Club Feroviar şi Asociaţia Industriei Feroviare din România vor organiza pe 28 și 29 martie 2012, la
Sibiu, conferința dedicată analizei transportului feroviar și a mediului de afaceri din domeniu, cu titlul
„Transportul feroviar de pasageri pe agenda mobilităţii durabile”, eveniment din seria Conferinţelor
Club Feroviar 2012. Având ca obiectiv dezvoltarea transportului feroviar de pasageri, 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 prim-plan rezultatele cercetării în
sectorul feroviar, conferinţa va include un colocviu tehnic – material rulant călători.
Pe această cale, vă oferim oportunitatea de a prezenta ideile dumneavoastră legate de transportul
feroviar de pasageri unui public specializat, format atât din profesori, cât şi din manageri ai companiilor
implicate în operatoria de calatori şi in producţia de material rulant specific.

Puteţi trimite lucrări care să prezinte tehnologii noi în domeniul materialului rulant de cale ferata, dar şi
rezultatele unor cercetări de laborator şi în teren, privind funcţionarea unui sistem sau urmărirea
comportării în exploatare a vehiculelor de cale ferată. De asemenea, puteţi prezenta lucrări care să
prezinte o soluţie sau un concept legat de transportul feroviar de pasageri, la nivel naţional sau urban.
Lucrarile susţinute 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 decembrie
2011, iar lucrările finale până la data de 1 ianuarie 2012. Ele vor fi evaluate de Comisia Științifică a
Conferinței, formată din profesori universitari de prestigiu de la universităţi din România şi străinătate.
Dacă lucrarea dumneavoastră va fi selectată pentru a fi prezentată în cadrul colocviului tehnic, vă vom
trimite ulterior regulile de participare.

Cu stimă,
Ştefan Roşeanu,
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Reguli editare lucrări științifice
Forma prezentare rezumat
Rezumatul - maxim 150 cuvinte (corp de literă Arial, italic, 12pt, la 1,5 rânduri)
Cuvinte cheie: poziţionate la distanţă de un rând de rezumat, minim 3 – maxim 7 cuvinte cheie,
cu corp de literă Arial, bold, italic, 12pt.
Forma de prezentare a lucrărilor
Reguli editare text
Lucrările trebuie să fie salvate în format Microsoft Word (Windows versiuni ‘97-‘03), cu corp de
literă Arial, cu diacritice, mărimile corpului de literă fiind de 12 pt (pentru textul de bază) şi 10 pt
(pentru legende, tabele etc.), aliniere Justify, distanţa de 1,5 între rânduri, pagina format A4, cu
margini 2,54 cm. Lucrarea trebuie să conțină maxim 15 pagini.
Componente grafice și tabele
Imaginile (dimesiune 1:1, cu rezoluţie 300 dpi), figurile şi tabelele se amplasează preferabil în
text, numerotându-se cu cifre arabe. Notele bibliografice se trec la sfârşitul lucrării, respectând
sistemul de referință Harvard.
Slide-uri colocviu
În situaţia în care lucrarea este acceptată de Comisia Știinţifică, autorul o va expune în cadrul
uneia dintre Sesiunile Tehnice ale colocviului. Acestuia îi sunt acordate maxim 15 minute pentru
prezentarea lucrării, susținută de maxim 15 slide-uri format powerpoint.
Termene limită de predare rezumate şi lucrări
Propunerile de teme, rezumatele şi lucrările finale pentru Colocviul tehnic de material rulant
pentru transportul feroviar de călători din a doua zi a conferinţei, respectiv 29 martie 2012, vor fi
timise în format electronic către Comitetul Tehnic, la adresa de e-mail:
conferinte@clubferoviar.ro la următoarele termene:
15 decembrie - termen limită pentru trimitere propuneri teme și rezumate
1 ianuarie - termen limită pentru trimitere lucrări finale
15 ianuarie - termen limită pentru trimiterea prezentărilor în format powerpoint
În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi telefonic (021
224 43 85) sau prin e-mail (conferinte@clubferoviar.ro).

