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Limba de lucru 
 

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în limbile 

română şi engleză. 

Taxe de participare 
 

Participanţi: 200 Lei (45 Є). Taxa include mapa 

conferinţei, masa de prânz, cocktail de bun-venit şi 

dineul conferinţei. 

Persoane însoţitoare: 100 lei (22 Є). Taxa include masa 

de prânz, cocktail de bun-venit şi dineul conferinţei.  

Taxa de participare se achită în contul conferinţei:  

Beneficiar: AGIR filiala Sibiu 

Cod fiscal: 3162244 

Cont:  RO65RNCB0227035762320001 

Banca:  BCR Sucursala Sibiu 
 

Vă rugăm să precizaţi pe ordinul de plată numele 

persoanelor pentru care se achită taxa şi mesajul 

"pentru conferinţa ASTR". Taxa de participare se poate 

achita şi la secretariatul conferinţei, vineri 6.11.2014, 

cu anunţarea în prealabil a participării, la organizatori 

(e-mail: dep.mei@ulbsibiu.ro). 
 

Date importante 
  

Trimitere rezumat:  1 August 2014 

Notificare de acceptare:  28 August 2014 

Înscriere participanţi:  2 Septembrie 2014 

Program final:   15 Septembrie 2014 
 

Participanţii vor transmite, la adresa de e-mail a 

secretariatului conferinţei: dep.mei@ulbsibiu.ro, un 

rezumat redactat în limba română şi în limba engleză 

(200…300 cuvinte, fiecare), conform modelului 

existent pe site-ul conferinţei: 

http://conferences.ulbsibiu.ro/astr2014/ 
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ORGANIZEAZĂ CONFERINŢA 
 

Zilele Academiei de Ştiinţe 

Tehnice din România 
 

 

Ediţia a 9-a 
 

 

“Dezvoltarea durabilă 

favorabilă incluziunii” 
 

 

Sibiu, 6-7 Noiembrie 2014 
 
 
 

Co-organizatori: 
  

 

 
Asociaţia Generală a 

Inginerilor din România 

Verein Deutscher 

Ingenieure 



Stimaţi Colegi, 

 
Academia de Ştiinţe Tehnice din România organizează 

a 9-a ediţie a Conferinţei “Zilele Academiei de Ştiinţe 

Tehnice din România”, în perioada 6-7 noiembrie, în 

Sibiu – cu tema: 

 

“Dezvoltarea durabilă  

favorabilă incluziunii” 
 

Sunt invitaţi să participe la conferinţă: 

• Membrii ASTR; 

• Membrii AGIR; 

• Cadre didactice din universităţi, cercetători 

ştiinţifici, doctoranzi şi masteranzi, specialişti 

din industrie.  

 

Rezumatele lucrărilor ce urmează a fi prezentate vor fi 

publicate într-un volum dedicat, care va fi pus la 

dispoziţia participanţilor. 

 

Evenimentul ştiinţific va fi găzduit de către 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Cu stimă, 

 
Preşedinte ASTR 

Mihai MIHAIŢĂ 

  

 

 

Secţiunile conferinţei 
 

Conferinţa este deschisa lucrărilor din toate domeniile 

ştiinţelor tehnice, adresându-se cu precădere 

problematicii generoase a dezvoltării durabile şi 

incluziunii: 

• Tehnologii pentru dezvoltare durabilă; 

• Eficiență energetică; 

• Mobilitate durabilă; 

• Strategii de incluziune în educație și formare. 

    

Publicare 
 

Autorii sunt invitaţi sa depună la Secretariatul 

conferinţei în zilele de 6 si 7 noiembrie, lucrările în 

extenso, în format tipărit şi electronic ( fişier *.doc). 

 

După conferinţă, la propunerea Comitetului Ştiinţific, 

lucrările susţinute se vor publica selectiv in volumul 

Proceedings ASTR – 2014 (cu ISSN) şi în Buletinul 

AGIR (ISSN1224-7928, jurnal CNCSIS B+). 

 

Pentru publicare, materialele de 6-8 pagini (text, tabele 

şi figuri, cca. 20.000 caractere) vor respecta formatul 

A4, cu cate 2 cm pe margini, text pe o coloana, corp 

Times New Roman 11. Lucrările vor avea cuvintele 

cheie si rezumatele în limba romană şi engleză 

(200…300 cuvinte). 
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