
Abonaţi-vă până la 30 Iunie 2010 şi beneficiaţi de reduceri speciale de până la 50%! 

  
Stimate Cititor, 
 Dezvoltarea companiei Dumneavoastră presupune şi accesul la informaţii complete despre 

domeniul de activitate specific, ceea ce reprezintă o cale sigură spre performanţă şi profit. Planul 
editorial pentru anii 2010-2013 al revistelor Agenda Construcţiilor şi Fereastra cuprinde analize 
sectoriale realizate pe piaţa materialelor de construcţii, în sectorul de instalaţii şi cel de 
tâmplărie/faţade cortină. Prezentările includ date statistice, tendinţe si comentarii ale principalilor 
factori de decizie/formatori de opinie, respectiv sinteze ale unor studii de piaţă realizate de către 
organizaţii abilitate. 

*NOU!!!  Pentru abonamentele încheiate pe o perioadă de 24 de ediţii, beneficiaţi de primirea 
GRATUITĂ a informaţiilor detaliate despre 10 PROIECTE: stadiul de execuţie (PUZ, PUD, autorizare, 
fundaţie, structură etc.), termen de finalizare şi date de contact (pentru antreprenor, proiectant şi 
beneficiar), inclusiv cereri de materiale şi servicii specializate de antreprenoriat, proiectare etc.  

 

TALON  DE  ABONAMENT 
Vă rugăm să bifaţi opţiunea corespunzătoare publicaţiilor preferate şi perioadei agreate. 

 

 

 Revista Agenda Construcţiilor - Publicaţia prezintă date/informaţii referitoare la noile investiţii, 
proiecte, şantiere şi lucrări de construcţii, instalaţii şi tâmplărie.  
Totodată, sunt publicate analize sectoriale şi date economice referitoare la activitatea antreprenorilor, 
respectiv a companiilor furnizoare de materiale de construcţii şi instalaţii. Preţ unitar, 29 lei/exemplar. 
 

 Revista Fereastra - Publicaţia prezintă informaţii despre noile tehnologii şi sisteme folosite la 
fabricarea/montajul de tâmplărie termoizolantă şi faţade cortină.  
De asemenea, sunt publicate analize sectoriale şi date economice referitoare la activitatea companiilor 
furnizoare de sisteme şi a producătorilor de tâmplărie. Preţ unitar, 29 lei/exemplar. 
 

 CD-ul Colecţia de reviste 2001-2009 - Suport electronic ce cuprinde toate revistele publicate, 
care vă permite o arhivare uşoară şi un acces rapid la informaţii. Preţ unitar, 458 lei/exemplar. 
 

 Broşura Informativă Marcaj CE - Date şi informaţii referitoare la implementarea, autorizarea şi 
inspecţia produselor de tâmplărie - ferestre, uşi, faţade cortină şi geam termoizolant (procedură, legislaţie, 
instituţii abilitate, organisme certificate şi concluzii). Preţ unitar, 460 lei/exemplar.  
Societatea_____________________________________Localitatea________________________ 

Cont______________________________Banca_____________________CIF RO______________ 

Jud.(sectorul) _________________Str. ____________________ Nr.____Bl.___Sc.____Ap.____ 

Domeniul de activitate____________________________________________________________ 

Telefon_____________________Fax____________________e-mail________________________ 

Dl/D-na____________________________________Funcţia_______________________________ 
             Prezenta reprezintă comanda ferma. 

Plata se va efectua cu O.P. sau mandat poştal pentru SC RAMPA INVEST SRL, CIF RO13506167, 
contul RO23 BACX 0000 0000 3649 6250, deschis la Unicredit Ţiriac Bank – suc. Charles de Gaulle  
sau contul RO29 TREZ 7045 069X XX00 5991, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucureşti.  
Transmiteţi talonul, împreună cu o copie a O.P., prin e-mail: abonamente@fereastra.ro;  
fax: 021-336.04.16 sau prin poştă, la redacţie: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 17, sector 4 - Bucureşti.  

www.agendaconstructiilor.ro; www.fereastra.ro 

PUBLICA�IA / NUM�R DE EDI�II 9 12 24 
Revista Agenda Construcţiilor  198  238  358 
Revista Fereastra   199  239  359 

 

PRODUSE SPECIALE UNITAR 

CD-ul Colecţia de reviste 2001–2009 (un exemplar)  298 

Broşura informativă - Marcaj CE (cu actualizari)  299 

Nota: Preţurile sunt în 
lei, cu TVA si  

reduceri incluse. 


