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Membră a

EUREL
Stimată Doamnă / Stimate Domn,
În măsura în care vă interesează, vă informăm pe această cale că, în arhiva SIER:
 va fi disponibilă, din luna octombrie 2012, Cartea "Integrarea şi Funcţionarea

Centralelor Eoliene şi a Instalaţiilor Fotovoltaice în Sistemul Electroenergetic",
Editura S.I.E.R., August 2012, 610 pag., carte tiparită sub egida Programului LPQIVES. Preţul de
achiziţie este de:
-

89 Lei (include TVA, nu include eventualele taxe postale) pentru persoanele fizice;

- 119 Lei (include TVA, nu include eventualele taxe postale) pentru persoanele juridice.
În masura în care va interesează, Cuprinsul vă stă la dispoziţie pe web-site-ul SIER
"Noutăţi")

(rubrica

!

 sunt disponibile mai multe exemplare din cartea "Calitatea Energiei electrice. 1001
Ȋntrebări", componentă a derularii Programului LPQIVES (40 lei, nu include TVA şi eventualele
taxe poştale necesare expedierii prin poştă);
 există un număr redus de exemplare din Volumele de Lucrări (în ediţie tipărită şi/sau CD)
aferente ediţiilor anterioare ale:

• Simpozionului Naţional de Informatică şi Telecomunicaţii în Energetică – SIE
(SIE 2004, SIE 2006, SIE 2008),

• Simpozionului Naţional de “Siguranţă în funcţionare a Sistemului Energetic”-

SIG,

(SIG 2003, SIG 2005),

• “Conferinţa Naţională şi Expoziţia de Energetică“ - CNEE,
(CNEE 2007)
Notă: Ȋncepând cu anul 2007, SIG este parte componentă a CNEE.

simpozioane/conferinţe organizate de către Societatea Inginerilor Energeticieni din România
(SIER), o dată la doi ani, alternativ (SIE în anii pari, respectiv CNEE/SIG în anii impari).
În măsura în care sunteţi interesat să achiziţionaţi un astfel de Volum de Lucrări (set de
Volume de Lucrări) vă invităm să ne transmiteţi o solicitare în acest sens (e-mail: office@sier.ro
sau fax: 021-206.1173) şi, în măsura în care la momentul adresei Dvs. mai deţinem ediţia
solicitată, vom da curs cu deosebită plăcere solicitării Dvs.
Preţul unui Volum de Lucrări (nu include TVA şi eventualele taxe poştale necesare expedierii

prin poştă) este de:
- 50 lei, în varianta tipărită;
- 25 lei, în varianta pe CD.
Pentru orice alte detalii vă stăm cu deosebită plăcere la dispoziţie la oricare din
următoarele numere de telefon: 021-206.1229, 0722.361.954.
Cu deosebita stimă,
Dr. ing. Vatră Fanică
Director Executiv & Secretar General al SIER

