NU PIERDEŢI noile proiecte, autorizaţii, investiţii, licitaţii şi şantiere!

AGENDA CONSTRUCTIILOR
Stimate Partener,
Dezvoltarea afacerii dumneavoastră in contextul economic actual presupune informarea corectă şi analiza
complexă a factorilor de influenţă a pieţei pentru a putea configura, adapta şi elabora strategii optime. Serviciul de
Monitorizare Agenda Construcţiilor vine în întâmpinarea nevoilor firmei Dumneavoastră şi în sprijinul activităţii pe
care o desfăşuraţi cu produse dedicate, care vă permit să aflaţi noile investiţii în construcţii, instalaţii şi tâmplărie.
Accesul la acest tip de informaţii vă ajuta să aflaţi – în timp util - datele principale privind cele mai recente lucrări
şi proiecte. Prin utilizarea serviciului Agenda Construcţiilor, realizaţi economii importante de resurse, rezultate - în
principal – prin diminuarea costurilor cu cercetarea de piaţă şi a timpului aferent identificării de noi oportunităţi.
În speranţa unei colaborări îndelungate, vă urăm succes în activitatea pe care o desfăşuraţi!

Abonaţi-vă acum şi beneficiaţi de reduceri speciale de pana la 32,5%!

TALON DE COMANDĂ
 Da, dorim să ne abonăm la următoarele variante:
VARIANTE DE ABONAMENT













TIP
TARIF
TRANSMISIE (euro/luna)

PERIOADA DE ABONARE
24 luni
18 luni 12 luni 6 luni

PROIECTE şi CERERI de MATERIALE (Bucureşti si Ilfov)

săptămânal

54







-

PROIECTE şi CERERI de MATERIALE (Judeţe)

săptămânal

109









PROIECTE pentru ANTREPRENORI (National)*

săptămânal

67









PROIECTE şi CERERI de MATERIALE (Pachet 5 Judeţe)*

săptămânal

PROIECTE de INSTALATII (NATIONAL)*

săptămânal

PROIECTE INDUSTRIALE (NATIONAL)*

săptămânal




























-

AUTORIZAŢII de CONSTRUIRE

săptămânal

19
68
78
98
47
47
79

CERTIFICATE DE URBANISM

săptămânal

47







-

lunar

76









MONITORIZARE SURSE
ANUNTURI DE LICITATII
CASTIGATORI DE LICITATII

 FONDURI STRUCTURALE

zilnic
zilnic
zilnic



Notă: Preţurile sunt în euro şi nu includ TVA; * variante care contin informatii selectate din modulul PROIECTE SI CERERI DE MATERIALE

Dl/D-na__________________________________________Funcţia_______________________________
Societatea_____________________________________Localitatea______________________________
Cont______________________________Banca___________________________CIF RO______________
Jud.(sectorul) _________________Str. __________________________ Nr.____Bl.___Sc.____Ap.____
Domeniul de activitate__________________________________________________________________
Telefon_____________________Fax____________________e-mail______________________________
Prezenta reprezintă comandă fermă.

Plata se va efectua cu ordin de plata pentru RAMPA Invest SRL Bucureşti; CIF RO 13506167
cont RO23 BACX 0000 0000 3649 6250 deschis la Unicredit Ţiriac Bank, sucursala Charles de Gaulle
Transmiteţi talonul, împreună cu o copie a O.P. prin e-mail: abonamente@agendaconstructiilor.ro,
Tel./fax: 021/336.04.16 sau prin poştă, la redacţie: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 17 sector 4,
040157 - Bucureşti. Informaţii la: www.agendaconstructiilor.ro

Avem o
experienţă
de peste 13
(treisprezece)
ani în livrarea de
informaţii de
afaceri
referitoare
la investiţiile în
construcţii,
instalaţii,
tâmplărie şi
domeniile
conexe, Agenda
Construcţiilor
fiind unul dintre
principalii
furnizori de date
prelucrate.
Suntem încântaţi
să vă anunţăm
că am creat
pentru
Dumneavoastră
noi variante de
primire a
informaţiilor, ce
vă ajută să
alegeţi - în
funcţie de
nevoile specifice
- versiunea care
vă avantajează
cel mai mult.

