
 
 
 

 
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni, 

 

ASOCIAŢIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANŢI  DE STRUCTURI (AICPS) 
are plăcerea de a vă anunţa organizarea: 

C EL EI  D E  A  X X I X -A  C ONFER I NŢE  NA ŢI ONA L E  A I C P S  
Te ma  C on f e r i n ţ e i :  R i s c  ș i  con s e c i n ț e  î n  p ro i e ct a re a  s t ru ct u r i l o r  

L ocu l  d e  d e s f ă ş u ra re :  Hotel Europa EFORIE NORD CONSTANŢA  
 JOI, 23 MAI 2019  şi VINERI,24 MAI 2019 

 
Pentru o bună organizare a evenimentului vă rugăm să transmiteţi pe e-mail : office@aicps.ro 

 

 
Pachete de servicii pentru Partenerii Conferinței AICPS  

Inscrierile se pot face până la 31 MARTIE 2019 - preţurile sunt in euro - 

SERVICII 
Partener 
Platinum 

Partener 
Gold 

Partener  
Silver 

Opțiuni 
disponibile1 

Prezentare în sesiune plenară (30 min.) 1700 - - - 

Transmisie live  pe pagina Facebook a AICPS (15 min.) 750 - - - 

Prezentare în sesiune plenară (15 min.) - 1200 - - 

Prezentare în sesiune paralelă (15 min.) 
(A presentation during the Conference, in parallel session - 15 minutes) - - 600 - 

Promovarea siglei companiei ca sponsor al evenimentului (pe invitații, 
comunicate de presă)(Promotion company logo as a sponsor on the event 
flyers) 

700 500 300 400 

Includerea unei scurte prezentări a companiei în invitațiile transmise 
aferente conferintei 
(Inclusion of a brief presentation of the company in the invitations 
related to the conference). 

400 400 400 500 

Includerea unei prezentări a companiei în mapa conferinţei 250 250 - 400 

Promovarea de clip-uri publicitare (maxim 50 sec.) pe ecranele amplasate 

în locația evenimentului2 1000 750 - 600 

Stand expozițional 
(Participation to the AICPS National Conference with handouts and other 
printables, etc.) 

500 500 500 750 

Roll-up în locația evenimentului 300 300 300 500 

Cost total pachet 5600 3900 2100 - 

Reducere pentru partenerii tradiţionali (-12%) 
(minim 3 participări anterioare la Conferinţa Naţională AICPS  in ultimii 
7ani) 4925 3425 1850 - 

Invitații din partea AICPS la cina festivă 3 3 pers. 2 pers. 1 pers. - 

 
1) Opţiuni disponibile independente (se pot combina in funcţie de preferinţe) 
2) 100 de rulări pentru Pachet Platinum, 75 de rulări pentru Pachet Gold, 25 de rulări pentru opţiune separată. Producția clip-urilor nu intră în 
responsabilitatea AICPS. 
3)Taxa de participare la Conferinta pentru parteneri este inclusa in pachete (include mesele de pranz, coffe-break-urile, materialele Conferintei). 
Inscrierea şi plata pentru cina festivă se vor face până pe 10 Mai 2019. (220 lei/persoana, in afara celor incluse in pachet). 

 

OFERTA DE PUBLICITATE – REVISTA AICPS (format electronic)  

Coperta 2  - 1000 euro/an 

Coperta 3  - 700 euro/ an 

1/1 paginã A4 (reclamã) - 800 euro/an 

1/2 paginã A4 (reclamã) - 400 euro/an 

1/4 paginã A4 (reclamã) - 200 euro/an 

1÷3 pagini articol de prezentare produse sau sisteme - 500 euro/aparitie 

 

Sigla pe site-ul www.aicps.ro - cu link catre site-ul dvs. 
Pentru primele 10 pozitii: 100Euro/Luna; 500 euro/6 luni; 1000 Euro/an 
Urmatoarele pozitii >10 pozitii : 70Euro/luna; 350 Euro/6luni; 700Euro/an 

 

 Pentru  cei care doresc să se cazeze la Hotelul Europa Eforie Nord menţionăm că AICPS a obţinut următoarele facilităţi: 

Pȃnă la 31 IANUARIE 2019:  
 

