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Puteți să vă înscrieți folosind formularul  
de fax de pe pagina următoare.

 
We bring technology into application …



Hotel RAMADA PLAZA
Bulevardul Poligrafiei Nr. 3-5 Sector 1 
RO-013704 București

Seminar pentru o proiectare mai corectă și mai 
sigură
Proiectarea detaliată și lipsită de erori sunt elemente de 
bază în realizarea structurilor prefabricate din beton armat. 
Cu toate acestea, precizia și detalierea adecvată a elemen-
telor prefabricate și a îmbinărilor dintre acestea nu primesc 
nici în prezent atenția cuvenită în procesul de proiectare. 

PFEIFER Seil-und Hebetechnik GmbH organizează de  
10 ani cursuri de pregătire și seminarii, iar anul acesta are 
plăcerea să vă invite la cel de-al doilea seminar organizat în 
România, ce va avea loc la București. Veți avea ocazia să 

aflați noutăți și reguli de bună practică 
în proiectarea structurală a elemen-
telor prefabricate din beton armat, dar 
și despre aprobările necesare privind 
tehnologia de armare și ancorare. 

Vom prezenta participanților noile 
versiuni a pachetului de programe 
PFEIFER, modul corect de prelucrare 
și interpretare a rezultatelor, precum 
și integrarea acestora în detaliile și 
planurile de execuție.

Seminarul este și o ocazie bună de 
a face schimb de experiență cu alți 
ingineri și de a vă crea noi contacte cu 
birourile de proiectare și fabricile de 
prefabricate.

•  Invitat special: Inginer Dragoș 
Andrei Marcu, Președinte Asociația 
Inginerilor Constructori Proiectanți 
de Structuri.

•  Seminarul va avea loc în București, în cadrul hotelului 
Ramada Plaza, și se va desfășura în Sala Australia. 

Vă garantăm o zi interesantă și interactivă.



Data și locul

Vă așteptăm cu interes  
 participarea la seminar.

Înscriere  prin fax  
+40.269.246.099

Participarea la seminar este gratuită.
Numărul participanților este limitat la 35 de persoane. În situația în care ați făcut 
rezervarea și nu mai puteți ajunge dintr-un motiv anume, vă rugăm să ne trimiteți 
o notificare până în data de 03.11.2017 pentru a putea informa participanții aflați 
pe lista de așteptare. Evenimentul este rezervat exclusiv specialiștilor interesați 
de temele ce urmează să fie dezbătute.

pentru Seminarul de Structuri Prefabricate din Beton Armat  
organizat pe 23 Noiembrie 2017

Da, dorim să ne înscriem la seminar 
cu __ participanți. 

 Vă puteți înscrie la seminar până la data de 03/11/2017

CONTACT 
DIPL.-ING. SZABO LEVENTE A
TELEFON +40.740.898.509
FAX +40.269.246.099 
E-MAIL lszabo@jordahl-pfeifer.ro

Joi, 23 Noiembrie 2017 
orele: 8.30 – 17.30
Hotel RAMADA PLAZA, sala Australia 
Bulevardul Poligrafiei Nr.3-5 Sector 1 
RO-013704 București 
(parcare gratuită)

Agendă

Punem tehnologia în aplicare

Odată cu efectuarea înscrierii, veți primi un e-mail de confirmare. 

   Normativul VDI 6205: Prescripții și  
recomandări privind utilizarea în  
siguranță a ancorelor de ridicare 
 Dipl.-Ing.(FH) Klaus-Peter Geh,  
PFEIFER Bautechnik

   Pachetul de programe de calcul  
PFEIFER: Noutăți în ultima versiune 
Dipl.-Ing.(FH) Erwin Scholz,  
PFEIFER Bautechnik

   Invitat special:  
Dl. Ing. Dragoș Andrei Marcu,  
Președinte AICPS

   Hidroizolarea rosturilor de turnare la elemente  
din beton monolit sau semi-prefabricat. 
Dipl.-Ing. Björn Wingerter , H-BAU Technik GmbH

   Rezemarea elementelor prefabricate din beton  
armat și soluții de izolare fonică (zgomot  structural)  
și împotriva vibrațiilor la elemente structurale cu 
încărcări dinamice 
Dipl.-Ing.(FH) Helmut Schmitz,  
CALENBERG Ingenieure GmbH

   Construcții cu deschideri mari.  
Structuri cu cabluri și membrane  
i.A.Dipl.-Ing. Christian Fitz, PFEIFER Cable Structures

   Exemple de aplicații. Lucrări speciale. 
Dipl.-Ing.(FH) Klaus-Peter Geh și Dipl.-Ing.(FH)  
Erwin Scholz, PFEIFER Bautechnik

Prezentările o să fie susținute în limba engleză  
și în limba română.

Companie

Forma de adresare

Prenume/Nume

Prenume/Nume

Prenume/Nume

Stradă, nr.

Cod poștal, Oraș

Număr telefon

E-mail

Dată Semnătură


 Pe parcursul seminarului sunt incluse băuturi, 
răcoritoare, cafea, gustări și masa de prânz.


