
In cadrul BNAB 2012 se vor organiza în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” 
Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie Bucureşti, Mini sterul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional şi Bursa Construcţiilor următoarele evenimente:

Conferinţe BNAB – Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti (Sala de Consiliu) şi Muzeul 
Naţional de Istorie Bucureşti 
» Calitatea în arhitectură - 16 oct 2012
» Evaluarea produsului de arhitectură – 22 oct 2012
» Patrimoniu construit şi peisaj – 24 oct 2012
» Arhitectura durabilă şi problemele emergente – sărăcia şi multihazardul – 26 oct 2012
» Patrimoniu material şi construit românesc - brand în turism – 29 oct 2012

Seminarii tematice  – Muzeul Naţional de Istorie Bucureşti
» Eficienţa energetică a cladirilor – 18 oct 2012
» Inchideri peformante – 23 oct 2012
» Tehnologia informaţiei pentru arhitectură – 25 oct 2012
» Amenajări exterioare – 30 oct 2012
» Ergonomia spaţiului interior – 02 nov 2012
» Anveloparea eficientă a clădirilor – 06 nov 2012
» Sisteme de protecţie, siguranţă la foc, supraveghere – 09 nov 2012
» Soluţii pentru restaurări şi renovări – 14 nov 2012

Vă invităm să susţineţi o comunicare la simpozioanele anunţate cât şi să vă prezentaţi proiectul expus în bienală 
şi remarcat la unul din aceste seminarii cu sublinierea componentelor tehnologice inovative. Pentru a definitiva 
conţinutul seminariilor vă rugăm să ne comunicaţi intenţia de participare cât mai rapid.

Inscriere – 25 sept. 2012 / Abstract – 08 oct. 2012
Adrese de contact: bnab2012@gmail.com, gina@bursa.ro 
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BIENALA NAŢIONALĂ DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI 2012 
(BNAB), denumită anterior Bienala de Arhitectură Bucureşti 
(BAB), este cel mai important eveniment profesional al 
„breslei” arhitecţilor organizat neîntrerupt din 1994. Bienala 
a avut un concept specific fiecărei ediţii, propus de echipa 
curatorială ca un program cultural complex. In intervalul scurs 
de la precedenta Bienală BAB 2010, arhitecţii au sărbătorit pe 
26 februarie 2011, împlinirea a 120 de ani de la infiinţarea 
Societăţii Arhitecţilor Români iar pe 15 octombrie 2012 vor 
sărbători 120 de ani de la înfiinţarea învăţământului supe-
rior de arhitectură prin Şcoala particulară a SAR (1897-1904) 
cât şi împlinirea a 160 de ani de la naşterea şi 100 de ani de 
la moartea lui Ion Mincu.

LOCURI DE DESFĂŞURARE
Muzeul Naţional de Istorie, Calea Victoriei nr.12 
Centrul de Cultură Arhitecturală, str. Jean Louis Calderon 48 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” 
Bucureşti, str. Academiei nr.18 - 20 
Casa „Ion Mincu”, str. Pictor Verona nr.19 
Banca Naţională a României, str. Lispcani nr. 25
Centrul Istoric Bucureşti

Comisar bienală, 
prof.dr.arh. Cristina Gociman 
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