
 

  Conferinta                ”Calitatea în construc ții: 
Ce ascund pre țurile prea mici?                 
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Invitatie de participare  
Conferinta “Calitatea in constructii: Ce ascund pre turile prea mici?”  
  
Buna ziua, 
  
“Prețul cel mai scăzut” – principalul criteriu folosit atât în achizițiile publice, cât și în cele private – este responsabil 
pentru calitatea slabă a multora dintre noile construcții. 
Sunt deficiențe grave de calitate pe toate tipurile de construcții – rezidențiale, comerciale și industriale. Acestea se 
manifestă pe toate etapele de realizare a construcției, de la proiectare, la finisare. Atât pentru materiale, cât și 
pentru servicii. 
Dezvoltatorii, constructorii, producătorii și prestatorii fac oferte la prețuri scăzute, de multe ori sub costurile impuse 
de un nivel minim al calității. 
  
Va invitam sa participati la Conferinta “Calitatea in constructii:Ce ascund pret urile prea mici ?, organizata de 
revista ARENA Constructiilor Joi, 18 Iunie 2015, Bucuresti, Hotel Caro **** , bd Barbu Vacarescu 164A, intre orele 
9:30 si 13:30. 
  
Evenimentul aduce în atenția opiniei publice gravele probleme legate de calitatea construcțiilor și prezintă 
preocupările și măsurile celor interesați să ofere beneficiarilor un raport corect calitate/preț. 
  
Agenda evenimentului:  
Modificari aduse de noua lege a calitatii in constr uctii * Controlul și certificarea calit ății construc țiilor.  
* Cristian Stamatiade, directorul general al Directiei Generale Tehnice in Constructii din cadrul Ministerului 
Dezvoltarii 
* Bogdan Dobrin, presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice 
* Nelu Stelea, inspector general, Inspectoratul de Stat în Construcţii 
* Horia Petran, INCD URBAN-INCERC – Centrul de Performanţă Energetică a Clădirilor 
* Claudiu Georgescu, Presedintele Asociatiei Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania 
* Doina Federovici, senator PSD (de confirmat) 
Noile cerin ţe privind calitatea construc țiilor  
* Şerban Ţigănaş, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România 
* Sorin Gabrea, preşedintele Comisiei Tehnice de Urbanism a Bucureştiului 
* Răzvan Gaiţă, director general Sema Park New Project 
* Dragoş Cincă, managing partner Flamingo Park 
  
Participarea se face pe baza de inscriere prealabila si achitarea taxei de participare. Va rog sa gasiti atasat 
formularul de participare. 
 
Mentionam ca membrii OAR beneficiaza de o reducere suplimentara de 25% din taxa de participare. 
  
Asteptam cu interes confirmarea participarii dvs. 
  
Cu stima, 
Cristina Halmageanu 
Director Marketing Produse 
  
tel:  0735 010 169 
contact@arenaconstruct.ro 
-- 
ARENA CONSTRUCTIILOR 
Presa specializata in constructii si piata imobiliara 
str. Lt. col. Paul Ionescu, nr 6A, sector 1, Bucuresti, cod postal 011084 
Telefoane:  +4021-222.97.67,  +4021-222.98.04 ,  0735 010 169 
Fax: +4021.222.98.04  
E-mail: contact@arenaconstruct.ro, arenaconstructiilor@gmail.com 
www.arenaconstruct.ro 
 
 



 
 
 
Brand-uri de calitate  
 

           
 
 
 
Panouri pentru placarea exterioară și interioară a clădirilor ALPOLIC sunt distribuite prin Aluprime Façade Systems 
(contact tel/fax 021.367.32.97, office@aluprime.ro 
Panourile compozite din aluminiu ALPOLIC se utilizeaza indeosebi la placarea exterioara si interioara a cladirilor. 
Aluminiul este cel mai popular metal folosit în industria construcțiilor, datorita greutatii mici cu o mare rezistență la 
coroziune si este usor la prelucrare. Toate materialele  ALPOLIC® au proprietati exceptionale datorită utilizării 
tehnologiei unicat  de acoperire  și de laminare. Holdingul Mitsubishi s-a implicat în realizarea materialelor 
ALPOLIC începând cu anul 1971.  
* Inveli ș de calitate superioar ă: Uniformitatea 
excelentă a culorilor cu o suprafață ultra neteda. 
Caracteristicile plane superbe dar cu o duritate 
mare. 
* Rezisten ța la condi țiile atmosferice : 
Rezistență mare la efectele medii extrem de 
corozive și condițiile meteorologice  
* Calitate remarcabila a vopselei :  Lumiflon 
are la baza o paleta de peste 240 de culori şi cu 
o gamă mai largă de luciu, între 15 si 80%. 
*  Usor si rigid : considerabil mai ușor decât 
toate panourile din metal cu aceeași duritate 
*  Ecologic :  se prelucreaza fără a cauza daune 
mediului 
*  Tehnologie : usor de manevrat cu mașini și 
unelte convenționale 
* Securitate incendiara:  este asigurata prin 
utilizarea umpluturii pe baze minerale rezistente 
la foc. 
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Parteneri institutionali 
 

        
 
 
 
 


