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PROGRAM EDITORIAL 2023-2024

Revistă de actualitate, analiză şi soluţii moderne pentru sisteme de tâmplărie şi faţade cortină. 
Rubrici permanente/periodice:
ACTUALITATE  OPINII şi LIDERI  COVER STORY  PRODUSE şi TEHNOLOGII  SUSTENABILITATE
ANALIZĂ SECTORIALĂ  DIGITALIZARE și AUTOMATIZARE  EURO-FEREASTRA
FURNIZORI de SISTEME  PRODUCĂTORI de TÂMPLĂRIE  CORPORAŢII  CONSULTANŢĂ

PVC
 Sisteme de profile din PVC. Înfoliere şi vopsire. Armături metalice.
 Tâmplărie din PVC - producție, distribuție și montaj profesional.

Închiderea ediției: 26 ianuarie 2023 |   25 ianuarie 2024

IANUARIE-FEBRUARIE

ALUMINIU
 Profile din aluminiu şi materiale compozite. Vopsire în câmp electrostatic.
 Tâmplărie din aluminiu, faţade cortină şi placări - producție, distribuție și montaj

profesional.
 Faţade fotovoltaice, luminatoare și copertine. Sisteme de protecție la foc.

Închiderea ediției: 16 martie 2023 |   14 martie 2024

MARTIE-APRILIE

MAI

IUNIE-IULIE

PIAŢA de TÂMPLĂRIE
 Analiza pieţei de tâmplărie şi faţade cortină - perspective de dezvoltare pentru

2023-2027.
 LIDERI - Producători de tâmplărie și fațade; furnizori de sisteme din PVC și

aluminiu, feronerie, sticlă și accesorii.
CONSTRUCŢII SUSTENABILE
 Construcţii sustenabile şi eficienţă energetică - noutăţi, tendinţe, legislaţie şi

perspective.
PROTECȚIA la FOC
 Soluții, sisteme, dispozitive, tehnologii și norme pentru protecția la foc și de

securitate la incendiu a clădirilor.

Închiderea ediției: 13 aprilie 2023 |   11 aprilie 2024

FERONERIE
 Feronerie pentru uşi, ferestre şi faţade. Sisteme de protecție la foc.
LEMN STRATIFICAT
 Tâmplărie din lemn stratificat şi materiale compozite - producție, distribuție și

montaj profesional.

Închiderea ediției: 8 iunie 2023 |  6 iunie 2024
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AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE-DECEMBRIE

UŞI
 Uşi de interior, uşi de intrare, uşi metalice/antiefracţie. Sisteme de protecție la

foc.
 Uşi de garaj şi porţi industriale; uși automate, automatizări și sisteme de control

acces/securitate în clădiri.
 Paneluri, sisteme de feronerie și accesorii pentru fabricația de uşi.

Închiderea ediției: 24 august 2023 |   22 august 2024

DIGITALIZARE & AUTOMATIZARE
 Soluții software, aplicații, programe de calcul, gestiune și automatizare a

producției/distribuției de tâmplărie. Masurători topografice, relevee, scanare 3D
etc. Perspective, tendințe și cerințe actuale.

MONTAJ PROFESIONAL
 Sisteme de montaj și materiale pentru etanşare, adezivi, siliconi şi spume

poliuretanice. Glafuri, sisteme de fixare şi accesorii pentru montaj profesional.
Înfoliere și vopsire.

PIAȚA DE EXPORT TÂMPLĂRIE
 Analiza pieței de export a producătorilor de tâmplărie din PVC, aluminiu și lemn

stratificat. Calitate, cerințe și oportunități de extindere a rețelelor de distribuție
a tâmplăriei termoizolante.

Închiderea ediției: 5 octombrie 2023 |   3 octombrie 2024

STICLĂ & VITRAJE
 Vitraje, sticlă arhitecturală şi geam termoizolant. Sisteme de protecție la foc.
TEHNICĂ DE UMBRIRE
 Rulouri şi tehnică de umbrire. Ferestre de mansardă. Sisteme de fixare și

accesorii.
UTILAJE şi ECHIPAMENTE
 Utilaje pentru fabricarea de ansambluri de tâmplărie şi de prelucrare a sticlei.

