HeidelbergCement România S.A
Sos. Bucuresti-Ploiesti 1A,
Bucharest Business Park, Intrarea C, Et. 1, Sector 1,
013681 Bucureşti, România
Tel: 0 21 311 59 76/75
Fax: 0 21 311 59 74/73

Către Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS)
În atenția Domnului Președinte ing. Dragoș Andrei MARCU

Invitație la întâlnire tehnică: Suceava (20 septembrie 2018)

Avem plăcerea să invităm reprezentanții AICPS la o întâlnire tehnică referitoare la unele aspecte practice
și reglementate din domeniul producerii, utilizării și verificării betonului.
Întâlnirea este programată la Suceava în data de 20 septembrie 2018 ( Hotel “Conacul Domnesc”)

În cadrul acestei întâlniri îl avem ca invitat pe dl. Prof. dr. ing. Dan Paul GEORGESCU, Președinte al
Comitetului Tehnic ASRO CT 321 și coordonatorul programului de cercetare care a fundamentat anexa
națională de aplicare a standardului european de beton SR EN 206-1:2002, în prezent revizuit.

Domnia sa va susține prezentări privind:

NP 137:2014 (noul normativ privind evaluarea rezistenței betonului din structuri)
Reglementări pentru structuri din beton armat. Prezent şi viitor

Rugăm colegii să ne transmită operativ – pe formularul de confirmare - ce subiecte sunt de interes
pentru activitatea lor curentă și care doresc să fie discutate la această întâlnire.
12 septembrie 2018
Cu stimă,
Departamentul de Consultanţă Tehnică a Clienților
Persoana de contact:

Radu GAVRILESCU – 0722.421.356, radu.gavrilescu@heidelbergcement.ro

PROGRAM
9:00 – 9:30

Primirea participanților

9:30 – 09:45

Deschiderea întâlnirii

9:45 – 11:15 – Prezentări privind aspecte practice și reglementate din domeniul producerii, utilizării și
verificării betonului:
Controlul conformităţii betonului în staţiile de beton
Controlul conformităţii betonului marfă pe şantier
Interacţiunea între piatra de ciment şi agregat
Fisurarea betonului – cauze şi prevenire
11:15 – 11:30 – Discuții libere
11:30 – 12:00 – Pauză de cafea

12:00 – 13:30

Prezentari dl. Prof. dr. ing. Dan Paul GEORGESCU

NP 137:2014 (Normativ privind evaluarea rezistenței betonului din structuri)
Reglementări pentru structuri din beton armat. Prezent şi viitor
Dupa 13:30 – Discuții libere
Dejun 13:30-14:30
Închiderea evenimentului (~15:00).
Organizatorii nu asigură cazare.

Vă rugăm să ne transmiteți până la data de 17 septembrie a.c. formularul de confirmare a participării completat.
Vă mulțumim!

Către Departamentul de Consultanţă Tehnică a Clienților
Fax: 021.311.59.73

FORMULAR DE CONFIRMARE
se transmite până la data de 17 septembrie pe fax sau la radu.gavrilescu@heidelbergcement.ro

Confirmăm participarea reprezentantului/reprezentanților noştri:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
la întâlnirea tehnică organizată de HeidelbergCement România S.A. în 20 septembrie 2018 la Suceava
Adresa de e-mail: _______________________
Societatea: _________________________________________________________________

Întrebări / subiecte de interes care doresc a fi discutate:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Detalii privind locația aleasă:

Persoana de contact din partea
HEIDELBERGCEMENT:

Locație eveniment:
Hotel Conacul Domnesc

Radu GAVRILESCU

Strada Agronomului, nr. 445, Loc. Şcheia,
jud. Suceava.

0722.421.356
radu.gavrilescu@heidelbergcement.ro

Tel: 0230.526.966 / 0372.300.600

