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                                                                                                                Asociația  
„De Sprijin Academica” 

              

 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

Facultatea de Inginerie  

vă invită să participați la următoarea manifestare științifică: 

 

 

care se va desfășura online în perioada  24 - 26 mai 2021, 

 pe platforma TEAMS a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 
 

 

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC 
Prof.univ.dr.ing., Dr.h.c. Valentin NEDEFF – Preşedintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY – Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Prof.univ.dr. Valentin ZICHIL – Prorector pentru programe de învățământ şi activități studenteşti  

Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUŞ – Decan Facultatea de Inginerie 

Conf.univ.dr.ing. Roxana GRIGORE – Prodecan Facultatea de Inginerie 

Conf.univ.dr.ing. Bogdan CHIRIȚĂ – Prodecan Facultatea de Inginerie 
Conf.univ.dr.ing. Narcis BÂRSAN – Prodecan Facultatea de Inginerie 

Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCU – Președinte Societatea Antreprenorială a Studenților 

Conf.univ.dr.ing. Emilian MOȘNEGUȚU – Director Departament 

Conf.univ.dr.ing. Cătălin DROB – Director Departament 

Șef lucrări.dr.ing. Eugen HERGHELEGIU – Director Departament 

Prof.univ.dr.ing. George CULEA – Director Departament 

Șef lucrari dr.ing. Andrei Ionuţ SIMION – Director Departament 
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COMITETUL DE ORGANIZARE 
 

Dragoș ANDRIOAIA (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău), Vasilica Alisa ARUŞ (Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău)  Florin NEDEFF (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău) Dana CHITIMUȘ (Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău) Vlad CIUBOTARIU (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău) Ana Maria ROȘU (Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău) Gabriela Muntianu(Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău) Oana PATRICIU (Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău) Nicoleta PLATON (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău) Eusebiu PRUTEANU (Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău) Gabriel PUIU (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău) Crina RADU (Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău) Dragoș RUSU (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău) Ionel OLARU (Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău) Claudia TOMOZEI (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău) Cătălin TÂMPU (Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău) Sorin-Gabriel VERNICA (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău) 
 

 

SECȚIUNI 
 

S1.  Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie, Contact: Claudia Tomozei, claudia.tomozei@ub.ro 

S2.  Inginerie Mecanică, Contact: Dana Chițimuș, dana.chitimus@ub.ro  

S3.  Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, Contact: Cătălin Tâmpu, catalin.tampu.ub@gmail.ro 

S4. Eseu motivațional – Profesia viitorului, Contact: Societatea Antreprenoriala a Studenților, sas@ub.ro 

S5.  Mecatronică, Contact: Gabriel Puiu, ppgabriel@ub.ro 

S6.  Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Contact: Vlad Ciubotariu, vlad.ciubotariu@ub.ro 

S7.  Energetică Industrială, Contact: Sorin-Gabriel Vernica, sorin.vernica@ub.ro 

S8.  Tehnologia Informaţiei, Contact: Dragoș Andrioaia, dragos.andrioaia@ub.ro 

S9.  Ingineria Produselor Alimentare, Contact: ARUŞ Vasilica Alisa (MORĂRESCU), morarescua@ub.ro 

• Formularele de înscriere și rezumatele lucrărilor propuse în limba română vor fi trimise pe adresele 

de email ale persoanelor de contact de la fiecare secțiune până la data de 17.05.2021; 

• Rezumatele lucrărilor vor fi publicate în volumul de rezumate al Sesiunii naționale de comunicări 

științifice studențești „Ingineria – profesia viitorului”. 

• Lucrările selectate la nivelul fiecărei secțiuni vor fi publicate în revista JESR indexată în 6 baze de 

date internaționale. 

•  Instrucțiunile de redactare a lucrării pentru publicarea în revista JESR se găsesc la adresa 

http://www.pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=jesr&sc=instructions. 

• Formularul de înscriere și rezumatele, se vor trimite pe adresele de mail specificate în dreptul fiecărei 

secțiuni în parte. 

