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Întrebări frecvente 

 

 

1. Pot participa la curs în calitate de arhitect stagiar? Dar ca student arhitect? 
La curs poate participa oricine, atât timp cât declară pe proprie răspundere că deține nivelul de 
pregătire prealabil necesar pentru asigurarea reușitei instruirii aferente cursului. 
 
2. Pot participa la examen în calitate de arhitect stagiar? Dar ca student arhitect?  
La examenul pentru certificarea drept Consultant / Proiectant de Case Pasive, acordată de Passive 
House Institute (Darmstadt), poate participa oricine.  
Mai mult, nu este obligatoriu să fi participat la vreo ediție de curs în prealabil. Participarea la cursul 
intensiv cu tema case pasive îți oferă posibilitatea dobândirii unor cunoștințe, care sunt detaliate în 
documentul Obiectivele cursului. 
 
3. Ce calificare pot primi în urma promovării examenului? 
Promovarea examenului permite obținerea uneia dintre cele două calificări oferite de Passive House 
Institute (PHI): consultant sau proiectant case pasive.  
 
Spre deosebire de calificarea de consultant case pasive, pe care o poate obține oricine promovează 
examenul, calificarea de proiectant se obține doar dacă faci dovada unor studii universitare în 
domeniul construcțiilor, care îți oferă dreptul de a proiecta. Astfel, la dosarul de participare la examen 
vei atașa diploma de studii universitare în domeniul construcțiilor (ex.: certificarea de auditor energetic 
nu se încadrează aici, diploma de inginer cții civile se încadrează, la fel și cea de arhitect). Nu există 
criterii tehnice sau de punctaj pe baza cărora PHI oferă diferit cele două certificări posibile.  
 
Opțional, puteți face dovada apartenenței la o organizație ai cărei membri sunt abilitați să furnizeze 
servicii de proiectare, în cazul de față OAR. Dreptul de a proiecta (de a profesa) este conferit de 
absolvirea Facultăți de Arhitectură, iar dreptul de a ștampila cu propria ștampilă proiectele și de vi le 
asuma în calitate de șef de proiect este conferit de OAR. Astfel, în calitate de arhitect stagiar, deci 
proiectant, puteți participa la curs și veți primi certificarea de Proiectant Case Pasive în cazul 
promovării examenului. 
 
Totodată, un student arhitect sau un proaspăt absolvent al unei facultăți de profil va atașa la dosarul 
său o adeverință care atestă studiile pe care le are, respectiv calificarea pe care urmează să o obțină 
la absolvirea facultății. 
 
4. Cât timp este valabilă certificarea obținută în urma promovării examenului? 
Prima certificare are o valabilitate de 5 ani, iar fiecare reînoire a acesteia va fi valabilă pe o perioadă 
de 5 ani, necesitând reînnoiri succesive conform punctului 5 din Regulamentul PHI. 
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5. Daca doresc reînnoirea certificării oferite de către PHI (expiră după 5 ani) și 
optez pentru varianta descrisă în Regulamentul PHI la punctul 5.1, trebuie să 
figurez ca arhitect cu drept de semnătură în documentația de proiect sau aș 
putea fi consultant case pasive, în timp ce altcineva este șef de proiect? 
În practică, conform punctelor 3 și 5.1 din Regulamentul PHI, pentru prelungirea 
valabilității certificării PHI prin depunerea unui proiect certificat PH/EP/PHILEB, în 
documentația de proiect puteți figura ca șef de proiect (arhitect cu drept de semnătură) sau ca 
proiectant / desenator (deci arhitect cu sau fără drept de semnătură / stagiar), atât timp cât șeful de 
proiect declară printr-o scrisoare datată și semnată faptul că ați făcut parte din colectivul răspunzător 
de acel proiect și sunteți răspunzător pentru toate aspectele de eficiență energetică ale acestuia, 
inclusiv realizarea calculului PHPP și a documentației de certificare PH/EP/PHILEB. 
 
6. Conform punctului 5 din Regulamentul PHI, o altă variantă de reînnoire a valabilității 
certificării oferite de către PHI este prin acumularea de credite pentru formare profesională 
continuă. Astfel, ce alte cursuri / conferințe care adresează subiectul eficienței energetice, 
respectiv a caselor pasive, care sunt acreditate de către PHI sunt disponibile pentru publicul 
din România? 
În acest moment, în România, cursuri cu tema caselor pasive și a eficienței energetice, care sunt 
recunoscute de către PHI, sunt organizate de către Ordinul Arhitecților din România și Institutul 
URBAN-INCD-INCERC (CPHD si CPHT). Pentru a afla detalii despre cursurile organizate de către 
Institutul URBAN-INCD-INCERC, puteți scrie la adresa de e-mail: pro-nzeb@incd.ro. 
De asemenea, există o listă de cursuri și conferințe pe website-ul PHI: 
http://www.passivhausplaner.eu/index.php?page_id=322&level1_id=277.  
 
7. Promovarea examenului PHI îmi oferă dreptul de a elibera certificate de performanță 
energetică? Se poate face o echivalare a diplomei PHI în cadrul AAEC astfel încât să pot 
elibera certificate de performanță energetică? 
Cu toate că ambii specialiști au cunoștințe în același domeniu, nu există nicio legătură formală între 
cele două sisteme de certificare a competențelor (PH C/D si AEC). Dacă pentru proiectantul / 
consultantul de case pasive (PH C/D) certificarea o oferă PHI în sistem voluntar la nivel internațional 
si după regulament propriu, auditorul energetic pentru clădiri (AEC) este atestat de către Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MDRAP), în conformitate cu o serie de reglemetări 
tehnice, profesia de auditor energetic fiind una reglementată prin lege specială, 372/2005 cu 
modificările si completările ulterioare. Atestarea sau o posibilă echivalare este realizată de către 
MDRAP, nu de către Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România (AAECR). Există 
prevederi pentru a permite unui auditor energetic din afara României să practice ca AEC în România, 
dar, în realitate, persoana respectivă ar trebui să treacă prin procedura de atestare a MDRAP. 
 
Prin urmare, pentru a elabora CPE o persoană trebuie să fi fost atestată ca AEC de către MDRAP. 
Pentru a proiecta case pasive, o persoană trebuie să știe cum (iar acesta este câștigul participării la 
curs organizat de OAR sub licență PHI), iar certificarea obținută în urma examenului dovedește 
(atestă/certifică) dobândirea cunoștințelor conform rezultatelor învățării stabilite de PHI. 
 
Astfel, există posibilitatea de a avea amândouă calitățile (PH C/D si AEC), dar trebuie urmate cele 
două căi diferite de formare profesională. În acest moment, nu există sistem de echivalare complet. 
 
8. Licența programului PHPP are termen de valabilitate? 
Înregistrarea licenței PHPP se face o singură data și este valabilă pe viață. Ca în cazul oricărui 
instrument de lucru, aceasta va fi actualizată, iar PHI va lansa mereu versiuni noi, care se vor 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA  
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Întocmit / redactat de:  
arh. Roxana Pătrulescu  
Administrator formare  
Data: 25.02.20 | Pagina 3 

 

str. Pictor Arthur Verona, 
nr. 19, 010312 București, 
Romania 
 
T: + 40 (0) 21 317 26 34 
F: + 40 (0) 21 317 26 35 
E: office@oar.archi 

achiziționa separat. Actualizările, diversele completări pot fi gratuite, dar versiunile noi 
se vând, de obicei, separat, cel mai probabil cu reducere la upgrade. 
 
Pentru alte întrebări vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: 
roxana.patrulescu@oar.archi sau office@oar.archi.  
 

 


