
 
 

 

 

       

 
 
 
 

                                                                                                        Nr. ieşire: 20/06.02.2018 
 
 

Stimată Doamnă / Stimate Domnule 

 
Prin prezenta va informăm că sunt disponibile spre vânzare următoarele cărţi tipărite sau CD-uri 

editate sub egida Editurii SIER: 
 

1.- Carte tipărită Smart Grids. Introducere pentru profesionişti, ISBN:978-973-87456-8-1, 640 
pagini. Cuprinsul cărţii poate fi consultat pe site-ul SIER: www.sier.ro, la rublica NOUTĂTI, aliniatul 
“Cartea SMART GRIDS. Introducere ptr. profesionisti”. Preţul de vânzare la Sediul SIER: 

- 99 lei pentru persoane juridice (include TVA); 
- 69 lei pentru persoane fizice (include TVA). 

 

2.- CD Integrarea şi Funcţionarea Centralelor Eoliene şi a Instalaţiilor Fotovoltaice în Sistemul 

Electroenergetic, ISBN:978-973-87456-3-6, 610 pagini. A fost epuizat stocul de cărţi tipărite. Cuprinsul 
cărţii poate fi consultat pe site-ul SIER: www.sier.ro, la rublica NOUTĂTI, aliniatul “Cartea 
Centr.Eoliene si Inst. Fotovoltaice”. Preţul de vânzare la Sediul SIER: 

- 79 lei/CD pentru persoane juridice (include TVA); 
- 59 lei/CD pentru persoane fizice (include TVA). 

 

3.- Carte tipărită CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Manual pentru profesionişti. Volumul 

1, ISBN 978-973-87456-4-3, ISBN Volumul 1: ISBN 978-973-87456-5-0, 676 pagini. Cuprinsul cărţii 
poate fi consultat pe site-ul SIER: www.sier.ro, la rublica NOUTĂTI, aliniatul “Cartea Calit.En.El. 
Manual ptr. profesionisti. Volumul 1” 

- 99 lei pentru persoane juridice (include TVA); 
- 69 lei pentru persoane fizice (include TVA). 

 

4.- Carte tipărită CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Manual pentru profesionişti. Volumul 

2, ISBN 978-973-87456-4-3, ISBN Volumul 1: ISBN 978-973-87456-9-8, 648 pagini. Cuprinsul cărţii 
poate fi consultat pe site-ul SIER: www.sier.ro, la rublica NOUTĂTI, aliniatul “Cartea Calit.En.El. 
Manual ptr. profesionisti. Volumul 2” 

- 99 lei pentru persoane juridice (include TVA); 
- 69 lei pentru persoane fizice (include TVA). 

 

5.- Carte tipărită Calitatea Energiei Electrice. 1001 Intrebari, ISBN 978-973-87456-1-2, 214 pagini. 
- 40 lei pentru persoane juridice şi persoane fizice (include TVA); 

 

În condiţile în care se doreşte să se plătească prin virament bancar, la preţul cărţii (sau la preţul total al 
cărţilor dacă se doresc mai multe exemplare) se adaugă suma de 6 lei ce reprezintă comisionul bancar pe care 
trebuie să-l plătească SIER la încasarea banilor.  

Dacă cărţile se expediază prin curier, costul curieratului se plăteşte de destinatar la primirea 
coletului. Cărăţile se expediază numai după plata facturii emise de SIER.  

 

De asemenea, vă rugăm să aveţi amabilitatea să transmiteţi prezentul ANUNŢ tuturor persoanelor 
care credeţi că ar putea fi interesate de aceaste cărţi. Va mulţumim anticipat pentru ajutor/sprijin ! 

 
Cu stimă, 
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