În vederea participării la Simpozion, vă
rugăm să trimiteţi, în format electronic,
titlurile lucrărilor (însoțite de numele
autorilor, titlurile stiințifice, instituția) până la
data de 21 noiembrie 2016.
Lucrările D-stră, redactate în formă
finală (în format electronic) vor fi trimise
până la data de 04 decembrie 2016 pe
adresele (poștală sau e-mail) *:

BUCUREŞTI - ROMÂNIA
FAC. UTILAJ
U.T.C.B.
TEHNOLOGIC
Academia de Stiințe Tehnice din România
A.S.T.R.
Secția de Construcții si Urbanism

ARACO

ICECON

Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti
Facultatea de Utilaj Tehnologic
SINUC 2016
Calea Plevnei 59, sect. 1,
Bucureşti, România
sinucutcb@gmail.com

Titlul lucrării: ..................................
.......................................................
.......................................................
Autor(i)(nume, instituția, e-mail):
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Domeniul propus: ..........................
*Decizia asupra publicării lucrării în
Buletinul SINUC (cu ISSN) şi programul
manifestării vă vor fi comunicate până la
data de 07.12.2016. Taxa de participare este
de 60 lei pentru o persoană. Se acceptă
maximum două lucrări de autor.

COMITETUL DE ORGANIZARE
1. Prof.univ.dr.ing.d.h.c. PETRE PĂTRUŢ
A.S.T.R. - Membru titular al Secției Construcții
si Urbanism
2. Prof.univ.dr.ing. CRISTIAN PAVEL - Decan
3. Prof.univ.dr.ing.d.h.c. POLIDOR BRATU
Univ.“Dunărea de Jos”,Galaţi; A.S.T.R.- Membru
titular al Sectiei Mecanică Tehnică
4. Conf.univ.dr.ing. AMELITTA LEGENDI
Prodecan
5. S.l.univ.dr.ing. MIHAIL SAVANIU - Prodecan
6. Conf.univ.dr.ing. AURELIAN GAIDOS
Director Departament “Maşini de Construcţii si
Mecatronica”
7. Conf.univ.dr.ing. VIRGIL FLORESCU
Director Departament “Tehnologie Mecanicã”
7. Prof.univ.dr.ing. ION DAVID
8. Prof.univ.dr.ing. TONE IONESCU

PERSOANE DE CONTACT
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SINUC 2016

AL XXII-LEA SIMPOZION
NAŢIONAL DE UTILAJE
PENTRU CONSTRUCŢII

BUCUREŞTI
15 - 16 decembrie 2016

Conf.dr.ing. AMELITTA LEGENDI
S.l.univ.dr.ing. MIHAIL SAVANIU
(sinucutcb@gmail.com)
Lect. MARIA ALEXE
(amaria1_2_3@yahoo.com)

Pentru informaţii:
Telefon: 0213158200 / 111, 114
web: www.sinuc.utilajutcb.ro
e-mail: sinucutcb@gmail.com

Ne face o deosebitã plăcere să vă invităm
la:
AL XXII - LEA SIMPOZION
NAŢIONAL DE UTILAJE PENTRU
CONSTRUCŢII
care va avea loc în perioda 15 - 16
decembrie 2016 la sediul Facultăţii de
Utilaj Tehnologic din Universitatea Tehnică
de Construcţii Bucureşti.
www.utilajutcb.ro
Secţiile tematice ale Simpozionului
sunt urmãtoarele:
I. Cercetãri fundamentale şi aplicative
în domeniul ingineriei mecanice
(matematică aplicată, mecanică tehnică,
mentenanţă şi fiabilitate, organe de
maşini, tribologie, ingineria producţiei).
II. Utilaj tehnologic.
III.Ingineria şi managementul
resurselor tehnologice în construcţii.
IV. Educaţie tehnologică.
V. Creație, creativitate.

