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AL  DOILEA  ANUNŢ 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, 
Facultatea de Inginerie Electrică, 

Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică 
Departamentul de 

Maşini, Materiale, Acţionări Electrice 
împreună cu 

Simtech International 
 

transmit  tuturor  celor  interesaţi  invitaţia  de  
participare  la  simpozionul  cu  tema: 

 
ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE  

ÎN DOMENIUL MAŞINILOR 
ELECTRICE 
— SME’20 — 

 
 

EDIŢIA  a  XVI-a 
20 Noiembrie 2020 

Biblioteca Centrală Universitară a UPB 
 



Tematica simpozionului se referă la maşini 
electrice de toate tipurile, transformatoare 
electrice, acţionări electrice, materiale pentru 
electrotehnică, urmărindu-se îndeosebi 
următoarele aspecte: 

- proiectare, dezvoltare de noi tipuri şi/sau 
familii de produse, metode noi de 
proiectare; 

- soluţii constructive şi tehnologii moderne 
pentru maşini performante – maşini electrice 
cu eficienţă energetică ridicată, maşini 
electrice pentru conversia energiilor 
regenerabile etc.; 

- tracţiune electrică; 
- sisteme performante de acţionare a 

maşinilor electrice; managementul inteligent 
al funcţionării sistemelor de acţionare 
electrică şi din reţeaua energetică; 

- materiale utilizate în construcţia maşinilor 
electrice; sisteme de izolaţie performante; 

- metode noi de încercări experimentale şi 
atestare a calităţii produselor electrotehnice; 

- mentenanţă şi diagnoză, sisteme de 
monitorizare, gestionarea timpului de viaţă 
al produselor; 

- produse cu caracteristici energetice şi 
ergonomice superioare; 

- aspecte privind standardizarea în domeniu 
şi armonizarea europeană; 

- aspecte instituţionale privind certificarea în 
domeniu. 

Scopul simpozionului este cunoaşterea 
celor mai noi realizări în domeniu, întâlnirea 
într-un cadru organizat a specialiştilor din 
cercetare, educaţie, producţie precum şi din 
partea utilizatorilor, pentru a se face un schimb 
util de informaţii şi de idei creative cu referire la 

dezvoltarea domeniului şi analiza tendinţelor 
pe plan mondial. 
Se va face o trecere în revistă a ofertei de 
cercetare a participanţilor în cadrul 
programelor naţionale şi un schimb util de idei 
în identificarea de teme noi şi constituirea unor  
parteneriate de cercetare în domeniu. 
Aspectele privind posibilităţile şi căile de 
acţiune pentru pătrunderea colectivelor de 
cercetare româneşti în programele europene 
vor fi tratate ca priorităţi. 
În funcţie de numărul lucrărilor, prezentarea în 
cadrul simpozionului va fi în plen/pe secţiuni 
respectiv sub formă de poster. 
Lucrările finale, redactate după reguli unitare 
care vor fi transmise autorilor, vor fi cuprinse în 
volumul simpozionului care se va piblica pe 
CD-ROM, cu înregistrare ISSN.  

Volumul cu rezumatele lucrărilor se va edita pe 
suport hârtie si va fi la dispoziţia participanţilor. 

 

Termene 
1. Transmiterea lucrării in extenso: 

19 octombrie 2020 
2. Anunţarea lucrărilor accepate: 

    2 noiembrie 2020 
3. Transmiterea lucrărilor în forma finală: 

12 noiembrie 2020 
4. Editarea şi transmiterea programului final: 

16 noiembrie 2020 
 
 

 

Înregistrarea şi participarea 
Specialiştii care doresc să participe la 
simpozion sunt rugaţi să anunţe secretariatul 
simpozionului prin înregistrare on-line la 
adresa: http://www.sme.pub.ro. 

Participanţii care contribuie cu lucrări sunt 
rugaţi să transmită numele complet şi afilierea 
autorilor, titlul lucrării, un rezumat de maximum 
400 cuvinte. 

Rezumatul trebuie să:  
• definească cu claritate tematica lucrării,  
• prezinte succint punctul de plecare şi 

contribuţiile originale, metodele de analiză 
şi rezultatele obţinute.  

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului 
vor fi publicate în volumul manifestării. Prin 
selectare, cele mai interesante, vor fie propuse 
pentru evaluare spre publicare în revistele 
Actualităţi şi Perspective în domeniul Maşinilor 
Electrice, Revue Roumaine des Sciences 
Techniques, Serie Electrotechnique et 
Energetique şi EEA-Electrotehnica.  

 

 
 
Ediţia din acest an se desfăşoară on-line. 


