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Noiembrie 2014

Inscrie-te acum!
pentru cursul obligatoriu al platformei GBPRO
Anvelopa Cladirilor Verzi
10 decembrie 2014, Sediu RoGBC, strada Ialomicioarei nr.21, Bucuresti
Obiectivele cursului:
* Introducere în designul pasiv și bioclimatic.
* Designul solar pasiv.
* Ventilație naturală.
* Anvelopa dinamică și multifuncțională.
Acest curs se concentrează pe anvelopa clădirii și modul în care aceasta poate fi
proiectata inteligent pentru a îmbunătăți confortul în timp ce reducem consumul energiei.
Cursul include o prezentare generală a principiilor de bază ale luminii și vântului și relația
lor cu situl și analiza climei. Vor fi introduse software, instrumente relevante, precum și
metode analitice.

Trainer: Ryan Zizzo M.A.Sc., P.Eng. | LEED AP ND | Founder & Principal of ZED
Consulting
Ryan lucrează ca și consultant independent prin intermediul ZED Consulting, pe care l-a
lansat după ce sa mutat din Toronto, Canada la Helsinki, Finlanda în 2012. Cu ajutorul ZED
Consulting, Ryan ajută la dezvoltarea designerilor și a facility managerilor în îndeplinirea
obiectivele de sustenabilitate, inclusiv obținerea de certificări ale constucțiilor verzi, stricte
și recunoscute la nivel internațional cum ar fi LEED.
În plus față de propriul său program de consultanță, Ryan, ține prelegeri în cadrul
programului de Inginerie a Construcțiilor Durabile de la Universitatea Mitropolia de Științe
Aplicate din Helsinki . De asemenea, el este Directorul de Vânzări Internaționale Bionova,
un dezvoltator de soluții durabile, specializat în evaluarea ciclului de viață. El mai face parte
și din Consiliul Consultativ Tehnic al Toronto-based Project Neutral, care se concentrează
pe îmbunătățirea sustenabilității regiunilor, și contribuie în numele Green
Building Council Finlanda la masa rotundă Internatională LEED.
Ryan a lucrat la peste 40 de proiecte de construcții și regiuni verzi cu unii dintre cei mai
buni arhitecții, dezvoltatori și firme de administrare a proprietății din Canada, din cadrul
firmei de inginerie verde Halsall Associates din Toronto, unde a lucrat ca manager de
proiect. Ryan deține o diplomă de master în Științe Aplicate în Inginerie Civilă și Ingineria
Mediului de la Universitatea din Toronto, este Inginer licențiat în provincia Ontario, și deține
Acreditarea Profesională LEED în Dezvoltarea Regiunilor.

Parteneri Media:

www.ebuild.ro

www.proidea.ro

Calendar 2014
Prezentare in platforma RoGBC
Aveti oportunitatea unei sponsorizari personalizate, putand sustine o prezentare in cadrul
cursurilor noastre din platforma Green Building Professional (cursul poate fi ales de
comun acord).

Nu sunteti inca Membru RoGBC! aflati care sunt beneficiile!
Membru General beneficiaza de oferte si reduceri semnificative la evenimentele si
cursurile oferite, iar statutul de Membru Premier va garanteaza participari gratuite in
cadrul platformei de certificare si training "Green Building Professional"
Membri Platinum:10 cursuri Gratuite
Membri Gold: 6 cursuri Gratuite
Membri Silver: 3 cursuri Gratuite

Pentru obtinerea certificarii "Green Building Professional" este necesara participarea la
cel putin zece cursuri dintre care opt sunt obligatorii iar doua pot fi alese dintr-o serie de
module optionale. Programul a fost creat special pentru a asigura instruirea in domenii de
specialitate diferite avand in vedere ca pentru implementarea cu succes a proiectelor de
constructii verzi, colaborarea intre experti din domenii diferite este esentiala. Cursurile vor
include o parte teoretica si studii de caz furnizate de experti in domeniu activi atat la nivel
national cat si international. Certificarea obtinuta este recunoscuta la nivel international in
cadrul retelei World Green Building Council.

Pentru mai multe informatii si pentru inscriere va rugam sa ne
contactati la adresa Training@RoGBC.org
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