Data şi semnătura

Doresc cazare la hotel/cămin pentru datele………………........................…………………...........................…….

Telefon…………………….Fax……………………..E-mail………..........................……….........................………..

Adresa……………………………………........................................................................................................…….

InstituŃia……………………………………….................................................................................................……..

Prenume………………….................................................................................................................................….

Nume.............................................................................................................................................. .....................

Doresc să prezint o comunicare şi solicit informaŃii pentru redactare.......................................... ........................

IntenŃionez să particip...........................................................................................................................................

Talon de participare

CondiŃii de participare

Participarea la simpozion se anunŃă prin
completarea formularului anexat. Pentru
comunicări se ataşează un rezumat de
maximum 20 rânduri. Acceptarea lucrărilor
se va comunica până la data de 15 iunie
2004.

Servicii asigurate

Hotel cameră cu 1 pat
cameră dublă
Cămin

• Costul mesei colegiale se va achita la
înregistrarea participanŃilor

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”
Iaşi - Facultatea de ConstrucŃii
Academia de ŞtiinŃe Tehnice – SecŃia de
ConstrucŃii şi Urbanism
S.C. Habitat Proiect S.A. Iaşi
S.C. TGH S.R.L.
Consiliul JudeŃean Iaşi

Textul integral al comunicărilor, în format
electronic, va fi depus ori transmis prin poştă
sau e-mail până la data de 15 iulie 2004,
pentru a putea fi publicat în volum.

SoluŃii Inovatoare pentru
satisfacerea ExigenŃelor
esenŃiale în ConstrucŃii

• Cazarea participanŃilor se asigură contra
cost
1.250.000 lei/zi
1.800.000 lei/zi
280.000 lei/zi

Simpozion naŃional cu participare
internaŃională

Firmele care doresc să participe la expoziŃie
şi/sau să facă prezentări sunt rugate să anunŃe
această intenŃie.

Iaşi
7 - 8 octombrie 2004

Tematica
În condiŃiile accelerării impetuoase a
progresului tehnic, globalizării economice,
pentru satisfacerea exigenŃelor esenŃiale ale
dezvoltării durabile şi candidaturii României
la intrarea în UE, se impune strângerea
operativă a legăturilor între sectoarele de
cercetare-proiectare-execuŃie,
pentru
a
recupera decalajele existente şi a moderniza
construcŃiile cu accentul pe:
siguranŃa faŃă de acŃiuni seismice;
eficientizarea energetică;
în condiŃiile specifice din România.
Simpozionul
va
permite
întâlnirea
factorilor reprezentativi din Ńară şi
străinătate, pentru informaŃii reciproce şi
colaborări care vor fi dezvoltate în anii
următori.
În cadrul simpozionului se organizează o
expoziŃie cu aceeaşi tematică la care se
preconizează prezenŃa producătorilor de
materiale sau tehnologii performante, care
reflectă progresul tehnic în construcŃii.

Comitet de organizare şi program
•
•
•
•
•
•
•

Prof. dr. ing. Nicolae łăranu - U.T. Iaşi
Prof. dr. ing. Mihai Budescu - U.T. Iaşi
Prof. dr. ing. Adrian Radu - AŞTR
Prof. dr. ing. Ioan Ciongradi - AŞTR
Prof.dr.ing. Irina Bliuc - U.T. Iaşi
Prof.dr.ing. Secu Alexandru- U.T. Iaşi
Conf. dr. ing. Gheorghe Pleşu S.C. HABITAT PROIECT S.A. Iaşi

SecŃiile simpozionului
• EficienŃa energetică a construcŃiilor
• SiguranŃa în construcŃii

Programul simpozionului

Joi 7 octombrie 2004

Secretariat ştiinŃific

Conf. dr. ing. Mihai VRABIE
vrabie@ce.tuiasi.ro
Arh. Cristina BUSUIOC
busuioc@ce.tuiasi.ro

CorespondenŃă şi informaŃii

830 - 930 Înregistrarea participanŃilor
930 - 1130 Deschiderea lucrărilor
simpozionului
30
00
11 - 12 Pauză de cafea
1200 - 1400 Sesiune de conferinŃe, referate şi
comunicări
00
00
14 - 15 Pauză de prânz
1500 - 1600 Comunicări şi discuŃii
1600 - 1730 Prezentări ale firmelor
participante la expoziŃie

Vineri 8 octombrie 2004
9 - 11
Sesiune de conferinŃe, referate şi
comunicări
1130 - 1200 Pauză de cafea
1200 - 1500 Masă rotundă - oferte pentru
Programul Cadru 6 al UE
1500
Masă colegială
30

Viorica DASCĂLU dascvio@ce.tuiasi.ro
U.T. Gh. Asachi, Facultatea de ConstrucŃii
B-dul D.Mangeron nr. 43
700050 Iaşi, România
Telefon 0232 278683/ int. 1421
Fax
0232 233368
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