
CONFERINȚA ANUALĂ A ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE DREPTUL CONSTRUCȚIILOR

”NEW PERSPECTIVES IN CONSTRUCTION LAW”
a treia ediție



 Asociația Română de Dreptul Construcțiilor organizează în data de 27 octombrie 2017, la București, a treia ediție a Conferinței științi�ce 

”New Perspectives in Construction Law”. Dezbaterea din acest an se va axa pe tema “Implementarea BIM in proiectele de construcții”. 

 Speakerii invitați să participe la Conferința din acest an vor vorbi despre implementarea cu succes a BIM într-o gamă largă de tipuri 

de proiecte, în toate fazele ciclului de viață, de la ideea de proiect și până la managementul acestuia și de oportunitatea de a impune 

prin legislatia din domeniu utlizarea BIM in proiectele publice, după modelul britanic, german sau italian. Alături de principala tema, 

aceea a implementarii BIM, vor � abordate si teme de actualitate precum metode de rezolvare a disputelor in constructii, modelele de 

contracte (administrative, civile sau formele standard), reglementarile privind autorizarea lucrarilor de constructii sau calitatea acestora. 

 Cea de-a treia ediție a Conferinței „New Perspectives in Construction Law” va � deschisă de apreciati speakeri internationali și romani 

din mediul academic și profesional, iar evenimentul va continua cu o sesiune de lucru oferită de specialiștii în BIM, atât din România cât și din 

străinătate, în încercarea de a aborda provocările pe care le presupune acest domeniu, unde suntem și unde vom � peste câțiva ani. Conferința 

va presupune de asemenea, organizarea unui Academic Forum, în cadrul cărora vor � prezentate lucrările științi�ce înscrise la această ediție.  

Nu în ultimul rând, evenimentul își propune să ofere un spațiu de networking pentru profesioniști din domeniul construcțiilor, motiv pentru 

care, va � organizat un workshop care va reuni atat teoreticieni, dar mai ales apreciați practieni.



PACHETE DE SPONSORIZARE

PACHETUL SILVER –500 EURO

- Publicarea logoului pe site-ul conferinței,           
www. rscl.ro/conferinta2017/, la secțiunea Parteneri 
principali
- Publicarea logoului pe materialele printate(mape, 
a�șe, pliante, invitații)
- Menționarea ca partener în comunicatele de presă

PACHETUL GOLD –1000 EURO

- Publicarea logoului pe site-ul conferinței, www. 
rscl.ro/conferinta2017/, la sectiunea Parteneri 
- Publicarea logoului pe materialele printate (mape, a�șe, 
pliante, invitații)
- Apariția logoului pe badge-urile participanților și         
organizatorilor
- Menționarea ca partener în comunicatele de presă
- Posibilitatea de includere a unui material promoțional 
propriu printat în mapele oferite participanților
- Un invitat din partea companiei ca speaker în cadrul 
Sesiunii plenare a conferinței



PACHETE DE SPONSORIZARE

PACHETUL PLATINUM – 2000 EURO

- Publicarea logoului pe site-ul conferinței, www. rscl.ro/conferinta2017/, la sectiunea Parteneri
- Publicarea logoului pe materialele printate (mape, a�șe, pliante, invitații)
- Apariția logoului pe badge-urile participanților și organizatorilor
- Menționarea ca partener în comunicatele de presă
- Posibilitatea de includere a materialelor promoționale proprii printate în mapele oferite participanților
- Posibilitate de branding în cadrul locației de desfășurare printr-un stand propriu/roll-up
- Un invitat din partea companiei ca speaker în cadrul Sesiunii plenare a conferinței
- Posibilitate prezentare produs în cadrul Workshop-ului sau în pauze dedicate
- Posibilitate înscriere 3 delegați.



DATA 
27 OCTOMBRIE 2017

LOCAȚIA 
Universitatea Tehnică de Construcții  București
Bdul lacul Tei, nr. 124, Sector 2, București

CONTACT
o�ce@rscl.ro

Detalii pe: www. rscl.ro/conferinta2017/


