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Comunicat de  presă 

Seminar internaţional dedicat domeniului construcţiilor organizat de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest  
 

 

Marţi, 8 iunie 2010, a avut loc, în Sala Senatului Universităţii Politehnica din Timişoara 

(Piaţa Victoriei nr. 2, etaj 1), seminarul internaţional cu tema „Politici şi bune practici 

privind sustenabilitatea în sectorul construcţiilor la nivel european”.  

 

Acest eveniment a facilitat stabilirea de conexiuni între Regiunea Vest şi alte regiuni 

ale Uniunii Europene, precum şi realizarea unui schimb de bune practici în domeniul 

sustenabilităţii construcţiilor – construcţii care respectă şi protejează mediul 

înconjurător atât prin design, cât şi prin utilităţile cu care sunt dotate.  

 

Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului FRESH (Promovarea modelelor de 

dezvoltare economică sustenabilă la nivel regional), proiect finanţat prin programul 

INTERREG IV C şi în cadrul căruia ADR Vest este partener. Sunt 12 organizaţii, din 6 

ţări (România, Polonia, Marea Britanie, Italia, Irlanda, Finlanda) partenere în proiect iar 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest este reprezentanta României.  

 

Proiectul urmăreşte integrarea componentei „eco” în documentele strategice regionale, 

precum şi crearea de instrumente regionale care favorizează atât creşterea economică cât 

şi protejarea mediului înconjurător.   

 

Astfel, în cadrul seminarului au participat: domnişoara Raluca Cibu-Buzac, director al 

Direcţiei Politici Regionale şi Internaţionalizare din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Vest, experţi internaţionali în domeniul construcţiilor sustenabile şi eco-

inovării, precum şi reprezentanţi ai partenerilor din proiectul în cadrul căruia este 

organizat seminarul.  

 

Astfel, în cadrul seminarului au fost susţinute prezentări de către experţi în domeniul 

inovării şi sustenabilităţii în construcţii – reprezentanţi ai GREENOVATE & Logotech 

Grecia -, domnul George Strogylopoulos şi domnul Nikos Maroulis. De asemenea, au 
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fost prezenţi experţi în domeniul clădirilor sustenabile şi profitabile ai organizaţiei non-

guvernamentale Consiliul Român pentru Clădiri Verzi – domnul Steven Borncamp, 

Director general, şi doamna Anca Bieru, Director Afaceri Publice. 

 

Imagini din cadrul seminarului pot fi vizualizate aici. 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon/fax 

0256 – 491.981/491.923, persoană de contact: doamna Miruna VITCU, Director - Direcţia 

Resurse Umane şi Comunicare, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro.  

http://www.adrvest.ro/attach_files/Poze_Fresh.zip
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