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P E R F O RM AN Ţ Ă P E N T R U V I I TO R

INVITAŢIE SEMINAR 10-11 MARTIE
Managementul apei pluviale
Fundaţia Româno-Germană Aquademica organizează
în perioada 10 - 11 martie 2016, seminarul „Managementul apei pluviale”.
Locaţia seminarului este sediul Fundației Aquademica, str. Gheorghe
Lazăr nr. 11 A, Timișoara.
Planul general de evacuare a apelor uzate este un instrument indispensabil
companiilor de apă uzată, cu ajutorul căruia specialiștii pot analiza
"comportamentul de curgere" a apei în rețeaua proprie de canal. Având un astfel
astfel de plan, se pot observa blocajele hidraulice și zonele de supraîncarcare a
rețelei de canal, respectiv posibilele zone de inundare a unui cartier dintr-o
localitate. El stă la baza dezvoltării unei rețele dintr-o localitate, este punctul de
plecare pentru întocmirea unei strategii de dezvoltare a localităților, dar și a
planului de reabilitare a rețelelor.
Tot cu ajutorul lui se întocmesc scheme de lucru în canal, devieri, etc. El este
sistemul de bază a unei exploatări de canal. Informațiile din acest plan fiind
digitalizate, el oferă posibilitatea de apelare directă a oricărei informații despre
sistemul de evacuare a apei uzate dintr-o localitate.
În cadrul seminarului vor fi prezentate experiențele din München în decursul mai
multor decenii și dezvoltarea Planului general de evacuare a apelor uzate în
decursul timpului paralel cu evoluția calcului automatizat. De asemenea, se va
dezbate necesitatea întocmirii consecvente a unui asemenea plan și
consecințele lui asupra tehnicii dar si asupra modalității de bugetare a lucrărilor
necesare pentru a avea o rețea conformă cu cerințele europene.
Modurile de calcul ale unei asemenea modelări hidraulice au ajuns deja într-un
stadiu atât de avansat, încât se pot preconiza, de exemplu, pe lângă cele sus
enumerate și cantitățile de apă uzată deversată, dar și încarcarea ei în efluent.
Lector:
dipl. ing. Peter Köstner - director departament în cadrul Departamentului de
Evacuare și Epurare a Apelor Uzate, al Primăriei Tehnice München.
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE SEMINAR
MANAGEMENTUL APEI PLUVIALE
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: 400 lei/persoană
Reduceri:
5% pentru grupuri de peste 3 persoane de la aceeaşi firmă
10% pentru grupuri de peste 5 persoane sau membri asociaţi
Reducerile sunt cumulative.
Limita maximă 20 de cursanţi.
Modalităţi de plată : - în numerar, în data de 10.03.2016, înainte de începerea cursului;
- până în 10.03.2016, prin virament bancar în contul Aquademica RO43 BRDE 360S V960 1627 3600
BRD Timişoara, CIF: 26187019.
Programul seminarului: joi, 10.03.2016: 09:00 – 15:00

vineri, 11.03.2016: 09:00 – 13:00.
În fiecare zi de seminar se va face o pauză de cafea și una de prânz.
Detalii despre cazare:
Hotel Best Western Ambasador, http://www.ambassador.ro/, +40 256 306 880
Hotel Excelsior, http://www.hotel-excelsior.ro/, +40 256 303 304
Preţ cazare cu reducere: 50 Euro/single, 65 Euro/dublă (TVA inclus) – demipensiune.
Pentru rezervare la hotel, pentru a putea beneficia de reducerea oferită de hotelurile mai sus menţionate, vă rugăm să faceţi
precizarea că veţi participa la un seminar Aquademica.

Rezervarea camerelor se face de către participanţii la seminar.
Pentru rezervare, pentru a putea beneficia de reducerea oferită de hotelurile mai sus menţionate, vă rugăm să faceţi
precizarea că veţi participa la un seminar Aquademica.
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 Fundaţia Aquademica:
Oana Hortopan – 0721417121, oana.hortopan@aquatim.ro, tel. 0256 294 756, fax. 0256 294 753, www.aquademica.ro.
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