În cadrul Simpozionului vor fi organizate
urmãtoarele activitãţi:
- o sesiune de comunicãri ale
participanţilor, grupate pe cinci secţii;
- prezentãri de produse şi tehnologii
de cãtre firme de profil din ţarã şi din
strãinãtate, inclusiv expoziţie de produse;
- mese rotunde tematice.

MODUL DE REDACTARE
A LUCRÃRILOR
- Formatul paginii este A4, cu margini de 3.2 cm sus 3.2 cm
jos și 2.5 cm stânga-dreapta. Header-ul și Footer-ul sunt la 1.5
cm de partea superioară, respectiv inferioară a paginii. Fontul
general pentru textul din articol este Times New Roman 12
pct.(justified).
- Titlul lucrãrii va fi scris cu majuscule, font Times New
Roman, 14 pt., la 1,5 rânduri, bold.
- Titlul lucrãrii in limba engleza va fi scris cu majuscule, font
Times New Roman, 12 pt., la 1,5 rânduri, bold.
- Dupã douã rânduri libere (de 12 pt.) se vor scrie numele şi
prenumele autorului, titlul ştiinţific, instituţia de care aparţine,
e-mail autor, font Times New Roman, 11 pt., la un rând.
- Dupã douã rânduri libere se va scrie rezumatul lucrãrii în
limba romana urmat de cel in limba englezã, rezumat care nu
va depãşi 100 de cuvinte, scrise la un rând, font Times New
Roman, 10 pt, italic. Rezumatul va fi urmat de cuvinte cheie
atat in limba romana cat si in engleza, scrise la un rând, font
Times New Roman, 10 pt, italic
- Fiecare subtitlu al lucrãrii se va scrie cu fonturi de 12 pt.,
majuscule, bold, va fi numerotat cu cifre arabe şi va fi aliniat la
stânga paginii.
- Fiecare paragraf va începe la stânga paginii, la un rând
liber de paragraful precedent sau subtitlu al lucrãrii.
- Tabelele se scriu cu caractere de 11 pct. și sunt centrate
în pagină. Titlul tabelului se scrie centrat, iar numerotarea
tabelului se realizeaza cu caractere italice (11 pct.) și aliniat la
dreapta.
- Dacă aveți figuri/imagini pe care doriți să le intoduceți în
articolul dvs., țineți cont că o mașină de tipărit offset are nevoie
de o rezoluție de cel puțin 300 dpi. O imagine pe care doriți să o
includeți în articol trebuie să aibă maxim 15 cm. lățime (1771
pixeli la 300 dpi). Figurile trebuie plasate centrat. Numărul
figurii și titlul acesteia se scriu sub figura cu caractere de 11 pct.
- Ecuațiile se numerotează în dreapta și se scriu cu editorul
de ecuații (12 pct.).
- Bibliografia se va întocmi în ordinea de citare în text și se
va numerota curent, iar indicarea în text se va face prin
paranteze drepte, de ex. [1]. La bibliografie (11 pct.) se vor
indica: inițialele prenumelui și numele autorului, titlul cărții,
editura, locul și anul apariției sau periodicul în care a apărut,
nr.(luna), volumul, anul, pagina inițială și finală a articolului.
Numele si initialele prenumelui autorului se scriu cu bold.
Titlurile căților și al articolelor se scriu în limba în care au apărut
(italic) .
- Lucrarea nu trebuie sã depãşeascã 8 - 10 pagini.

NOTĂ. Lucrarile se primesc în format
electronic (mail sau CD).

TALON DE PARTICIPARE
LA AL XXII - LEA SIMPOZION
NAŢIONAL DE UTILAJE PENTRU
CONSTRUCŢII
BUCUREŞTI
15 - 16 decembrie 2016

Autor(i): .........................................
........................................................
........................................................
........................................................
Instituția: .......................................
........................................................
........................................................

Adresa: ........................................
.......................................................
.......................................................
Tel: ................................................
e-mail: ...........................................
Domeniul propus: ......................
......................................................
......................................................

Data................ Semnătura ...................

