
CONFERINȚA  
INSTALATIILE PENTRU CONSTRUCȚII 

ȘI CONFORTUL AMBIENTAL 

Ediţia a XXIX – a  
cu participare internațională 

TIMIŞOARA - ROMÂNIA 

2-3 Aprilie 2020 
 

TALON DE ÎNSCRIERE 
 
Numele …………………………….......…... 

Prenumele ………………………….....…….  
Instituția …………………………....……..... 

.……………………………………..………. 

(strada, cod poştal, oraşul, tel/fax, e-mail) 

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

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

Doresc să fiu înregistrat ca: 
 

 Delegat





 Autor (alăturat trimit titlul/titlurile 
lucrării/lucrărilor) 

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

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

Voi fi însoţit de: 

………………………….........……..…….... 

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

Solicit cazare: 

 cameră cu 2 paturi (comună)


 cameră cu 1 pat


 
pentru ziua/zilele: 

 
01/02.04        02/03.04          03/04.04 

  

 

Data Semnătura 

 
Vă rugăm să completaţi talonul cu majuscule 
şi să-l trimiteţi Comitetului de organizare până 
la data de 15 Martie 2020, pe adresa: 

 

Facultatea de Construcții Departamentul 

Construcții Civile și Instalații 

 Str. Traian Lalescu Nr.2A
România, 300223 Timișoara,  

prin fax: 

 +40-(0)256-200368
+40-(0)256-403987

sau e-mail: 

    @ 
ioansilviu@dosetimpex.ro 

silviana.brata@upt.ro 

adriana.tokar@upt.ro 

nicoleta_vox@yahoo.com  

 
Pentru precizări suplimentare în legătură cu 
participarea Dumneavoastră vă rugăm să fo-
losiţi contrapagina talonului de înscriere. 
 
Pentru alte informaţii vă rugăm să folosiți unul 
din telefoanele:  

Adrian RETEZAN – Președinte de Onoare 

+40-(0)-754020502 

Ioan Silviu DOBOȘI – Președinte  
+40-(0)-722259249  

Secretariat 

+40-(0)256-200368 

+40-(0)256-403991 
 
Înregistrarea participanților la Conferință se 

face începând cu 2 Aprilie 2020, ora 8
00

 la 
secretariatul conferinței, organizat în holul 
Facultății de Construcții, str. Traian Lalescu 
2A. 
 
 

AIIR – ASOCIAŢIA INGINERILOR DE 

INSTALAŢII DIN ROMÂNIA  

AIIR FILIALA BANAT - TIMIŞOARA 
 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII 

DEPARTAMENTUL CONSTRUCŢII CIVILE ŞI 

INSTALAŢII 
 

Filialele din Timișoara: 

SIEAR, AFCR 
 

CCIC – CENTRUL DE CERCETARI PENTRU 

INSTALAȚII ÎN CONSTRUCȚII 
 

REHVA - Federația Europeană a Asociațiilor 

Profesionale pentru Încălzire și Ventilare 
 

“Danube”  ASHRAE Chapter 
 

Sub egida 

ACADEMIEI ROMÂNE - FILIALA TIMIȘOARA  
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Organizatorii Conferinței 
 

INSTALAŢIILE PENTRU 

CONSTRUCŢII ŞI 

CONFORTUL AMBIENTAL 
 

Adrian RETEZAN – Președinte de Onoare  
Ioan Silviu DOBOȘI – Președinte  

Silviana BRATA - Vicepreședinte  

Ștefan DUNĂ – Vicepreședinte  

Ioan BORZA – Vicepreședinte  

Adriana TOKAR – Șef Colectiv Instalații 

Nicoleta KABA – Director Executiv  

Simona POPA ALBU - Secretar 
 

au plăcerea de a vă invita la manifestările or-
ganizate de AIIR Filiala Banat Timișoara în 

zilele de 02 și 03 Aprilie 2020. Vă invităm să 
participaţi în calitate de autori de lucrări, sau 

delegați. 
 