Închiderea ediției: 21 iulie 2023 |   19 iulie 2024

PIAŢA DE TÂMPLĂRIE
 Analiza pieţei de tâmplărie şi faţade - perspective de dezvoltare pentru perioada

2024 - 2028.
 TOP 500 - Producători de tâmplărie şi geam termoizolant 2023.
CONSTRUCȚII SUSTENABILE
 Construcții sustenabile și eficiență energetică - noutăți, tendințe, legislație și

perspective.
CONSTRUCȚII SUSTENABILE
 Soluții, sisteme, materiale, dispozitive, tehnologii și norme pentru protecția la

foc și securitatea la incendiu a clădirilor.

Închiderea ediției: 9 noiembrie 2023 | 7 noiembrie 2024
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ABONAŢI-VĂ!

Abonaţi-vă acum și beneficiaţi de reducerile speciale, valabile până la 31 martie 2023!

Asiguraţi primirea constantă a publicaţiei Agenda Construcţiilor & Fereastra 
în format tipărit (prin poștă) și/sau PDF (prin e-mail) pentru intervalul preferat.

Pentru abonare și plata online scanaţi QR Code sau utilizaţi opţiunile:
https://www.agendaconstructiilor.ro/files/abonare-reviste.html

e-mail: abonamente@agendaconstructiilor.ro
Relaţii la telefon: 0773-943.239; 021 336 04 16; 021 336 14 17

Dacă sunteţi deja abonat, vă mulţumim și vă urăm succes în activitate!

Vizualizaţi conţinutul ediţiilor din anul 2022 și noul Program Editorial 2023 - 2025.
Abonarea se poate efectua rapid și pe baza talonului de mai jos și plata cu OP.

Trimiteţi foto talon completat, copia OP sau extras de plată prin WhatshApp
la telefon: 0773-943.239 sau e-mail: abonamente@agendaconstructiilor.ro

TALON de ABONARE REVISTE
Vă rugăm să bifaţi opţiunea corespunzătoare formatului de livrare, numărului de abonamente și a perioadei preferate.
 Da, dorim să primim publicaţia AGENDA CONSTRUCŢIILOR & FEREASTRA și optăm pentru un număr de ……. abonamente,
în format  TIPĂRIT (prin poștă) și/sau  PDF (prin e-mail) și o perioadă de abonare de: 
   12 de ediţii - 156 euro + TVA 19% (în loc de 240 euro)

   24 de ediţii - 248 euro + TVA 19% (în loc de 480 euro)

   48 de ediţii - 392 euro + TVA 19% (în loc de 960 euro)

 Da, vrem să primim și ____ SET-uri (un set conţine două ghiduri tehnice): 
GHID de instalare (montaj) FERESTRE și UȘI de EXTERIOR și GHID de instalare (montaj) FAŢADE CORTINĂ
în format TIPĂRIT (transmis prin curier), la preţul special de 249 euro/set + TVA 5% (în loc de 400 euro).
Ediţia în limba română a ghidurilor tehnice IFT de montaj are 400 de pagini care includ indicaţii, planșe și detalii tehnice.   

Societatea_________________________________________________________ CIF RO ___________________________ 

Jud.(sect.) _______________ Loc. ___________________________ Str. __________________ Nr. ___Bl.___Sc.____Ap.___ 

Telefon______________________________________Fax____________________e-mail____________________________ 

Dl/D-na___________________________________________Funcţia_____________________________________________ 

NOTĂ: Tarifele sunt exprimate în euro și nu includ TVA. Plata se va efectua în lei cu O.P. la cursul BNR din ziua efectuării acesteia pentru 
SC RAMPA INVEST SRL, CIF RO13506167, contul RO23BACX0000000036496250, deschis la Unicredit Bank - sucursala Charles de Gaulle
sau contul RO29TREZ7045069XXX005991, deschis la Trezoreria Sector 4 București.

Trimiteţi talonul completat, copia OP sau extrasul de plată prin telefon WhatsApp: 0773-943.239 sau e-mail: 
abonamente@agendaconstructiilor.ro; sau la redacţie: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 17, Sector 4, București. 
Informaţii suplimentare la: www.agendaconstructiilor.ro și www.fereastra.ro

Prezenta reprezintă comanda fermă.
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