Cea de-a douăsprezecea ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
având ca temă Excelenţa în cercetarea din ingineria seismică şi acţiunile climatice, Iaşi, 22-23 septembrie 2016

Programul general
22 septembrie 2016
8:30–10:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor
10:00–16:00 Sesiunea aniversară a Sucursalei INCD URBANINCERC Iaşi
· Deschiderea lucrărilor
· Discursuri în plen
· Decernări de diplome şi medalii
· Vizite de laborator, expoziţii

23 septembrie 2016
8:30–10:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor
10:00–10:30 Deschiderea lucrărilor – a XII-a ediţie a conferinţei de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
10:30–11:30 Prezentare în plen – moderator: Vasile Meiţă
Ramiro Sofronie – Gravitaţia, pariul secolului al XXI-lea
11:30–12:00 Prezentare specială – moderator: Constantin Miron
Emil-Sever Georgescu – Cutremurul din 24 august
2016 din Italia Centrală: lecţia unui cutremur mic pentru
o ţară care aşteaptă un cutremur mare
12:00–13:00 Masa de prânz
13:00–16:30 Secţiuni paralele:
· Construcţii, arhitectură, urbanism, dezvoltare teritorială
· Calitate şi conformitate – ambiţie şi responsabilitate în
procesul de renovare energetică a clădirilor existente
din România
· Postere

Comitetul de organizare
Preşedinţi
Dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ
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Comitetul ştiinţific / de program
Preşedinte
Dr. ecol. , dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

Membri
Dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ
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Dr. chim. Ion SANDU
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A XII-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
Postere
Silviu Lambrache
Analiza costului clădirilor şi construcţiilor speciale pe baza evoluţiei preţurilor sectorului de construcţii în
trimestrul II 2016
Vasilica Vasile, Alina Dima, Mihaela Ion
Calitatea aerului interior în mediul construit supus vibraţiilor generate de surse non-seismice
Vasilica Vasile, Cora Stamate, Irina Popa, Mariana Cioncu-Puenea
Infrastructura INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucureşti, dedicată performanţei de mediu a
construcţiilor
Irina Popa, Alexandrina Muresanu
Produse acrilice cu microsfere ceramice şi de silicon, cu adaos de caolin. Rolul hidratării caolinului
Ionel Puscasu, Adrian Alexandru Ciobanu
Studiu experimental privind comportarea panourilor sandviş autoportante cu feţe metalice utilizate în
construcţii
Alina Cobzaru, Livia Miron, Monica Cherecheş
Valorificarea cercetărilor aplicative în elaborarea reglementărilor tehnice din construcţii şi instalaţii
Horia Petran, Cristian Petcu, Vasilica Vasile, Alina Dima, Mihaela Ion
Soluţii ecologice de termoizolare adecvate clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB)
Construcţii, arhitectură, urbanism, dezvoltare teritorială, moderator: Alexandru-Ionuţ
Petrişor
13:00– Alexandru-Ionut Petrisor, Vasile Meiţă
13:15 Rezilienţa şi dezvoltarea teritorială durabilă prin perspectiva diversităţii
13:15– Claudiu-Sorin Dragomir, Emil-Sever Georgescu, Daniela Dobre
13:30 Caracterizarea securităţii seismice pe baza determinării evoluţiei caracteristicilor dinamice insitu ale clădirilor
13:30– Cornelia Baeră, Henriette Szilagyi, Călin Mircea, Carmen Dico
13:45 Performanţa dinamică a compozitelor cementoase avansate inginereşti (ECC): evaluare iniţială
13:45– Anamaria Feier, Radu Băncilă, Dorel Boldus, Gordana Gherghel, Aurelian Gruin, Felicia Enache
14:00 Studii de caz privind aplicarea standardului SR EN-1090 în domeniul structurilor metalice
14:00– Alina Chicoş, Raluca Petre, Felix Anghelina, Ionela Anghelina
14:15 Structura familială şi riscul de sărăcie în spaţiul Uniunii Europene
14:15– Livia Miron
14:30 Evoluţia mijloacelor de investigare specifice cercetării experimentale, în domeniul higrotermicii
construcţiilor, de tradiţie la Sucursala Iaşi, în contextul schimbărilor climatice
14:30– Elena-Andreea Călăraşu, Cornelia-Florentina Dobrescu
14:45 Abordarea sistemică a geohazardului asociat potenţialului de lichefiere a pământurilor din
perspectiva dezvoltării durabile a mediului construit
14:45– Marta Cristina Zaharia
15:00 Psihoacustica - aplicaţii în domeniul construcţiilor civile
15:00– Florin-Radu Hariga, Andrei Duta
15:15 Zid de sprijin autoportant, armat cu grile polimerice
15:15– Claudiu-Lucian Matei
15:30 Tehnici şi metode de investigare a structurilor vechi din zidărie
15:30– Constantin Miron
15:45 Excelenţă in cercetarea aplicativă în domeniul siguranţei funcţionale a echipamentelor speciale,
vitale în domeniul telecomunicaţiilor şi alimentării cu energie
15:45– Adrian Simion, Claudiu-Sorin Dragomir
16:00 Tehnici de control a fiabilităţii sistemelor de iniţiere a exploziilor
16:00– Ciprian Ene, Melania Cruceanu
16:15 Acoperişurile verzi tip zonă umedă construită, soluţie de sanitaţie ecologică şi mod de
îmbunătăţire a climatului urban
16:15– Alina Cobzaru, Monica Cherecheş, Constantin Miron, Alexandru Ciobanu
16:30 Cercetări aplicative in situ. Urmărirea comportării în exploatare a produselor şi elementelor
pentru construcţii
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Calitate şi conformitate în procesul de renovare energetică a clădirilor existente din
România, moderator: Horia Alexandru Petran

