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COMITETUL DE ORGANIZARE

PERSOANE DE CONTACT 

Pentru informaţii:

Telefon: 021-3158200 / 111, 114
Fax: 021-3158295

e-mail: mihaisavaniu@yahoo.com

În vederea participãrii la Simpozion, vã 
rugãm sã trimiteţi, in format electronic, 
titlurile lucrarilor (insotite de numele 
autorilor,titlurile stiintifice,institutia) pana la 
data de 22 noiembrie 2013.

Lucrãrile D-strã, redactate în formã 
finalã (în format electronic) vor fi trimise 
pana la data de 6 decembrie 2013 pe 
adresele  (postala si e-mail) *:

Universitatea Tehnicã de 
Construcţii Bucureşti

Facultatea de Utilaj Tehnologic
SINUC 2013

Calea Plevnei 59, sect. 1, 
Bucureşti

mihaisavaniu@yahoo.com

*Decizia asupra publicãrii lucrãrii în 
Buletinul SINUC (cu ISSN) şi programul 
manifestãrii vã vor fi comunicate pana la 
data de 08.12.2013. Taxa de participare este 
de 50 lei pentru o persoanã. Se acceptã 
maximum  douã lucrãri  de autor.

Titlul lucrãrii: ..................................  
.......................................................
.......................................................
Autor(i)(nume, institutia,e-mail): 
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Domeniul propus: ..........................
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Prof.univ.dr.ing. ION DAVID(david@utcb.ro)
S.l.univ.dr.ing. MIHAIL SAVANIU

(mihaisavaniu@yahoo.com)
Lect. MARIA ALEXE (0745359707)



MODUL  DE  REDACTARE  
A LUCRÃRILOR

TALON DE PARTICIPARE

LA  AL  XIX - LEA  SIMPOZION 
NAŢIONAL  DE  UTILAJE PENTRU  

CONSTRUCŢII
BUCUREŞTI

12 - 13  decembrie 2013

Autor(i): .........................................
........................................................
........................................................
........................................................
Institutia: .......................................
........................................................
........................................................

Adresa:  ........................................
.......................................................
Tel: ......................Fax: ..................
e-mail: ...........................................

Data................ Semnãtura...................

 Ne face o deosebitã plãcere sã vã invitãm 
la: 

AL XIX - LEA SIMPOZION
NAŢIONAL DE UTILAJE PENTRU

CONSTRUCŢII 
care va avea loc în perioda 12 - 13 
decembrie 2013 la sediul Facultãţii de 
Utilaj Tehnologic din Universitatea Tehnicã 
de Construcţii Bucureşti.

Secţiile tematice ale Simpozionului 
sunt urmãtoarele:

I. Cercetãri fundamentale şi aplicative 
în  domen iu l  i ng ine r ie i  mecan ice 
(matematici aplicate, mecanicã tehnicã, 
mentenanţă şi fiabilitate, organe de 
maşini, tribologie, ingineria producţiei).

II.  Utilaj tehnologic.
I I I . I n g i n e r i a  ş i  m a n a g e m e n t u l 

resurselor tehnologice în construcţii.
IV. Educaţie tehnologică.
V.  Creatie, 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.

- Lucrãrile vor fi scrise în Office, font Times 
New Roman, 12 pt. (cu excepţiile de mai jos), la 
un rând, formatul paginii A4, cu margini de 20 
mm pe toate pãrţile, cu excepţia primei pagini 
care are marginea de sus de 60mm.

- Titlul lucrãrii va fi scris cu majuscule, font 
Times New Roman, 13 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, font Times  
New  Roman, 11 pt., la un  rând.

- Dupã douã rânduri libere se va scrie 
rezumatul lucrãrii în limba englezã, rezumat care 
nu va depãşi 10 rânduri, scrise la un rând, font 
Times  New  Roman, 10 pt.

- 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.

- Figurile vor fi inserate în text, sub fiecare 
figurã notându-se numãrul acesteia (ex. Fig.1) 
cu font de 10 pt., bold, centrat pe figurã.

- Ecuaţiile vor fi scrise tot cu font Times New  
Roman, 12 pt., Numãrul fiecãrei ecuaţii 
înregistrându-se în dreapta paginii.

- Bibliografia va fi plasatã la sfârşitul lucrãriii, 
dupã un rând liber, indicându-se numãrul lucrãrii 
(între paranteze drepte), numele autorului, 
iniţiala prenumelui, titlul articolului, simpozionul 
sau periodicul, volumul, pagina, locul şi anul 
apariţiei. Pentru bibliografie se va utiliza font 
Times New  Roman, 10 pt..

- Lucrarea nu trebuie sã depãşeascã  8 
pagini.

NOTÃ. Lucrarile se primesc pe format 
electronic (mail sau CD).

Domeniul propus: ......................
......................................................
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