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CENTRUL  EUROPEAN PENTRU REABILITAREA CLĂDIRILOR   

în cadrul Acordului EUR-OPA Hazarduri Majore al Consiliului Europei 

(EUROPEAN CENTER FOR BUILDINGS REHABILITATION) 

 
Aspecte legale 
 
Centrul European pentru Reabilitarea Clădirilor (EUROPEAN CENTER 
FOR BUILDINGS REHABILITATION – ECBR) funcţionează în din 2003 in 
INCERC, in prezent INCD URBAN-INCERC, in cadrul Acordului 
interguvernamental ’EUR-OPA Major Hazards’, semnat în 1987 la nivelul 
Consiliului Europei ca Acord Parţial Deschis.  
 
Acest  Acord  este o platformă pentru prevenirea, protecţia şi acordarea de 
asistenţă în cazul producerii unor dezastre majore naturale şi tehnologice, 
incluzând organizarea asistenţei, educaţia şi cercetarea. În prezent sunt 25 
state membre la Acordul EUR-OPA, în fiecare ţară existând centre 
specializate ale Acordului. Romania, ca stat membru al Consiliului Europei 
a intrat în acest acord în 2001 şi este reprezentată de MLPDA la nivel 
ministerial şi de ECBR ca un centru specializat - la nivel tehnic.  
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Funcţionarea ECBR în cadrul INCD URBAN-INCERC se face prin 
contribuţia cercetătorilor din RETEAUA NATIONALA DE MONITORIZARE 
SI PROTECTIE SEISMICA A PATRIMONIULUI CONSTRUIT, a 
cercetătorilor din Sucursala INCERC București, ca si din alte secții de 
cercetare din sucursalele care au contribuţii la reabilitarea clădirilor, în 
corelaţie cu planurile anuale sau pe anumite perioade de activităţi, cu 
respectarea unor linii directoare stabilite de Consiliul Europei şi de 
Şedinţele la nivel ministerial ale Acordului şi ale Comitetului 
corespondenţilor permanenţi.  
 
Structura: 
 
Conducerea şi coordonarea ECBR este asigurată astfel: 

� Preşedinte ECBR – CS II Dr. ing. Claudiu-Lucian Matei,    
Directorul General al INCD URBAN-NCERC,   

• Director ECBR – CS I Dr. ing. Emil Sever Georgescu, Preşedintele 
Consiliului Ştiinţific al INCD URBAN-INCERC 

� Preşedinte al Consiliului Ştiinţific ECBR – CS I Conf. dr. ing. 
habil. Iolanda - Gabriela Craifaleanu –  RETEAUA NATIONALA DE 
MONITORIZARE SI PROTECTIE SEISMICA A PATRIMONIULUI 
CONSTRUIT, 

� Secretar general ECBR – CS II Conf. dr. ing. Claudiu Sorin 
Dragomir, Director Științific al INCD URBAN-NCERC, RETEAUA 
NATIONALA DE MONITORIZARE SI PROTECTIE SEISMICA A 
PATRIMONIULUI CONSTRUIT    

 
Membri: 
 

• CS III dr. ing. Daniela Dobre, RETEAUA NATIONALA DE 
MONITORIZARE SI PROTECTIE SEISMICA A PATRIMONIULUI 
CONSTRUIT 

• dr. ing. Elena Andreea Calarasu, MLPDA (până în septembrie 2018 
a fost CS III în  Sucursala INCERC Bucureşti). 
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Obiective si activitati 
 
Reprezentanţii Centrului European pentru Reabilitarea Clădirilor - CERC 
participa la întâlnirile directorilor de centre şi la seminarii de specialitate, cu 
sprijinul financiar al Consiliului Europei.  În acest cadru, Centrul European 
pentru Reabilitarea Clădirilor (ECBR): 

- asigură reprezentarea României, la nivel de centru specializat al 
Acordului EUR-OPA Riscuri Majore din cadrul Consiliului Europei, 
participând cu profesionalism  la activităţile acestuia si colaborand cu 
celelalte centre specializate ale Acordului in proiecte specifice, 
promovand realizarile Romaniei si cercetarile efectuate in INCD 
URBAN-INCERC;  

- sprijină punerea în practică a obiectivelor Acordului EUR-OPA Riscuri 
Majore prin activități permanente cu caracter științific și tehnic si de 
diseminare, precum și prin programe specifice, nationale, regionale si 
internationale, promovate si finantate / cofinantate de Acord precum 
si de ministerele de resort (MLPDA, MCID, MAI-DSU/IGSU etc) 
privind  politicile de reabilitare a clădirilor la nivel naţional, regional şi 
european, prin sprijinirea legislaţiei în domeniu, a soluţiilor tehnice şi 
politicilor de reducere a riscului seismic, corelate cu aspectele care 
ţin de corelaţia dintre partea structurală a reabilitării, echipamentele 
din construcţii, confort si reabilitarea termica; 

- participă la implementarea strategiilor naționale în domeniu, în 
special a Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic; 

- diseminează cunoştinţe de specialitate, desfasoara activitati de 
educarea populaţiei, inclusiv a elevilor, pentru a înţelege rolul 
protectiei antiseismice si al consolidărilor şi pentru a se comporta 
corect si a se proteja la seisme;  

- contribuie la implementarea Platformei Nationale prtivind Reducerea 
Riscului de Dezastre si a Cadrului Sendai 2015-2030 pentru 
Reducerea Riscului de Dezastre – “Sendai Framework for Disaster 
Risk Reduction 2015-2030”  