• Nu se percepe taxă de înscriere pentru lucrările studenților. 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE STUDENȚI 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE STUDENŢEŞTI  

„INGINERIA – PROFESIA VIITORULUI” 

 

Ediția a IV-a 

 

BACĂU, ROMÂNIA 

24- 26 mai 2021 

Universitatea 

……………………………………………………………………………………………………… 

Facultatea 

……………………………………………………………………………………………………… 

Echipa de studenți: 

1.Nume/Prenume/adresă mail:         

………………………………………………………      

2.Nume/Prenume/adresă mail:         

………………………………………………………      

3.Nume/Prenume/adresă mail:         

………………………………………………………      

Titlul lucrării: 

……………………………………………………………………………………… 

Secțiunea: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Profesori coordonatori: 

Titlul/Nume/prenume/adresă mail/telefon:        

…………………………………………………………………….     

Titlul/Nume/prenume/adresă mail/telefon:        

…………………………………………………………………….     

Data,            Semnătura, 
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INSTRUCȚIUNI PENTRU REALIZAREA REZUMATULUI - SESIUNEA NAȚIONALĂ DE 

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 

AUTOR 1, AUTOR 2, AUTOR 3, AUTOR 4  

 

PROFESOR COORDONATOR: 

 (INSTITUȚIA) UNIVERSITATEA… FACULTATEA…. 

 

 
Adresa de mail de contact 

 
REZUMAT 

Rezumatul se va redacta în limba română. Formatul paginii este A4 (nu ”Letter” – atenţie la setările necesare, la 

redactare). Marginile paginii vor fi de 0,98 inch (2,5 cm) stânga și dreapta (pentru compactare), 0,98 inch (2,5 

cm) sus și jos.  

Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, bold, centrat, 20 mm sub marginea de sus a paginii, înălțimea coloanei 

130 mm, cu font Times New Roman mărime 12. Lăsați două rânduri  libere sub titlu.  

Numele și prenumele autorului (autorilor): majuscule, bold, centrat, font Times new Roman mărime 10.   Puteți 

redacta pe acest template și apoi să salvați cu numele dumneavoastră. Lăsați un rând liber după ce ați scris autorii. 

Instituția de proveniență a autorului/autorilor: caractere italic, majuscule, centrat, font Times new Roman mărime 

10. Scrieți adresa completă a instiuției sau instituțiilor, dacă autorii sunt din diferite centre. Lăsați  două rânduri 

libere după ce ați scris instituția.  

Adresa de mail de contact: treceți adresa (adresele) de mail a persoanei (persoanelor) de contact, respectiv a celui 

(celor) care prezintă lucrarea. Lăsați un rând liber după aceasta. 

Rezumatul: prezintă succint  lucrarea elaborată, punctând cu precădere motivaţia, obiectivele lucrării şi ale 

metodelor şi materialului utilizat, modul de realizare a studiului de caz (dacă este cazul), rezultatele, concluziile, 

precum şi contribuţiile proprii ale autorului. Rezumatul  va fi redactat utilizând font Times New Roman  mărime 

12, aliniat „Justify”. Rezumatul va avea maxim 20 rânduri. Lăsați un rînd liber după rezumat. 

 
CUVINTE CHEIE   
Cuvintele cheie : maxim 6, trebuie să fie semnificative pentru conţinutul ştiinţific al domeniului şi temei abordate. „CUVINTE CHEIE” 

va fi redactat cu alineat, utilizând font Times New Roman mărime 12, bold, italic, majuscule,  iar pe rândul următor, vor fi menţionate 

cuvintele cheie utilizând font Times New Roman mărime 10, aliniat „Justify”. Lăsați un rând liber  după cuvintele cheie. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Bibliografia - se va menţiona pe aceeași pagină. Aceasta trebuie să cuprindă titlurile reprezentative (maxim 3) din 

literatura de specialitate care au servit ca bază de documentare. Se redacteaza cu font Times new Roman, mărime 

12 aliniat „Justify”. 

 


