łinând cont că editarea lucrărilor se

Societatea Academică de ConstrucŃii
”Prof. Anton Şesan”
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
Facultatea de ConstrucŃii
Agenda 21 Locală Iaşi

va face pe CD, vă rugăm să ŃineŃi cont de
următoarele recomandări :
Formatul

lucrării

va

respecta

modelul anexat. Se va putea scrie direct
pe model, cu înlocuirea datelor personale.
Lucrările vor avea un număr par de

INTERACłIUNEA
CONSTRUCłIILOR CU MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR

Inserarea şi identificarea referinŃelor

In Memoriam
Prof.Univ.Dr.Ing. VIRGIL C. FOCŞA
80 de ani de la naştere

pagini.

bibliografice în text se vor face cu cifre
încadrate în paranteze pătrate, atribuite
Data şi semnătura

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

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

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

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

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

Nume…………………………………………………………………………………………………..

Doresc să prezint lucrarea intitulată……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………

Talon de participare

IndicaŃii privind redactarea lucrărilor

ordonării alfabetice a autorilor.
Formulele din text vor fi numerotate
cu cifre în paranteze rotunde.
Figurile vor fi editate pe calculator.

Iaşi
14 noiembrie 2003

Tematica simpozionului

Comitet de organizare

CondiŃii de participare

•

Prof. univ. dr. ing. Paulică Răileanu

•

Dezvoltare durabilă şi protecŃia mediului

•

Prof. univ. dr. ing. Nicolae łăranu

•

Impactul mediului asupra construcŃiilor

•

Prof. univ. dr. ing. Adrian Radu

•

ProtecŃia termică şi economia de energie

•

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Vereş

•

Arhitectură

•

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei

•

Prof. univ. dr. ing. Ioan Gavrilaş

•

Prof. univ. dr. ing. Irina Bliuc

•

Prof. univ. dr. ing. Magda Broşteanu

•

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Secu

•

Conf. dr. ing. Maricica Vasilache

Prof. univ. Dr. ing. Irina Bliuc
Facultatea de ConstrucŃii
B-dul D. Mangeron nr. 43, 6600 Iaşi,
România
Telefon 0232 278683/ int. 1419; 1415; 1421
Fax
0232 233368
E-mail ibliuc@ce.tuiasi.ro,
dascvio@ce.tuiasi.ro
InformaŃii suplimentare pe pagina web:
www.ce.tuiasi.ro/romana/conferinte.html

urbanism

în

lumina

dezvoltării durabile
•

Materiale şi structuri performante

completarea

formularului

de

participare

anexat şi transmiterea acestuia până la data de
15 octombrie 2003.
Lucrările transmise prin e-mail până la
data de 5 noiembrie 2003, urmând a fi
publicate.

Programul simpozionului
Vineri 14 noiembrie 2003
30

CorespondenŃă

şi

Participarea la simpozion se anunŃă prin

30

8 – 9

Înregistrarea participanŃilor

930 – 1030 Deschiderea lucrărilor conferinŃei
30

00

10 – 13

Servicii asigurate
•

Sesiune de conferinŃe, referate şi
comunicări dedicate memoriei

Cazarea participanŃilor se asigură
contra cost

Hotel cameră cu 1 pat 790.000 lei/zi

prof.univ.dr.ing. Virgil C. Focşa
1300 – 1500 Pauză de prânz

cameră dublă
Cămin

990.000 lei/zi
220.000 lei/zi

1500 – 1730 Continuarea lucrărilor
1700 – 1800 Masă rotundă – Perspective
privind dezvoltarea durabilă în
construcŃii
1900

Masă colegială

•

Costul mesei colegiale se va achita
la înregistrarea participanŃilor

