
TALON DE PARTICIPARE 
 

Conferinţa   

INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII 

ŞI ECONOMIA DE ENERGIE 

Ediţia a-XXVIIIa 

IAŞI 

5-6  IULIE 2018 

Numele şi prenumele....................................... 

......................................................................... 

Profesia........................................................... 

Funcţia (Titluri Ştiinţifice): ............................ 

Societatea: ...................................................... 

Adresa: ........................................................... 

Telefon/Fax: ................................................... 

E-mail: ............................................................ 

 

Opţiuni: 

 Publicare lucrări în volum … 

 Comunicări în plen … 

 Spaţiu expoziţional 

Suprafaţă (m2)  

 
 Prin E-mail, la adresa: 

aiiro.filialamoldova@yahoo.com 

 Rezervare cazare*  

Ziua 04.07 05.07 06.07 

Cazare    

TARIFE CU DISCOUNT PENTRU UTI 4* 

SINGLE 
 (1pers.) 

DOUBLE 
STANDARD 

DOUBLE 
SUPERIOARA 

APARTAMENT 

1 pers. 2 pers. 1 pers. 2 pers. 1 pers. 2 pers. 

209 lei 218 lei 257 lei 238 lei 277 lei 322 lei 350 lei 

TARIFE CU DISCOUNT PENTRU UTI 3* 

Camera single 
(1 pers.) 

Camera 
DOUBLE STANDARD 

1 pers. 2 pers. 

209 lei 209 lei 248 lei 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE 
 

Lucrările vor fi redactate în Microsoft Word, folosind fontul 

Times New Roman  (Size 12), cu spaţiere la un rând şi jumătate,  
(line spacing = 1,5), alb negru. 

 

Se vor respecta următoarele reguli privind dimensiunile: 

 

 Format pagină: A4; 

 Marginile paginii:  

- sus: prima pagina -6,00 cm, restul paginilor-2,00 cm 
- jos -2,00 cm;  

- stânga - 3,00 cm;  

- dreapta -2,00cm;  
- antet -1,2cm; subsol -1,2cm; setare tab1-0,6 cm 

 Redactarea lucrării se face după cum urmează: 

 4 rânduri libere (Times New Roman 12); 

 TITLUL LUCRĂRII (Times New Roman 14, bold, majuscule, 
center); 

 1 rând liber (Times New Roman 12); 

 PRENUME, NUME autori (Times New Roman 12, bold, toate 

numele cu majuscule, center; dacă sunt mai mulţi autori 

separarea se face prin virgulă); 

 REZUMAT (cuvântul “Rezumat” se va scrie cu identare de  un 

TAB, Size 12, bold, italic). Textul rezumatului (italic, primul 
rând cu identare un TAB, justify, maxim 10 linii); 

 2 rânduri libere (Times New Roman 12); 

 TEXTUL LUCRĂRII (primul rând cu identare un TAB, 

justify); 

 1 rând liber (Times New Roman 12); 

 TITLUL LUCRĂRII in limba engleză (Times New Roman 14, 
bold, majuscule, center); 

 1 rând liber (Times New Roman 12); 

 ABSTRACT (cuvântul “Abstract” se va scrie cu identare de 1 
TAB, Size 12, bold, italic). Textul abstract-ului ( în limba 

engleză, italic, primul rând cu identare un TAB, justify, maxim 
10 linii); 

 1 rând liber (Times New Roman 12); 

 BIBLIOGRAFIE (Size 12, center, bold); 

 2 rânduri libere (Times New Roman 12); 

 LISTA Bibliografică (justify, sub forma: nr. crt., autor [i], 

nume, iniţiala prenumelui-titlu sursă bibliografică, 
editura/volum/revista, locul apariţiei, anul apariţiei, paginile 

referite din lucrarea bibliografică) 

 FIGURILE ŞI TABELELE VOR FI INSERATE ÎN TEXT sub 
următoarea formă: text;   1 rând liber (Times New Roman 12); 

corpul figurii/tabelului; 1 rând liber (Times New Roman 12); 

Figura.../Tabelul...; Denumirea figurii/denumirea tabelului 
(Times New Roman 12, normal, center); 1 rând liber (Times 

New Roman 12); text. 

Volumul se editeaza exclusiv alb-negru 

 Nu se vor numerota paginile. 

 
Pentru facilitarea editării volumului, rugăm să se respecte 

instrucţiunile de redactare.  

 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 

Departamentul de Ingineria Instalaţiilor 

 Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România 

Filiala Moldova Iaşi 

 Societatea Academică de Construcţii  

„Prof. Anton Șesan” 

 DAS  Iaşi 
 

 

INVITAŢIE 

 
 

 

CONFERINŢA 
 

INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII 

ŞI 

 ECONOMIA DE ENERGIE 

 
Ediţia a-XXVIIIa 

 

 

 

 

IAŞI - ROMÂNIA 

56 iulie 2018 

 



ARGUMENT 

 

În acest moment omenirea se 

confruntă cu câteva probleme esenţiale 

pentru existenţa ei. Aceste probleme 

sunt legate de viitorul energetic al 

umanităţii si de asigurarea necesarului 

de apă şi alimente. 

Preocupările de până acum ne-

au abătut atenţia asupra unor priorităţi 

conjuncturale şi de aceea, ţinând cont  

de problemele schimbărilor climatice 

şi a disponibilităţii resurselor,   

apreciem că a sosit momentul ca 

această ediţie să ne ofere un bun prilej 

pentru a privi în perspectivă, realizând 

o dezbatere pe tema energiilor 

regenerabile pornind de la surse, 

analizând sistemele şi văzând efectele 

asupra mediului.  

Sursele de energie regenerabilă 

au avantajul perenităţii iar impactul 

acestora asupra mediului am putea 

spune ca este neglijabil. 

 

 

 

Este motivul pentru care am 

adoptat în acest an ca tematică: 

 

„Energii regenerabile, surse și 

sisteme’’ 

 

Manifestarea îşi propune să 

ofere cadrul organizatoric necesar 

realizării unui schimb eficient de opinii  

pe o tema actuală şi de larg interes 

Cu speranţa că veţi aprecia 

utilitatea acestei provocări, vă invităm 

şi vă aşteptăm să ne onoraţi cu 

prezenţa şi, evident, cu subiecte 

interesante. 

Referatele tehnico-ştiinţifice şi 

cele de prezentare a echipamentelor 

promovate de firmele participante, vor 

fi incluse în volumul conferinţei. 

 

 

 

 

 

 

Lucrările Conferinţei se vor  

desfăşura la: 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI  

  

 

 

 

GPS : Lat(N)=47°09'15.20’’ Lon(E)=27°35'59.20’’ 

Talonul de participare se trimite până la data de 10 

iunie 2018, la următoarea adresă: 

aiiro.filialamoldova@yahoo.com 