Descriere secţiune
Secţiunea este focalizată pe dezbaterea aspectelor cheie privind asigurarea calităţii şi
conformităţii în procesul de renovare energetică a clădirilor existente şi în cel de proiectare
a clădirilor cu performanţă energetică ridicată. Analiza problemelor şi barierelor actuale, şi
implicit încercarea de a găsi soluţii pentru rezolvarea / eliminarea acestora, porneşte de la
următoarele întrebări:
·

Care este calitatea generală a procesului de renovare energetică a clădirilor
existente şi în ce măsură este corelat cu dezvoltarea nZEBs în România? Ce soluţii
de remediere sunt în acest sens şi care sunt actorii cheie pentru a dezvolta şi
implementa aceste soluţii?

·

Este fezabilă atingerea nivelului de performanţă nZEB la renovarea majoră a
clădirilor existente? Cum pot deveni clădirile publice un exemplu în acest sens
pentru mobilizarea investiţiilor private în vederea atingerii obiectivelor de eficienţă
energetică şi de mediu prin renovarea fondului construit existent?

·

Sunt cerinţele stabilite în reglementările în vigoare de construcţii suficiente pentru a
se asigura calitatea necesară în procesul de renovare energetică a clădirilor
existente şi pentru punerea în aplicare a conceptului nZEB în practică? Ce este
necesar să fie modificat sau adăugat pentru a sprijini acest lucru?

·

Funcţionează bine piaţa certificării performanţelor energetice (CPE) a clădirilor?
Este suficient nivelul de conştientizare şi de încredere în CPE printre beneficiarii
finali? Care este efectul controlului Statului privind calitatea generală a pieţei CPE?

·

Care sunt instrumentele necesare pentru a fi dezvoltate (de exemplu proceduri de
calcul, baze de date cu datele de intrare relevante), în scopul de a facilita activitatea
auditorilor energetici şi a proiectanţilor?

Format propus: Se preconizează o întâlnire cu durata de 3,5 ore care va cuprinde o
prezentare generală în tematica reuniunii, urmată de scurte prezentări de studii de caz şi
modele care să stimuleze o dezbatere de tip masă rotundă cu specialişti în domeniu, din
mediul academic şi profesional, cercetare, administraţie publică şi sectorul privat.
Întâlnirea va fi moderată de un reprezentant al INCD URBAN-INCERC şi se va materializa
într-un material publicabil.
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Program
0.

Introducere (moderatori) – 5’

1.

Prezentarea proiectului QUALICHeCK – obiective, rezultate preliminare şi impact
aşteptat (Horia Petran, INCD URBAN-INCERC - reprezentant naţional QUALICHeCK) – 20’

2.

Evoluţia legislativă din ultimul an privind calitatea în construcţii. Introducerea de
cerinţe pentru asigurarea calităţii necesare în procesul de renovare energetică a
clădirilor existente din România. (reprezentant MDRAP, AM POR, ADR Nord-Est) – 20’

3.

Implementarea clădirilor nZEB în România, programe de formare profesională în
domeniu pentru lucrători în construcţii, specialişti şi alţi actori relevanţi (Ciprian Nanu,
BDG / Felicia Mereuţă, FPIP - parteneri Train-to-nZEB) – 20’

4.

Reabilitarea fondului existent de clădiri publice în direcţia nZEB. Asumarea nivelului
de ambiţie nZEB. Cooperare între proprietarii/administratorii de clădiri publice şi
constructori
(Horia Petran, INCD URBAN-INCERC - reprezentant naţional RePublicZEB) – 20’

5.

Dezbatere interactivă: calitatea lucrărilor de construcţii cu focalizare pe clădiri cu
performanţă energetică ridicată şi calitatea procesului de renovare energetică a clădirilor
existente (cu finanţare publică şi privată), evoluţia legislativă din ultimul an privind calitatea în
construcţii şi introducerea de cerinţe privind certificarea companiilor / personalului din
construcţii, implementarea clădirilor nZEB în România şi programe de formare profesională
în domeniu, acţiuni pentru asigurarea conformităţii în procesul de renovare a clădirilor
existente şi de realizare a clădirilor noi, cerinţe de performanţă la renovarea energetică a
clădirilor, fezabilitatea asumării unui nivel de ambiţie ridicat (nZEB) şi posibilităţi de
colaborare între proprietarii / administratorii de clădiri şi piaţa / sectorul construcţiilor pentru
implementarea conceptului nZEB în România.
Discuţii, intervenţii din partea invitaţiilor – 120’

6.

Concluzii

Note din partea organizatorilor
Publicarea lucrărilor integrale în revistele INCD URBAN-INCERC este permisă şi după conferinţă.
Instrucţiunile de redactare pentru revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii se găsesc la adresa de
Internet http://uac.incd.ro/Index/instr.htm, iar cele pentru revista Construcţii la adresa de Internet
http://www.constructii.incd.ro/pt_autori.htm. Revista Construcţii publică în special articole cu un
pronunţat caracter tehnic, care conţin o fundamentare matematică demonstrată prin ecuaţii şi
prezintă rezultate experimentale.
Rezumatele acceptate spre publicare sunt disponibile pe site-ul publicaţiilor INCD la adresa de
Internet: http://pub.incd.ro/ sau, direct, la http://pub.incd.ro/AP/index.htm (Conferinţa de cercetare
în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor).

