
betoane inteligente  

miercuri, 7 iulie 2010, ora 1500 

eveniment organizat de

viitorul structurilor eco

avem plăcerea de a vă invita la conferinţa internaţională despre 
construcţii eco-reactive și arhitectură durabilă

Hotel Radisson, Sala ATLAS 2 - Pleiades Congress Centre, Cal. Victoriei,  63-81

Lafarge România și Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu



Partea I, 3.30 - 5.15pm

Dna. Anca GINAVAR – Arhitect, Director General, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
Subiect: cele două declaraţii recente de la Toledo, adoptate anul acesta în iunie de toate 
statele membre ale Uniunii Europene în domeniul locuinţelor şi dezvoltării urbane, în contextul 
provocărilor de dezvoltare durabilă ale mileniului 3 

Dl. Bernard FAUCONNIER – Senior Vice-President Lafarge Sustainable Construction
Subiect: Construcţiile durabile – un impuls dat inovaţiei pentru depăşirea tuturor frontierelor; 
nu este o prezentare detaliată a produselor cu valoare adăugată, ci o listă a produselor inova-
toare 

Dl. Bogdan GYMEANT-SELIN – Arhitect, Profesor la Universitatea de Agronomie – peisagistică şi 
arhitectură durabilă
Subiect: studiu de caz prezentarea unui proiect arhitectural cu structură din beton 

Dl. Cristian CHIRIAZI – Inginer, Director Executiv ARCADIA Engineering
Subiect: Perspectiva dezvoltării durabile: siguranţa şi întreţinerea structurilor 

Sesiune de întrebări şi răspunsuri – aproximativ 15-20 min
Moderator: Arh. Constantin GOAGEA

Pauză 5.15 – 6.00pm

Partea II-a, 6.00 – 7.30pm

Dl. Jeremy HARRALL – PhD, RIBA – Fondator şi Managing Director al SEArch, Sustainable Eco-
logical Architecture Limited
Subiect: studii de caz bazate pe o arhitectură responsabilă faţă de mediu şi cercetare 

Dl. Bryan AVERY – Arhitect - Avery Associates Architects
Subiect: Wildness city – o poveste a arhitecţilor Avery, o incursiune în activitatea unui birou de 
arhitectură în contextul provocărilor specifice ale fiecărui proiect: provocări urbane, costuri, 
tehnologii 

Dl. Josep ACEBILLO – Arh.Prof.PhD., Facultatea de Arhitectură, Universitatea Italiană din Elveţia 
Subiect: discurs cultural – relaţia de integrare între utilizarea noilor tehnologii şi tradiţie în Bar-
celona, Spania 

Dezbateri între cei 3 vorbitori care au făcut prezentările, moderate de Arh. Constantin Goagea

7.30pm - cocktail – bufet suedez, holul Atlas 2 


