
Avem placerea sa va invitam la cea de a XXIII-a Conferinta Nationala 

AICPS ce se va desfasura in  DATA: JOI 30 MAI  2013   
« Hotel World Trade Center - PULLMAN » 

-Sala New York- din Piaţa Montreal nr.10,  lânga Romexpo sector.1, Bucureşti 
900- 1500 -  Comunicări Conferinţă 

 
1600- 2000 - Masa Festivă 

Tema Conferintei: „ SOLUṬII INOVATIVE ȊN INGINERIA STRUCTURILOR” 

 
De asemenea va invitam sa participati la masa festiva in aceeasi zi, de la ora 16.00 . 
Costul participării este de 100 RON / persoană se va plăti anticipat până la 21 mai 2013 in contul 
A.I.C.P.S: 
RO87CECEB50343RON0650131 deschis la CEC Bank - Agenţia Cotroceni, CUI AICPS: 12043404 
sau la sediul A.I.C.P.S: Şos.Pandurilor nr.94, corpB,et.1, camera 19(incinta AEDIFICIA CARPAŢI sect.5, 
Bucureşti) 
Va  rugam sa transmiteti inscrierile la masa festiva si confirmarea platii,  pe email pana la 
data de 21 mai 2013. 
 
Atasat puteti descarca Invitatia cu programul Conferintei si invitatia la masa festiva! 
 

ANUNŢ IMPORTANT 
referitor lucrarea “Proiectarea seismică a structurilor de beton armat”, elaborată  de prof. 

Tudor Postelnicu 
Vă  informăm că a fost editată lucrarea “PROIECTAREA SEISMICĂ A STRUCTURILOR DE 

BETON ARMAT”, elaborată  de prof. Tudor Postelnicu împreună cu câţiva colaboratori din 
Departamentul Construcţii de Beton Armat din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. 

Lucrarea al cărei cuprins a fost prezentat in extenso în numărul 4/2011 al Revistei AICPS pag. 
18-21, abordează aspectele esenţiale, teoretice şi de ordin practic, ale proiectării ṣi evaluării 
răspunsului seismic pentru structurile de beton armat. 

Structurat în trei volume, tratatul, care se întinde pe mai mult de 1000 pagini,  se va 
pune în vânzare în data de 30 mai 2013 pentru participanţii la cea de a XXIII-a Conferinţă 
Naṭională AICPS.  

Lucrarea beneficiază de condiţii de tipar deosebite, hârtie velină de calitate superioară, 
coperţi cartonate, cu dublă asigurare, prin lipire şi coasere. 

Costul tratatului în trei volume, inclusiv CD-ul cu fişierele şi subrutinele întocmite de 
autori pentru rezolvarea exemplelor de proiectare din volumul III, este de 375 lei. 

Modul în care cartea se va putea achiziţiona ulterior, în numarul de exemplare disponibil, se 
va anunṭa la cea de a XXIII-a Conferinţă Naṭională AICPS şi va fi precizat şi în numărul urmator 
al  Revistei AICPS. 

Cu stima si multumiri, 
 
Presedinte AICPS-  Dr Ing. Traian Popp si Director Executiv AICPS - Ing. Petre Ionita 
 


