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DESCRIERE 

Parametrica [digi fab school] organizează în luna aprilie un seminar 
practic în cadrul căruia vor demonstra metode noi prin care se poate 
optimiza o idee, orice idee, printr-o atitudine dinamică față de 
soluționarea problemelor. Creativitatea nu e doar apanajul designerilor, 
ci al tuturor celor care au nevoie să gestioneze o problemă.  

Începem cu conceptul, după care implementăm procese de decizie și 
găsim instrumentele digitale și generative potrivite care ne conduc 
către SOLUȚIILE OPTIME pentru fiecare problemă.   

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

Studenți, absolvenți, profesioniști: arhitecți, designeri (de interior, de 
produs și urban), ingineri, manageri de afaceri, economiști, sociologi, 
specialiști în comunicare și altor persoane interesate. 

  

Participanții vor lucra in grupuri multidisciplinare (ex. arhitect + 
designer + manager + constructor + specialist în comunicare, etc), 
aplicând unelte dedicate gestionarii informației, abordări diferite și 
metode de optimizare bazate pe principii regăsite in natură. 

 

EVENIMENT ORGANIZAT DE CU SUSȚINEREA 



 
AGENDA 
 
Ziua 1, 8 aprilie 
Sesiune teoretică despre OPTIMIZAREA in Design 
(9am - 16pm) 
Locație: [MNAC] Audientă: 100 de participanți 
  
Ziua 2/3/4/5/6, 9-14 aprilie 
WORKSHOP (9am – 19pm) 
Locație: [MNAC] Audientă: 50 de participanți 
  
Ziua 7, 14 aprilie 
PREZENTAREA PROIECTELOR - rezultatele finale 
(09 am - 6:30 pm)  
COCKTAIL (6:30 pm - 8:30 pm) 
Locație: [MNAC] Audiență: 50 participanți + 50 
invitați 

 
 

ÎNSCRIERI SAU ALTE INFORMAȚII 

Arh. Diana Nitreanu Tel: +40722 860 687     |    Arh. Cristina Stroe, Tel: +40745 482 615     |     Laura Barbu Tel: +40742 604 975 

www.parametrica.ro | www.generativeoptimization.ro 
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TUTOR & KEY LECTURER 

SANTIAGO MARTIN [ES]  

Profesor IaaC, Barcelona  

& Cofondator Vortica  

[Cognitive Engineer for Design] 

  

 

ASISTENŢI WORKSHOP 

ARIAN HAKIMI NEJAD [IR], MAA 2010 - Arhitect/Urbanist (IaaC-

UPC, Barcelona), Expert în design și fabricație digitală, ON-A 

(Barcelona), Tutor Parametrica 

HORIA SPIRESCU [RO], Stud. Arh (UAIM, Bucharest, România) 

SORINA DUMITRU [RO], Stud. Arh (UAIM, Bucharest, România) 

DIANA NITREANU [RO], MUrb, Arh (IaaC-UPC, Barcelona, Spain, 

Parametrica, București, România), MAA 2010, Trainer Oficial Rhino, 

Arhitect Laboratorul de Arhitectura & Cofondator & Tutor 


