RoSTT pe plan național și internațional
RoSTT a fost înființată în anul 2012 și este singura autoritate în domeniu NO
– DIG de pe piața românească , fiind afiliată la Societatea Internațională pentru
Tehnologii fără Săpătură (ISTT).

EVENIMENTE NO-DIG

RoSTT a promovat , promovează și va promova în continuare tehnologia NODIG , pe piața românescă prin prezentări , întâlniri , mini conferințe sau prin
evenimente de anvergură națională. Următoarea Conferință la nivel național va fi
organizată în București în mai 2020.
Succesul RoSTT -ului pe piața românească este unul măsurabil : multe lucrări
NO- DIG executate sau în curs, multe licitații în curs de evaluare și altele a
căror caiet de sarcini este în curs de elaborare, firme noi apărute pe piața
românească care au ca obiect de activitate tehnologia NO- DIG etc.
În acest context azi rolul ROSTT crește și prezența pe piață este una definitorie
pentru dezvoltarea industriei NO-DIG în România.
RoSTT este membru ISTT - THE INTERNAȚIONAL SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY – din anul 2013.
Societatea Internațională pentru Tehnologii fără Săpătură (ISTT) a fost înființată
în septembrie 1986 ca o companie privată în Marea Britanie cu obiectivul „de a
promova știința și practica tehnologiei fără săpătură în beneficiul publicului ...” și
„de a promova educația, formarea, studiul și practica acestor tehnologii în
beneficiul publicului și publicarea rezultatelor utile ale acestora. "
În anii care au urmat, ISTT s-a afiliat cu societăți regionale fără săpătură situate
în întreaga lume pentru a promova aceste obiective la nivel global.
Azi , ISTT incude 28 de organizații reprezentând 33 de țări diferite. Una dintre
aceste societăți este Asociația Română pentru Tehnologii fără Săpătură

(RoSTT).
RoSTT și ISTT prin membrii și simpatizanții săi au ajutat de mulți ani la
cunoașterea și dezvoltarea acestor tehnologii.
ROSTT este deschisă să colaboreze cu orice entitate sau persoană fizică
interesată de tehnologia NO- DIG .
1

CONDUCEREA

Beneficiile unui membru RoSTT
 Implicarea activă în promovarea și dezvoltarea pieței NO-DIG în
România ;
 Acces la Informațiile referitoare la tehnologia N0 – DIG din
întreaga lume , formată din clienți, consultanți, contractori, furnizori
și instituții academice ;
 Participarea la sesiuni / reuniuni tehnico – științifice periodice
/întâlniri periodice unde se pot schimba experiențele de pe piețele
interne și internaționale
 Oportunitatea de a afișa pe site ROSTT noutăți din domeniul de
activitate proprie , legate de activitățile NO- DIG pe care le
desfășurați ; oportunitatea de a vă prezenta activitatea pe plan
național și internațional
 Oportunitatea de a prezenta lucrări / referate / studii tehnice , la
sesiunile / reuniunile / conferințele ROSTT și la evenimentele
sponsorizate de acesta ;
 Oportunitatea de a prezenta documente/ referate / tehnice de
specialitate la evenimentele organizate de ISTT ;
 Postarea de editoriale pe site ROSTT ;
 Participarea la dezvoltarea Bibliotecii ROSTT cu documentație de
specialitate ;
 Participarea la inițiativele de cercetare și formare profesională NODIG ;
 Costuri reduse la conferințe, expoziții și seminarii de instruire
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organizate de ROSTT ;
Acces la Procedurile de execuție a tehnologiei NO- DIG ;
Costuri reduse pentru diagnosticare și propunere de soluții NO- DIG
Abonament gratuit la Revista ROSTT ;
Primirea regulată a Newsletter-ului ROSTT ;
Posibilitatea de a vă înregistra la buletinul informativ în limba engleză
ISTT – Trenchless eNews ;
 Utilizarea logoului ROSTT pe documentele și materialele publicitare
ale companiei ;
 Certificat de membru ROSTT ;






Vicepreședinte
BANU GABRIELA

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru ( www.rostt.ro) pentru mai multe
informații și să ne contactați cu privire la a deveni membru.
VĂ AȘTEPTĂM ÎN RÂNDUL
MARII FAMILII NO-DIG DIN ROMÂNIA
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