PROIECTE ŞI CERERI DE MATERIALE
Serviciul Proiecte si Cereri de Materiale este transmis
săptămânal, prin e-mail şi conţine informaţii referitoare la noile proiecte,
şantiere, lucrări de construcţii şi instalaţii – structurate pe
categorii: denumire, stadiu de execuţie, termen de finalizare,
descriere, date de contact pentru beneficiar, antreprenor,
proiectant, agenţie de promovare etc.- respectiv cereri de
materiale şi cantităţi solicitate.
Informaţii prin e-mail: proiecte@agendaconstructiilor.ro

MONITORIZARE SURSE
Serviciul de Monitorizare a Surselor furnizează zilnic, prin
e-mail, informaţii referitoare la noile investiţii, analize şi
sinteze din studii de piaţă sectoriale. Astfel, realizaţi
economii importante de resurse pe baza reducerii
costurilor cu cercetarea de piaţă în vederea identificării de
noi oportunităţi. Monitorizăm, selectăm şi prelucrăm
informaţii provenind din peste 250 de surse
tipărite/electronice.
Informaţii prin e-mail: abonamente@agendaconstructiilor.ro

LICITAŢII – ANUNŢURI ŞI CÂŞTIGĂTORI
Serviciul Licitaţii – Anunţuri şi Câştigători este transmis zilnic,
prin e-mail şi conţine informaţii necesare pentru depunerea
documentaţiilor în vederea participării la licitaţiile organizate
de către autorităţile contractante şi lista câştigătorilor: lucrări
/produse/servicii licitate, preţurile la care au fost adjudecate
şi datele de contact.
Informaţii prin e-mail: licitatii@agendaconstructiilor.ro

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE
Serviciul Autorizaţii de Construire este transmis săptămânal,
prin e-mail şi include liste în format electronic cu documentele
specifice eliberate de către autorităţile locale, pentru execuţia
de lucrări de construcţii şi instalaţii (data emiterii, număr de
înregistrare, nume solicitant, adresă/loc de edificare, tip
lucrare etc.) şi Hotărâri ale Consiliilor Locale cu aprobări ale
planurilor urbanistice zonale (PUZ) şi/sau de detaliu (PUD).
Informaţii prin e-mail: autorizatii@agendaconstructiilor.ro

FONDURI STRUCTURALE
Serviciul Fonduri Structurale (programe operaţionale, axe
prioritare şi domenii de intervenţie 2007–2013) include
liste cu proiecte selectate pentru finanţare (inclusiv cele
reportate sau nefinanţate) şi furnizează lunar, prin
e-mail, date utile referitoare la proiectele susţinute din
fonduri europene. Accesul la acest tip de informaţii vă
permite să aflaţi datele principale privind noile lucrări.
Produsul cuprinde date în format electronic cu privire la
beneficiari (titlu proiect, solicitant, judeţ, localitate,
valoare eligibilă etc). Sunt disponibile informaţii ce vizează
proiecte din toate judeţele ţării.
Informaţii prin e-mail: abonamente@agendaconstructiilor.ro

CERTIFICATE DE URBANISM
Serviciul Certificate de Urbanism furnizează informaţii
referitoare la certificatele de urbanism eliberate de
autorităţile administrative publice locale din peste 110
localităţi importante din România, în procesul de autorizare a
execuţiei de lucrări de construcţii şi instalaţii. Listele sunt
furnizate în format electronic (.pdf şi/sau .xls) şi conţin: data
emiterii, numele/denumirea solicitantului, scopul emiterii,
precum şi amplasamentul lucrării.
Informaţii prin e-mail: autorizatii@agendaconstructiilor.ro

