Club Feroviar şi Asociaţia Industriei Feroviare din România vor organiza pe 22 și 23 februarie
2012, la Sibiu, Conferința dedicată analizei infrastructurii feroviare și a mediului de afaceri feroviar,
cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii feroviare – strategii, tehnologii şi proiecte recente”,
eveniment din seria Conferinţelor Club Feroviar 2012. Având ca obiectiv dezvoltarea sectorului
feroviar, organizația noastră dorește să faciliteze și să construiască un dialog strategic între
reprezentanții industriei, comunitatea academică și mediul politic. Din dorința de a aduce în primplan rezultatele cercetării în sectorul feroviar, Conferința Club Feroviar va include, la fel ca în anul
precedent, un colocviu tehnic, cu doua sesiuni paralele: Sesiunea Tehnică Linii și Sesisunea
Tehnică Instalații.
Pe această cale, vă oferim oportunitatea de a prezenta ideile dumneavoastră unui public
specializat, format atât din profesori, cât şi din manageri ai companiilor implicate în construcţia şi
întreţinerea infrastructurii feroviare. Puteţi trimite lucrări care să prezinte tehnologii noi în domeniul
infrastructurii, dar şi rezultatele unor cercetări de laborator şi în teren privind calitatea materialelor
şi a execuţiei lucrărilor sau urmărirea comportării în exploatare a căilor ferate şi a instalaţiilor
aferente. De asemenea, puteţi prezenta şi lucrări de proiectare care să prezinte o soluţie de
construcţie sau de modernizare pentru un proiect specific din reţeaua feroviară românească.
Lucrarile susţinute şi aprobate de Comisia Tehnică vor fi publicate în Railway PRO Science &
Technology, revista oficială a Conferinţelor Club Feroviar & Colocviilor Tehnice.
Propunerile de teme și rezumatele trebuie trimise în format electronic, până în data de 15
noiembrie 2011, iar lucrarile finale până pe 1 decembrie 2011. Ele vor fi evaluate de Comisia
Științifică a Conferinței, formată din profesori universitari de prestigiu de la universităţile din toată
ţara. Dacă lucrarea dumneavoastră va fi selectată pentru a fi prezentată în cadrul colocviului
tehnic, vă vom trimite ulterior regulile de participare.

Cu stimă,
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