INVITAȚIE

TERMENE LIMITĂ

Avem onoarea de a vă invita să participați la
prima conferință internațională de inginerie
electrică „Structuri, materiale si sisteme
electrice avansate”, ASMES 2019 organizată de
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Inginerie Electrică INCDIE ICPE-CA,
București
în
parteneriat
cu
Comitetul
Electrotehnic Român.

 Înregistrare abstract: 19 iunie 2019
 Comunicarea aprobării abstractelor, după
evaluare: 1 iulie 2019
 Înregistrare lucrare: 31 iulie 2019
 Notificare de acceptare: 26 septembrie
2019
 Înregistrare lucrare finala: 1 noiembrie 2019
 Editarea și transmiterea programului: 5
noiembrie 2019

Scopul conferinței
Conferința va fi un bun motiv pentru
diseminarea
și
promovarea
cercetărilor
științifice, atât românești cât și străine,
cunoașterea celor mai noi realizări în domeniul
tematic abordat, menținerea contactului direct
în
rândul
specialiștilor,
deschiderea,
dezvoltarea de noi direcții de cercetare,
identificarea posibilităților de creare a unor
consorții cu popularizarea valorilor de cercetare
în ceea ce privește abordarea de proiecte și
participări la programele europene de
cercetare.
Tematica conferinței
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Energii noi și regenerabile
Surse de energie convenționale
Mașini și acționări electrice
Materiale avansate pentru Inginerie Electrică
Ingineria și managementul mediului
Inginerie medicală
Metode de măsură și caracterizare materiale
și produse pentru Inginerie Electrică

Programul constă din lucrări științifice
(structurate în sesiuni orale sau postere) și
lecții invitate. Prezentările nu trebuie să
depășească 15 minute (pentru lucrările
prezentate oral), respectiv 30 de minute
(pentru lecțiile invitate), inclusiv discuțiile.

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA

TAXA DE PARTICIPARE

COMITETUL ELECTROTEHNIC ROMÂN

100 € pana pe 15 octombrie, 2019
110 € dupǎ 15 octombrie, 2019
50 € pentru studenţi/persoane ȋnsoţitoare
- plata ȋn EURO:
Cont: RO25 RNCB 0076 0294 2469 0002
- plata ȋn echivalent RON:
Account: RO52 RNCB 0076 0294 2469 0001

STRUCTURI, MATERIALE ŞI
SISTEME ELECTRICE AVANSATE

Prima conferință internațională
de inginerie electrică ICPE-CA
Predeal - România
20 - 22 Noiembrie 2019
Proiect „Consolidarea strategiei ICPE-CA în susținerea
cercetării avansate în domeniul tehnologiilor emergente în
Inginerie Electrică”. Acest proiect este finanțat de
Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 –
Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare,
Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de
finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 30 PFE/2018.

BCR
Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucureşti,
România; Ref. “Conference ASMES 2019”
Taxa de participare include: participarea la
programul științific, materiale conferinței,
prânzurile din timpul conferinței, masa de
bun venit, banchet.
Limba oficială a conferinței este engleza,
astfel toate lucrările trebuie redactate în
limba engleză.
ÎNREGISTRARE ON-LINE
http://www.icpeca.ro/evenimente/asmes2019/asmes2019.htm

Secretariat:
asmes2019@icpe-ca.ro