Conferința îşi propune să ofere cadrul or-
ganizatoric pentru realizarea unor schimburi 
de opinii şi informaţii pe tematica:  
„Confortul asigurat prin surse de energie 
regenerabilă”, abordând aspecte precum: 

 confortul ambiental;  
 protecţia mediului;  
 sisteme HVAC eficiente energetic; 
 realizări de eficientizare energetică a 

clădirilor în România; 
 surse de energii regenerabile - importanță, 

eficiență, realizări, rezultate; 
 parametrii tehnici şi economici ai instalaţii-

lor; 
 influența funcționării necorespunzătoare a 

instalațiilor asupra sănătăţii omului; 
 probleme de management și marketing în 

instalații. 

TIMIŞOARA VĂ AŞTEAPTĂ!  

 

INFORMAȚII PRELIMINARE 
 

 Miercuri, 1 Aprilie 2020, orele 1700 - 2100 la 
Casa Politehnicii 2 (CP2), Str. Mihai Eminescu, 
nr. 11, va incepe inscrierea participantilor  

 Deschiderea oficială a conferinței va avea loc 
joi 2 Aprilie 2020 ora 900 în Amfiteatrul 
„Constantin Avram” al Facultății de 
Construcții. 

 Programul va cuprinde: 

 prezentarea de referate generale şi discuţii; 
 dezbateri tematice; 
 sesiune studențească de comunicări; 
 prezentări de firme. 

 Ședința de închidere a conferinței va avea loc 

vineri 3 Aprilie 2020 ora 1530 
 ASHRAE “Danube” Chapter Meeting va avea 

loc vineri 3 Aprilie 2020 ora 1600 
 
Pentru realizarea volumului Conferinței, vă rugăm 
să ne trimiteţi lucrările redactate (în format digital) 

după indicaţiile alăturate, până la data de 15 

Martie 2020 la adresele de e-mail: 

 

silviana.brata@upt.ro 

@ adriana.tokar@upt.ro 
adrian_retezan@yahoo.com  
simona.popa-albu@upt.ro 

 

În cadrul manifestărilor se asigură: 
 participarea la lucrările conferinţei AIIR 

filiala Timișoara 2020; 
 volumul și programul manifestărilor; 
 ASHRAE “Danube” Chapter Meeting   
 bufet;  
 masă colegială și dineu (contra cost). 

 
Participanților li se asigură rezervarea camerelor la 
hotel, numai la cerere, contravaloarea cazării ur-
mând a fi suportată de solicitant.  
 
Comitetul de organizare vă roagă să respectaţi 

datele mai sus menţionate pentru a vă putea 

include ca participant.  

Precizări suplimentare: 

Taxa de participare 
delegaţi: 200 RON  
autori: 150 RON  
însoţitori: 100 RON  
studenţi: gratuit.  

 

 

Pag.1 

6 cm 

 
TITLUL LUCRĂRII  

(Times New Roman 14 pt. bold centrat) 
 

1,5 cm 
 

Autor/autori; instituţia 

(Times New Roman 12 pt. bold centrat) 
 

2,5 cm 
 

rezumat în limba engleză 

(Times New Roman 12 pt. italic 1 rând) 
 

1 cm 
 

rezumat în limba română 

2,5cm (Times New Roman 12 pt. italic 1 rând) 2,5cm 
 

1 cm 
 

cuvinte cheie 

(Times New Roman 12 pt. italic 1 rând) 
 

2 cm 
 

conţinut text (în limba română sau engleză)  
(Times New Roman 12 pt.regular 1½ ) 

 
 

Paginile următoare încep la 2,5 cm de marginea superi-

oară, Times New Roman 12pt. O lucrare va avea mi-

nim 4 pagini şi maxim 8 pagini și va fi editată in 

Word. 
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