
 
 
 
 
 

 
 
 

Stimate Doamne, Stimaţi Domni, 
 

ASOCIAŢIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANŢI  DE 
STRUCTURI (AICPS) 

are plăcerea de a vă anunţa organizarea: 
 

CELEI DE A 30-A CONFERINŢE NAŢIONALE AICPS 
Tema Conferin ţei:   

Ingineria structurală  în România ș i în lume,  
la începutul secolului XXI  

 
În zilele de 7-8 mai 2020 se va desfășura la București cea de-a 30-a Conferință 

Națională AICPS, la Palatul Parlamentului. 
Pentru conferința din acest an, se anunță o varietate de puncte de interes: 

prezentări de nivel tehnico-ingineresc ridicat, specialiști internaționali în calitate de 
key speakers, concursuri cu premii, sponsori cu prestanță atât pe piața națională cât 
și pe cea internațională, prezența autorităților, a presei, a celor mai importante 
asociații profesionale, a mediului universitar, dezbateri, alegeri, momente de 
agrement.  

Unul dintre invitații conferinței naționale de anul viitor, care ne va onora prin 
participarea sa în calitate de keynote speaker este domnul Ashraf Habibullah, 
fondatorul și directorul executiv al companiei Computers and Structures, Inc (CSi) 
care a luat naștere în anul 1975 în California, Statele Unite ale Americii. 

Cu această ocazie dorim să vă înștiințăm că AICPS a lansat o pagina dedicată 
conferinței naționale: http://30.aicps.ro/ unde veți putea găsi detaliile despre: locul 
desfășurării, date cheie, program, taxe, pachete pentru partenerii AICPS, 
conferențiari, etc.  

Vă invităm să accesați site-ul Conferinței Naționale AICPS, acesta se va adapta 
continuu și bineînțeles așteptăm înscrierile dumneavoastră  la evenimentul nostru. 
 Precizăm că în seara zilei de 6 mai 2020 vom organiza  "Welcome Party" la JW 
Marriott Bucharest Grand Hotel partener, urmând să revenim cu detaliile privind 
link-ul special creat pe site-ul hotelului pentru rezervarea camerelor participanţilor la 
cea de a 30-a Conferinţă Naţională AICPS. 

 
Vă mulțumim!  
    Cu considerație, 
  
        Preşedinte AICPS,           Director Executiv Administrativ AICPS, 

Dr. Ing. Lucian Melinceanu                 Ing. Dan Iancu 
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