 Titlurile comunicărilor,  autorii acestora şi rezumatul comunicarii, pentru includerea in program 

Intre 1 - 28 FEBRUARIE 2019: 
 

 Inscrierile la concurs pentru PREMIILE  AICPS :Titlurile ṣi autorii lucrărilor precum ṣi 
documentaṭia pentru comisia de premiere 

 Inscrierile la concurs Medalia ṣi Diploma Dr.Ing. Petru Vernescu:  
Titlurile si autorii lucrarilor, trimiterea CV-urilor 

Pȃnă la data de 31 MARTIE 2019: 

 

 Se vor transmite articolele integrale pentru publicarea in revista AICPS a comunicarilor, inclusiv 

articolele pentru PREMIILE AICPS 
 Inscrierile pentru sponsorii evenimentului  

Pȃnă la data de 10 MAI 2019:  Inscrierea şi plata pentru cina festivă (220 lei/persoana). 

Pȃnă la data de 10 MAI 2019:  Se vor transmite comunicarile in format  POWER POINT pentru prezentare in Conferinṭă 

      

 
ASOCIAŢIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANŢI STRUCTURI 

Romanian Association of Structural Design Engineers 

 
 

mailto:office@aicps.ro


Numar camere disponibile: 70 camere  single/ duble 
Tarife cazare: 

 67 euro / camera dubla / noapte; 
 57 euro / camera single / noapte;  

Tarifele includ: mic dejun si T.V.A. 5%. 
Oferta EARLY BOOKING: -10%,  ce se aplica pentru rezervarile facute si achitate integral pana la data de 28.02.2019. In caz de anulare avansul nu se 
returneaza.  
Pentru rezervarile efectuate dupa data de 01.03.2019 se aplica tarifele mai sus mentionate si trebuiesc garantate prin achitarea unui avans de 30% din 
valoarea sejurului in termen de 15 zile de la efectuarea rezervarii. In caz de anulare avansul nu se returneaza.  
 
Bonus grup pentru activitati de relaxare: 

- se include si accesul la zona de relaxare din Ana Aslan Health Spa – piscina cu apa sarata din Lacul Techirghiol, sauna umeda si uscata, 
Jacuzzi; 

- discount 10% la tarife proceduri individuale spa. 
Rezervările se vor efectua de fiecare participant individual la Hotel la persoana de contact de mai jos cu specificarea codului AICPS2019 : 
Ana Hotels Europa Eforie Nord | Ana Aslan Health Spa 
Doinita Oprea | Sales Manager 
Republicii 13 | Eforie Nord | Constanta | Romania | 905350 
Tel:. +40.241.702.810 | f. +40.241.741.720 | m. +40 726 388 852 
sales-hoteleuropa@anahotels.ro 
 
 Pentru participarea la cea de a XXIX-a Conferinţa Naţională AICPS se va percepe o taxa *)**) ce se va achita in contul 
AICPS, deschis la CEC BANK - Agentia Cotroceni, RO87CECEB50343RON0650131, astfel:  

 220 RON (înregistrare pâna la 15 MARTIE 2019), 

 270 RON (înregistrare până la 1 MAI 2019), 
 330 RON (înregistrare după 1 MAI 2019). 

*)In această taxa sunt incluse: pauzele de cafea, materialele conferintei, masa de pranz. 
**) Studenţii vor avea reducere 50 %  din taxa de participare astfel:  

 110 RON (înregistrare pâna la 15 MARTIE 2019), 
 135 RON (înregistrare până la 1 MAI 2019), 
 165 RON (înregistrare după 1 MAI2019). 

 
 AICPS poate organiza cu sprijinul sucursalei AICPS CONSTANTA o excursie in Delta Dunării pentru ziua de SAMBATA, 25 mai 2019,  
in funcţie de interesul arătat de membrii AICPS (vom reveni cu detalii). 

 
 Vă mulţumim şi aşteptăm înscrierile dumneavoastră pe e-mail :  office@aicps.ro 
  
 Cu consideraţie, 
 
 Preşedinte AICPS,     Director Executiv Administrativ AICPS, 
 Ing. Dragoş Marcu    Ing. Lucian Melinceanu 
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