Catre Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii – ARACO
In atentia membrilor ARACO
Stimata doamna, Stimate domn,
Va invitam sa participati la seminariile tematice organizate in cadrul Bienalei de Arhitectura 2012.
Pe perioada celui mai important eveniment de arhitectura al anului - Bienala 2012, Uniunea Arhitectilor din
Romania organizeaza, impreuna cu revista Bursa Constructiilor, o serie de seminarii tematice cu scopul de a
prezenta arhitectilor si tuturor profesionistilor interesati noutatile in ceea ce priveste tendintele si solutiile cu
impact in domeniul constructiilor civile si industriale.
Seminariile se desfasoara intre 15 octombrie-15 noiembrie, la parterul Muzeului National de Istorie, de pe Calea
Victoriei din Bucuresti, in zilele mentionate, intre orele 10:00 –13:30.
Temele seminariilor:
1. Eficienta energetica - obligatii impuse de UE - 18 octombrie
2. Inchideri peformante - 23 octombrie
3. Tehnologia informatiei pentru arhitectura si constructii – 25 octombrie
4. Amenajari exterioare - 30 octombrie
5. Ergonomia spatiului interior - 2 noiembrie
6. Anveloparea eficienta a cladirilor - 6 noiembrie
7. Sisteme de protectie, siguranta la foc, supraveghere - 9 noiembrie
8. Solutii de restaurare si renovare - 14 noiembrie
Informatii suplimentare gasiti pe pagina Seminariilor http://www.constructiibursa.ro/s=bienala_2012.html
Participarea se face pe baza de inscriere prealabila. Gasiti pe site formularul de inscriere
Cu stima,
prof.dr.arh. Cristina Olga Gociman
comisar Bienala de Arhitectura 2012

Gina Dadu,
editorul revistei Bursa Constructiilor
responsabil proiect Seminarii Tematice
0722.233.287, gina@bursa.ro
021 315 43 56, int 318/ 0735 010 169, revista@bursa.ro, www.constructiibursa.ro
Despre organizatori
Uniunea Arhitectilor din Romania este asociatie profesionala care reuneste peste
1800 de membri. UAR este urmasa de drept, mostenitoarea morala, patrimoniala si
continuatoarea traditiilor Societatii Arhitectilor Romani fondata în anul 1891.
http://www.uniuneaarhitectilor.ro
Revista Bursa Constructiilor este cea mai importanta publicatie de profil cu peste
15 ani de aparitie neintrerupta, specializata in publicarea informatiilor privind
investitiile din constructii (www.constructiibursa.ro)
Bienala 2012 – Bienala Nationala de Arhitectura este in acest an la cea de-a X-a
editie, fiind organizata de Uniunea Arhitectilor din Romania. Este cel mai important
eveniment profesional; al breslei arhitectilor organizat neintrerupt din 1994. Bienala propune un
ansamblu de manifestari compuse din expozitia – concurs de proiecte , o suita de expozitii
retrospective, precum si un grupaj de conferinte si seminarii si momente culturale. (www.bnab.ro)
desfasurate in perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2012 la Muzeul National de Istorie Bucuresti,
Calea Victoriei nr 12.

