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P E R F O R M A N Ţ Ă P E N T R U V I I TO R

INVITAŢIE 27 – 28 OCTOMBRIE 2016 BUCUREŞTI
WORKSHOP „DETECTIVII APEI PIERDUTE”

Dragi colegi din familia Detecţiei pierderilor de apă!
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti împreună cu Fundaţia Aquademica
şi Revista Detectivii Apei Pierdute vă invită, ca în fiecare toamnă, la un eveniment
dedicat specialiştilor în localizarea pierderilor de apă, un for de întâlniri şi discuţii
constructive pentru noi toţi cei care lucrăm în acest minunat domeniu!
Problematica pe care o propunem vizează gestionarea pierderilor de apă,
tehnologiile utilizate cu succes în România pentru prelocalizarea acestor pierderi,
experienţa străină în managementul pierderii de apă. Localizarea acestora se
face în proceduri similare, fie că vorbim de Timiş sau Constanţa, iar problemele
cu care ne confruntăm sunt aceleaşi. În această idee, întâlnirea de la Bucureşti
este mai mult decât utilă şi constructivă!

Workshop despre pierderi de apă

Aşadar, în 27 şi 28 octombrie, vă aşteptăm cu interes, la Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti, bulevardul Lacul Tei nr. 122-124, Facultatea de
Hidrotehnica, sala 2.7 la reuniunea specialiştilor în localizarea pierderilor de apă.
Invitatul special al acestui eveniment este domnul Ian Maggs, un cunoscut expert
şi consultant internaţional în managementul pierderilor de apă. Domnul profesor
universitar Anton Anton este keynote speaker al acestui eveniment.
Vor exista prezentări ale specialiştilor din ţară legate de prelocalizarea pierderilor
de apă cu ajutorul sateliţilor, a georadarului, a înregistratoarelor de zgomot și a
măsurătorilor de debite. Evenimentul va fi moderat de domnii Alexandru Aldea şi
Alin Anchidin.

Managementul pierderilor de apă :
balanţa apei, indicatori de
performanţă, DMA

Sperăm într-un nou schimb de experienţă sincer şi deschis şi într-o participare
numeroasă a dumneavoastră! Vă rugăm să aveţi la dumneavoastră un laptop
pentru sesiunea interactiva de workshop.
Vă propunem două zile interesante la Bucureşti şi vă aşteptăm cu drag!
Vă mulţumesc frumos!

Tehnologii utilizate pentru
prelocalizarea pierderilor de apă :
teledetecţia, georadarul,
debitmetrie, loggeri de zgomot.

Cu deosebită consideraţie,
As.ing. Alexandru Aldea
ing. Alin Anchidin
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
WORKSHOP „DETECTIVII APEI PIERDUTE”
Date companie: SC ____________________________________________________________
CUI____________Nr. Reg. Com.__________________Cont____________________________
Banca ________________________________________________________________________
Str.________________ Nr. ___ Localitatea ____________________Judeţ _________________
cod poştal __________ Telefon ___________________Fax _____________________________
E-mail _____________________________________________ Website____________________

Nr.
crt.

Nume şi prenume participanţi

Funcţia

Mobil

E-mail

1
2
3
4
5
Semnătura autorizată şi ştampila societate,

Taxa de participare: 300 lei/persoană
Modalităţi de plată : - în numerar, în data de 27.10.2016, înainte de începerea cursului;
- până în 24.10.2016, prin virament bancar în contul RO57TREZ70220F330500XXXXX
(cod fiscal 4266570- va rugam sa specificatii pentru,, workshop Detectivii apei pierdute)
Termenul de înscriere: 24.10.2016.
Programul seminarului: joi, 27.10.2016: 09:00 – 17:00
vineri, 28.10.2016: 09:00 – 15:00.
În fiecare zi de seminar se va face o pauză de cafea şi una de prânz.
Programul final va fi definitivat și transmis către participanți pana in data de 24.10.2016
Detalii despre cazare:
Sugestie de cazare: Hotel Sir Colentina , http://www.hotelsircolentina.ro , 0723023830; Preţ cazare promoţional: 160 lei /dublă
(TVA inclus). Pentru a putea beneficia de reducerea oferită de hotel, vă rugăm să faceţi precizarea că veţi participa la un
eveniment la UTCB, Aquademica, Detectivii Apei Pierdute.

Rezervarea camerelor se face de către participanţii la seminar.
Costurile cazării sunt suportate de către participanţii la seminar.
Cazarea la aceste hoteluri este asigurată doar în limita locurilor disponibile.
Pentru rezervare este recomandat să sunaţi cu cel puţin o săptămână înainte de începerea seminarului.

Contact :
Alin Anchidin – 0726397519,alin.anchidin@gmail.com , Alexandru Aldea – 0724048973 ,aldea@hidraulica.utcb.ro, sau Otilia
Oproescu – 0720608272, oti_opro@yahoo.com.
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