Aprobat,
DIRECTOR GENERAL
CS I / conf. univ. dr. arh. habil. urb.Vasile MEIȚĂ
ANUNŢ
Centrul European pentru Reabilitarea Clădirilor din INCD URBAN-INCERC (European
Center for Buildings Rehabilitation - ECBR) organizează un Seminar de transfer de
cunoștințe teoretice și practice privind pregătirea pentru a face față situațiilor
produse de cutremure.
Seminarul ECBR este dedicat persoanelor care sunt preocupate de protecția proprie, a
familiei și a grupului în care trăiesc, a clădirii sau locului unde învață sau lucrează și
doresc să devină promotori ai culturii reducerii riscului seismic prin acţiuni viitoare de
voluntariat sau alte forme de implicare socială.
Faţă de ediţia din 2018, în acest an se va pune accentul pe protecţia la cutremur în
clădirile înalte vulnerabile construite înainte de 1940 sau 1977.
Seminarul va avea loc în zilele de 12.09.2019 între orele 8.30-15.00 și vineri 13.09.2019
între orele 9-14.30 și va consta din prelegeri ale cercetătorilor specialiști din ECBR –
INCD URBAN-INCERC, inclund cunoştinţe teoretice şi practice, o sesiune de întrebări şi
răspunsuri privind diferite întrebărei frecvente și doua demonstrații cu mini-simulatoare
seismice didactice japoneze. La finalul Seminarului se va acorda un Certificat de
participare.
Cadrul de oganizare este Proiectul ECBR : “Pregătirea pentru reducerea riscului de
dezastre seismice – instruirea grupurilor vulnerabile de populație, elevi, studenți și
voluntari în comunitățile din România” (“Seismic risk preparedness and disaster risk
reduction – DRR training for vulnerable groups of populations, school students and
volunteers in neighborhoods in Romania”).
Proiectul este finanțat de Consiliul Europei – Acordul EUR-OPA Hazarduri Majore /
EUR-OPA Open Partial Agreement, prin Grant Agreement with ECBR GA/2019/16.
FIMS PO No. 623.192 şi se înscrie în cea de a patra prioritate de acțiune a Cadrului
ONU – Sendai Framework 2015 “Consolidarea pregătirii pentru situațiile de dezastru” “Enhancing disaster preparedness”

1

Partenerii ECBR sunt Centrele specializate ale Acordului EUR-OPA - ECMNR –
Chisinau, R. Moldova și ECRP Sofia, Bulgaria, care furnizează cunoștințe din experiența
proprie, inclusiv din impactul seismelor precedente de Vrancea.
Seminarul va oferi cunoştinţe de nivel ştiinţific ridicat dar accesibile unor categorii variate
de participanţi. Nivelul de pregătire de bază minim preferat al participantilor este cel
liceal sau de student în anii de început. Deși nu există o limită de vârstă pentru
participare, considerăm ca tinerii sunt la vârsta unei însușiri mai ușoare a unor termeni
și cunoștințe, ca un prim pas al unei posibile activități de voluntar în caz de cutremur.
Numărul de locuri este de 20, înscrierea este gratuită și se va face pe principiul primul
venit-primul înscris, până la completarea locurilor, la adresa de contact
emilsevergeorgescu@gmail.com și dragomirclaudiusorin@yahoo.com.
Vor avea prioritate persoanele care nu au participat la ediţia 2018.
Locul desfășurării este sediul INCD URBAN-INCERC, Șoseaua Pantelimon Nr. 266,
Sector 2, București, Centrul de Conferințe.
După inscrierea prin email, se va transmite fiecarui solicitant acceptat un formular prin
care sa confirme participarea fermă. Programul tematic din fiecare zi va fi transmis celor
înscrişi.

COORDONATOR ECBR,
Dr. ing. Emil Sever Georgescu
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