Dragi colegi,
Cu prilejul celebrării a 65 de ani de existenţă şi de activitate academică neȋntreruptă
ȋn ingineria construcţiilor a Facultăţii de Construcţii din cadrul Universităţii Tehnice din
Cluj-Napoca, avem onoarea de a vă invita să participaţi la manifestările organizate cu
acest prilej ȋn perioada 15-17 Noiembrie 2018 la Grand Hotel Napoca şi ȋn incinta
Facultăţii de Construcţii Cluj.
Sesiunea aniversară C65 va reuni personalităţile din domeniu, care au contribuit la
dezvoltarea ştiinţei construcţiilor şi la ridicarea prestigiului academic al Facultăţii de
Construcţii.
Conferinţa internaţională C65 ”Tradiţie şi inovare - 65 de ani de construcţii ȋn
Transilvania” organizată cu acest prilej va oferi posibilitatea schimburilor de idei şi
cunoştinţe, precum şi ȋmpărtăşirea experienţei ȋn domeniul vast al construcţiilor prin
prezentările şi dezbaterile ce vor avea loc ȋn cadrul evenimentului. O vedere de
ansamblu a cercetării, proiectării şi a mediului economic ȋn domeniul construcţiilor,
precum şi tendinţele de dezvoltare a acestora, se vor obţine prin alăturarea
profesioniştilor din mediul academic şi a celor angrenaţi ȋn activitatea practică.
Conferinta ȋşi propune să reunească contribuţii din diverse specializări ale ingineriei
civile, cum ar fi:
•

Mecanica structurilor

•

Geotehnică şi fundaţii

•

Structuri din beton armat

•

Structuri metalice

•

Construcţii civile şi materiale de construcţii

•

Drumuri, poduri şi căi ferate

•

Tehnologie si management ȋn construcţii

•

Instalaţii ȋn construcţii

•

Arhitectură şi grafică inginerească

•

Metodologii și tehnici de cercetare cadastrală

•

Tendinte actuale în predarea ingineriei civile

Data limită pentru trimiterea rezumatelor extinse este 1 Iunie 2018. Modul de
ȋnscriere şi redactare a rezumatului extins precum şi datele importante ale conferinţei
sunt disponibile pe site-ul conferinţei: http://c65.utcluj.ro. Propuneri pentru organizarea
unei sesiuni speciale pe o temă de specialitate, incluzând prezentarea a şase sau a
mai multor lucrări, sunt încurajate şi ar trebui trimise direct secretariatului conferinţei.
Rezumatele extinse acceptate pentru prezentare vor fi publicate ȋn volumul
conferinţei care va apărea ȋn cadrul editurii UTPRESS. Din momentul în care
lucrarea este acceptată, cel puţin unul dintre autorii lucrării trebuie să se înscrie şi să
prezinte lucrarea în cadrul conferinţei.
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Pe baza procesului de evaluare, autorii rezumatelor extinse selectate sunt eligibili
pentru publicarea unei lucrări extinse într-un număr special al jurnalului indexat Acta
Technica
Napocensis:
Civil
Engineering
&
Architecture
(http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/). Detalii privind procesul de publicare şi evaluare
a lucrărilor extinse vor fi anunţate pe site-ul conferinţei în decursul lunii Iunie 2018.
Perioada de trimitere şi evaluare a lucrărilor extinse va începe în luna Septembrie
2018. Participanţii sunt rugaţi să înceapă pregatirea lucrării extinse în momentul în
care au primit acceptul rezumatului extins. Procesul de evaluare a lucrării extinse se
va finaliza la începutul anului 2019 şi toate lucrările extinse acceptate pe baza
evaluării vor fi curpinse în volumul 62-1 al jurnalului.
În speranţa că veţi fi alături de noi cu prilejul acestei aniversări şi că veţi răspunde
afirmativ invitaţiei adresate, vă aşteptăm cu drag în Cluj-Napoca în perioada 15-17
Noiembrie 2018.

Decanul Facultăţii de Construcţii,
Conf.dr.ing. Nicolae CHIRA
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