
 
Cea de-a treia ediţie a Congresului Acoperişuri verzi, Hamburg, Germania  

13-15 mai 2013  

 

„Acoperişurile verzi se întorc acasă” – acesta este sloganul împrumutat din lumea 

fotbalului, ce poate fi utilizat foarte simplu pentru a descrie tematica celei de-a treia 

ediţii a Congresului Internaţional Acoperişuri verzi, organizat anul acesta în 

Hamburg, Germania, în luna mai.  

 

Portul – metropolă  face parte din comunitatea Acoperişurilor verzi încă din anii ’80. 

Iar noile provocări în domenii precum protejarea mediului şi adaptare sau calitatea 

vieţii urbane au adus Acoperişurile verzi înapoi pe agenda de priorităţi a oraşului. 

Hamburg este un loc ideal pentru prezentarea direcţiilor prioritare ale Acoperişurilor 

verzi / ale înverzirii verticale, dar şi pentru a dezbate conexiunile acestor viziuni cu 

conceptele arhitecturii moderne şi ale soluţiilor de planificare urbană.  

 

Participanţii se pot aştepta la un program cu standarde înalte de calitate a 

dezbaterilor, prin prezentări, ateliere şi excursii, inclusiv prin vizitarea International 

Garden Show 2013 şi a International Building Exhibition – Building the City Anew 

(IBA), ambele având loc în Hamburg în aceeaşi perioadă.  

  

Lista celor invitaţi să susţină prezentări include experţi ai conceptului de 

sustenabilitate din diferite domenii, precum Kai-Uwe Bergmann (BIG), Prof. Herbert 

Dreiseitl (Atelier Dreiseitl), Wong Mun Summ (WOHA), Peter Busby (Perkins + Will), 

Prof. Dr. Manfred Köhler (Universitatea de Ştiinţe Aplicate Neubrandenburg), Martin 

Haas (STUDIO 2050), Roland Appl (International Green Roof Association) şi Ilya 

Mochalov (Federaţia Internaţională a Arhitecţilor Peisagişti).  

 

Prin scopul său de a deveni o platformă multidisciplinară pentru aplicaţii 

„Acoperişuri verzi” în arhitectură, peisagistică, planificare urbană – cea de-a treia 

ediţie a Congresului Acoperişuri verzi este un eveniment unic. Se acordă o reducere 

de 10% la taxa de participare pentru înscrierile efectuate până la 28 februarie 2013. 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi site-ul oficial al evenimentului - 

www.greenroofworld.com sau să contactaţi secretariatul la  

  

International Green Roof Association - Congress Office  

PO Box 2025; 72610 Nuertingen / Germany  

Telefon: +49 70 22 7191 980; E- mail: frueh@igra-world.com   


