
INVITAȚIE

Ordinul Arhitecților din România vă invită la 

conferința NEW CITIES - despre viitorul în arhitectură și urbanism

Ordinul Arhitecților din România, Asociația Pro Event, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”

și Federația Patronatelor Societăților din Construcții au plăcerea de a vă invita la conferința internațională

NEW CITIES - despre Viitor în Arhitectură si Urbanism, luni, 13 iunie 2016, la Teatrul Național București –

Sala Pictură. 

Participanții vor f martori ai unei dezbateri vii, ample, în premieră, care va pune în centru calitatea vieții în

marile orașe din perspective multiple: a arhitectului, a peisagistului, a urbanistului, a administratorului

municipalității, a antropologului, a omului de afaceri și a societății civile.

Conferința NEW CITIES aduce în atenția auditoriului conceptul de oraș inteligent și conceptul de „oraș verde” ,

alături de soluții concrete pentru creșterea calității vieții în marile spații urbane. Auditoriul este f format din

arhitecți, urbaniști, peisagiști, profesori universitari, arhitecți-șef, ingineri, specialiști în dezvoltare urbană,

antreprenori, reprezentanți ai administrației locale și centrale, specialiști în managementul transportului,

specialiști în calitatea mediului. 

Din programul conferinței: Despre ”orașul uman”; „O nouă viziune de dezvoltare a orașelor”, „Cum răspundem

provocărilor urbane legate de aglomerare, poluare, trafc, sistem de transport, spațiu verde?”; „Despre soluții

inteligente de construire, de infrastructură , de management, menite de a îmbunătăți calitatea vieții în orașe”;

"Când vor apărea NEW CITIES în România? Cum vor arăta ele?"; "Cum sunt orașele viitorului în alte șapte țări

ale lumii?". 

Vor conferenția 20 de invitați din 7 țări: Olanda, Japonia, Belgia, Turcia, Ungaria, Polonia și România, alături de

oameni de cultură, arhitecți, ambasadori, antreprenori.

Vă rugăm să consultați programul conferinței care se va desfășura luni, 13 iunie, în intervalul orar 13.00-17.30. 

Valoarea pachetului pentru o persoană este de 50 euro.

Înscrierea și plata se efectuează online, pe site-ul ofcial al evenimentului, prin completarea formularului

disponibil prin accesarea butonului ÎNREGISTRARE.

Termen limită de înscriere: 8 iunie.

În cadrul New Cities se va lansa Romanian Building Awards - Premiile Naționale pentru Spațiul Construit, 

cel mai mare eveniment de recunoaștere a excelenței în proiectarea și execuția spațiului construit, și vor f

explicate mecanismele prin care arhitecții se poate înscrie în concurs cu proiectele realizate.

http://rba.share-architects.com/new-cities/
http://rba.share-architects.com/new-cities/
http://share-architects.com/rba/pdf/AFIS_NEW_CITIES_PAGINI.pdf

