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Asociația Peisagiștilor din România - AsoP
organizează anul acesta cea de-a doua sa
anuală sub egida Directoratului General de
Mediu al Comisei Europene, în cadrul
#EUGreenWeek.

The Romanian Landscape Architects Association
- AsoP is organizing this year its second annual
meeting under the aegis of the European
Commission's Environment General Directorate
within the framework of #EUGreenWeek.

Evenimentul are ca temă centrală legislația ca
factor determinant al calității mediului în
care trăim în prezent și este dezvoltat în
parteneriat cu International Federation of
Landscape Architects – European Region și
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară București.

The event focuses on the legislation as a
determinant for the quality of the environment
in which we live today and is developed in
partnership with the International Federation
of Landscape Architects - European Region and
the University of Agronomic Sciences and
Veterinary Medicine Bucharest.

Activitățile înglobate de această conferință
urmăresc să identifice deopotrivă exemple de
bună practică precum și probleme specifice cu
privire la generarea unui cadru normativ, care
să favorizeze dezvoltarea de infrastructuri
verzi, prin implicarea cetățenilor în procesul de
legiferare.

The activities embedded by this conference
aim to identify examples of good practice as
well as specific problems regarding the
creation of a regulatory framework that can
favour the development of green
infrastructures by involving citizens in the
law-making process.

Anuala AsoP România se desfășoară în perioada
13-16 mai 2019 în cadrul Facultății de
Horticultură a Universității de Științe
agronomice și Medicină Veterinară București și
urmărește să pună în valoare și modificările
aduse Legii 24/2007 privind reglementarea și
administrarea spațiilor verzi din intravilanul
localităților.

AsoP Romania’s event takes place between 13
to 16 May 2019 at the Faculty of Horticulture at
the University of Agronomic Sciences and
Veterinary Medicine in Bucharest and aims to
also highlight the changes brought to Law
24/2007 regarding the regulation and
administration of green spaces in the localities.

Evenimentul înglobează o paletă vastă de
activități, respectiv:
__două sesiuni de prezentări realizate de
specialiști din România și din străinătate;
__o dezbatere referitoare la cadrul normativ
național și local în contextul mai larg al Uniunii

The event includes a wide range of activities,
namely:
__two sessions of presentations made by
specialists from the Romania and from abroad;
__a debate on the national and local regulatory
framework in the broader context of the

Europene, la care vor participa reprezentanți ai
mediului profesional, academic și politic;
__un workshop dedicat studenților care
abordează infrastructurile verzi din perspectiva
elementelor componente;
__o expoziție de proiect din domeniul
peisagisticii;
__și o masă rotundă care urmărește să pună
bazele unui grup de lucru multidisciplinar și
trans-sectorial care să își concentreze pe viitor
eforturile către dezvoltarea unor norme
specifice care să permită realizarea de
infrastructuri verzi coerente în România.

European Union, attended by representatives
of the professional, academic and political
fields;
__an workshop dedicated to students
addressing green infrastructures from the
perspective of its components;
__an exhibition of landscape architecture;
__and a roundtable that aims to establish a
multidisciplinary and trans-sectoral working
group that will focus its future efforts on the
establishment of specific norms that allow the
development of coherent green infrastructures
in Romania.

Conferința AsoP 2019 se adresează
profesioniștilor din domeniu, studenților și
cadrelor didactice, reprezentanților
administrațiilor publice locale și centrale,
domeniului politic și, în același timp, are o
dimensiune publică – expoziția, conferințele și
dezbaterile fiind deschise tuturor celor
interesați de domeniul peisagisticii.

The AsoP 2019 Conference is addressing to
professionals, students and academics from the
landscape architecture field, to representatives
of public administration, political domain and,
at the same time, it has a public dimension the exhibition, the conferences and the
debates being opened to all those interested in
landscape architecture.

AsoP România mulțumește pe această cale
partenerilor săi:
International Federation of Landscape
Architects - European Region
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară București
Ambasada Olandei în România

AsoP Romania would like to thank to its
partners:
International Federation of Landscape
Architects - European Region
University of Agronomic Sciences and
Veterinary Medicine Bucharest
Embassy of the Netherlands in Romania

și sponsorilor:
Garden Center Grup
Gloriosa Garden

and sponsors:
Garden Center Grup
Gloriosa Garden

Pentru mai multe detalii:
www.asop.org.ro

For more details:
www.asop.org.ro
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