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                                                                       Aprobat,    

                                                                                               DIRECTOR GENERAL 
                                                                                   PREȘEDINTE ECBR   

CS I / conf. univ. dr. arh. habil. urb.Vasile MEIȚĂ 
 
 

ANUNŢ 

 
Centrul European pentru Reabilitarea Clădirilor din INCD URBAN-INCERC, funcționând în 
cadrul Acordului EUR-OPA Hazarduri Majore (European Center for Buildings 

Rehabilitation - ECBR), organizează un Seminar on-line (Webinar) în cadrul proiectului 

„Utilizarea cunoştinţelor obţinute de centrele specializate ale Acordului EUR-OPA Hazarduri 
Majore pentru asigurarea rezilienţei seismice a clădirilor importante pentru comunităţi. 
Pregătirea acţiunilor-suport pentru viitoarea Strategie de Reducere  a Riscului Seismic în 
România”  (Using knowledge from EUR-OPA specialized centres to ensure earthquake 
resilience of important community buildings. Preparatives to support the forthcoming Strategy of 
Seismic Risk Reduction in Romania). 
 
Seminarul on-line va avea loc în zilele de joi 22.10.2020 și vineri 23.10.2020 între orele 10.00-
14.00 și va consta din prelegeri ale cercetătorilor specialiști din ECBR – INCD URBAN-
INCERC, incluzând cunoştinţe teoretice şi practice, ca și întrebări şi răspunsuri. Cele patru 
prezentari din fiecare zi vor fi de câte 50 minute, cu 10 minute pauza. Programul detaliat se va 
transmite celor inscriși.  
 
Seminarul ECBR se va referi la două domenii, astfel:  

- joi 22.10.2020 - Seminar de instruire / webinar privind reducerea riscului seismic 
pentru unitățile școlare / educaționale - adresat profesorilor, directorilor / directorilor 
școlilor și personalului administrativ 

- vineri 23.10.2020 - Seminar de instruire / webinar – adresat personalului autorităților 
locale 

 
La finalul Seminarului se va acorda un Certificat de participare nominal transmis prin e-mail.   
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Proiectul este finanțat de Consiliul Europei – Acordul EUR-OPA Hazarduri Majore / EUR-OPA 
Open Partial Agreement, prin Grant Agreement ECBR GA/2020/02. FIMS PO No. 660533 şi se 
înscrie în prioritățile de acțiune ale Cadrului ONU – Sendai Framework 2015.   

Acțiunea se desfășoară în colaborare cu centrul EUR-OPA ECPFE din Atena, Grecia. 
 
Seminarul va oferi cunoştinţe de nivel ştiinţific ridicat, dar accesibile unor categorii variate de 
participanţi, particularizate pe domeniile indicate.  
 
Date fiind cele două domenii, este de așteptat ca înscrierile din fiecare zi să se refere la persoane 
care au atribuții de serviciu și interes profesional pe acele aspecte specifice; cu toate acestea, în 
cazul autorităților locale pot fi aspecte din domeniul educației care sunt de interes și pentru 
persoanele care răspund de coordonarea administrativă a unităților de învățământ locale.   
 
Înscrierea este gratuită, la adresa de contact emilsevergeorgescu@gmail.com și 
dragomirclaudiusorin@yahoo.com.  
 
Accesul la platforma ZOOM se va face pe baza unei scrisori de înscriere, cu menționarea 
numelui,  prenumelui, a instituției / funcției si transmiterea unei adrese de e-mail de la care 
participantul va accesa sesiunile și le va urmări, după ce va primi o invitație și un cod de acces de 
la organizatori.   
 
Persoanele care doresc să audieze și să participe în ambele zile sunt rugate să menționeze această 
solicitare, spre a primi acces la ambele secțiuni.  
 
 
Vă mulțumim, 
 
 
DIRECTOR ECBR, 
 
Dr. ing. Emil Sever Georgescu 
 
 


