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Curs CASE PASIVE 

Descriere echipă lectori 
 

   arh. Dragoș Arnăutu 

În calitate de consultant energetic, trainer și certificator de clădiri pasive, arh. Dragoș 
Arnăutu lucrează în prezent la Passivhaus Institut din Germania. A studiat arhitectura în 
cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, încercând mai mereu să integreze în 
proiectele sale concepte pasive de utilizare a energiei solare. „Cred cu tărie că arhitectul 
poate crea acea formă, care distribuie, potențează și exploatează fluxurile energetice 
generate de radiația solară, vânt și lumină.”  

 

   dr. ing. Horia Petran 

Este cercetător științific gradul III și coordonator Building Knowledge Hub Romania din 
cadrul INCD URBAN-INCERC, cu o activitate de 24 de ani în cadrul institutului. Este 
absolvent al Facultății de Inginerie a Instalațiilor din cadrul Universității Tehnice de 
Construcții București și al programelor de masterat în „Inginerie termică" și doctorat în 
„Inginerie mecanică", în cadrul aceleiași universități. Este Președinte al Asociației Cluster 
Pro-nZEB, auditor energetic pentru clădiri grad I și participă activ la standardizarea în 
domeniile instalațiilor termice, de ventilare și condiționare a aerului, instalații solare și 
respectiv al performanței termice a clădirilor.  
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   arh. Norana Petre 

Absolventă a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" din București, arh. 
Norana Petre este proiectant de case pasive și fondator al biroului de arhitectură Atelier 1 
- Case Pasive, unul dintre puținele birouri de arhitectură din țară a căror activitate este 
axată pe proiectarea de clădiri cu eficiență energetică ridicată, care respectă criteriile 
exigente ale standardului german Passivhaus. În mai 2017, în calitate de trainer, a 
susținut la București o primă sesiune a cursului Profesioniști Certificați pentru Casa 
Pasivă, specializarea Anvelopa Clădirii. 

 

   drd. arh. Dan Stoian 

Este un arhitect orientat către clădiri cu consum redus de energie, care promovează un 
mod de a construi economisind resursele, cu atenție către natură. A studiat la Passivhaus 
Institut din Darmstadt, unde și-a obținut și calificarea de proiectant certificat de case 
pasive. Este membru in Asociația Casa Pasiva din România, iar în prezent conduce 
biroul de proiectare și arhitectură SDAC Studio din Timișoara. Proiectele pe care le 
elaborează sunt foarte variate ca tipologie, fiecare fiind gândit în raport de echilibru cu 
principiile consumului sustenabil de energie. 
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   ing. Marius Șoflete 

Este absolvent al Facultății de Construcții din cadrul UTCB și a studiilor de masterat de 
„Inginerie Structurală” și fost membru al echipei PRISPA (2011-2012). Ing. Marius Șoflete 
este membru fondator al biroului de proiectare Inginerie Creativă și proiectant certificat de 
Case Pasive din anul 2014, fiind specializat în construcții din lemn, proiectare și execuție 
de clădiri pasive. In ultimii ani a realizat primele case pasive certificate de PassivHaus 
Institut din Darmstadt în România, dar și o serie de proiecte experimentale, de la diverse 
structuri experimentale din lemn, la case cu baloți de paie și case independente 
energetic.  

 

   dr. ing. Szabolcs Varga 

Este absolvent al Facultății de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-
Napoca, unde în 2016 și-a susținut teza de doctorat elaborată în domeniul ingineriei 
seismice. Se ocupă cu performanța energetică a clădirilor din anul 2010. În 2011 a fost 
atestat ca Auditor Energetic pentru Clădiri, iar în 2012 a promovat examenul de 
Proiectanți Certificați pentru Case Pasive. Este șef lucrări în cadrul Universității Sapienția 
și susține cursuri de formare pentru proiectanți și executanți de case pasive. Din 2017 
este singurul certificator de case pasive acreditat de către PassivHaus Institut din 
Darmstadt care activează în România, printre primele sale proiecte certificate aflându-se 
casa familie Buhnici.  


