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MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE ÎN ANUL 2012 
 

Martie 
 

1. 2-3 martie 2012, A doua conferinta internationala - "Dupa comunism. Estul si 
vestul la analiza"/Call for papers Second International Conference - "After communism. 
East and west under scrutiny", Facultatea de Stiinte Sociale, specializarile Stiinte politice si 
Jurnalism (detalii) 
 
Detalii: Panelurile propuse au fost: - Căderea regimurilor comuniste în Europa Centrală şi de 
Est. Aspecte generale şi particulare. Cauze şi evenimente pregătitoare. Cursul evenimentelor. 
Primele măsuri politice şi economice care au urmat schimbărilor de regim; - Schimbări politice, 
legale şi instituţionale în cursul celor 20 de ani; - Politică, administraţie şi democraţie: lărgiri şi 
transformări organizaţionale după 1989. - Reconversia elitelor comuniste şi apariţia unor noi elite.- 
Reforma mediului economic. De la economia planificată la economia de piaţă. Schimbări 
economice, reforme financiare, constrângeri legale, privatizare, investiţii străine directe etc. - 
Identitate şi mobilitate în Europa. Conflicte etnico-religioase în Balcani. - Relaţii internaţionale 
şi evoluţii geopolitice în Europa de Est. - Reflectarea în mass media a schimbărilor de regim. - 
Perspective ale mass-media asupra tranziţiei. Două decenii de transformări în mass media. 
Imaginea Noii Europe în mass media.  
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
Pagină web: http://cis01.central.ucv.ro/documente/files/stiintesociale_conferinta2012.pdf  
 

Aprilie 
 
1. 20-21 aprilie 2012, Conferinta Internaţionala "Paths and Crossroads of Regional 

Development in the European Union", Facultatea de Teologie Orotdoxă, Departamentul de 
Istorie și Relaţii Internaţionale.(detalii) 
 
Detalii: Conferinţa a fost organizată în cadrul proiectului „Universitatea – pol pentru inovare și 
dezvoltare”, număr contract POSDRU/86/1.2/S/64238, co-finanţat prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de Universitatea din Craiova 
în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială și 
Universitatea din Oulu, Consorţiul Universitar Kajaani, AIKOPA din Finlanda. Din temele 
abordate amintim: Challenges and opportunities in transforming the regional system for 
development in Romania EU; Cohesion policy at the crossroads: how much will change?; 
Territorial Redesign and Administrative Reform between traditions and necessities; Cultural 
Identities in Europe 
 
Pagină web: 
http://cis01.central.ucv.ro/documente/anunturi/afis_conferinta_relatii_internationale.pdf 
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2. 26- 27 aprilie 2012, Conferinţa "Copia privata - prezent si viitor ", Facultatea de 
Drept şi Ştiinţe Administrative (detalii) 
 
Detalii: Evenimentul a fost organizat de Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor in colaborare 
cu Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept si Stiinte Administrative si Asociatia 
Stiintifica de Dreptul Proprietăţii Intelectuale a reunit reprezentanţii instituţiilor, autorităţilor, 
organismelor şi utilizatorilor care desfăţoară activităţi în domeniul proprietăţii intelectuale. 
     
 
 
 
 
 
 
Pagină web: http://cis01.central.ucv.ro/documente/anunturi/copiaprivata.pdf 
 

3. 27-29 Aprilie, The 4th International Congress and exhibition on kinetotherapy, 
locaţie: Caciulata, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (detalii) 
 
Detalii: În cadrul congresului si expoziţiei “The 4th International Congress and exhibition on 
kinetotherapy with International Participation” au fost prezentate lucrări, teme de perspectivă de 
cercetare dezvoltare, propuneri de parteneriate, expoziţie cu produse realizate şi implementate la 
beneficiar. Discuţiile au vizat stimularea invenţiilor prin transferul tehnologic, implementarea şi 
folosirea invenţiilor în domeniul kinetoterapiei.  
 

Mai 
 
1. 11-12 Mai 2012, Colocviul Internaţional RECEPTAREA ANTICHITĂŢII 

GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediţia a V-a, Craiova; - The Fifth Edition 
of the International Colloquium THE RECEPTION OF THE GRECO-ROMAN 
ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES, Craiova, May 11th – 12th 2012; - Colloque 
International LA RÉCEPTION DE L’ANTIQUTÉ GRÉCO-LATINE DANS CULTURES 
EUROPÉENNES, Ve édition, Craïova, 11 -12 Mai 2012, Facultatea de Litere (detalii) 
 
Detalii: Manifestare s-a desfăşurat in primul rând sub semnul zeului greco-roman al schimbului, 
HERMES/MERCURIUS, deoarece s-au comunicat şi s-au transmis idei între membrii corpului 
academic universitar interesaţi de studiile clasice şi nu numai, atât din ţară, cât şi din străinătate. 
Câmpul de investigaţie a fost unul pluri-disciplinar, la fel ca şi polimorfismul zeului, sub al cărui 
patronaj s-a desfăşusat acţiunea noastră, câmp de investigaţie vizibil în cele patru secţiuni ale 
colocviului: I. Cultură, filosofie, istorie şi civilizaţie; II. Literatură; III. Lingvistică; IV. Didactica 
limbilor clasice. Manifestarea fost indexată în BDI Fabula: http://www.fabula.org/actualites/la-
reception-de-l-antiquite-greco-latine 
 
Pagină web: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/colocvii_simpozioane.htm  
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2. 11-12.05.2012, Concursului Interjudetean de Fizica “Liviu Tatar”, Colegiul 
Tehnic “Costin D. Neniţescu”, Craiova, Facultatea de Ştiinţe exacte 
 
Pagină web: 
http://fizicadj.ro/concursuri-si-olimpiade-scolare/concursului-interjudetean-de-fizica-“liviu-tatar”-2012 

 
3. 12.05.2012, Simpozionul Naţional “Clasic şi modern in predarea fizicii”, Colegiul 

Tehnic “Costin D. Neniţescu”, Craiova, Facultatea de Ştiinţe exacte 
 

Pagină web: http://fizicadj.ro/manifestari-stiintifice/simpozionul-national-“clasic-si-
modern-in-predarea-fizicii”-2012/ 

 
4. 16.05.2012, Sesiunea anuală a Cercurilor ştiinţifice studenţeşti de la 

Departamentul de Fizică, Craiova, Facultatea de Ştiinţe exacte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.  25 mai  2012, Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice studenţeşti, Departamentul de 

Chimie, Facultatea de Ştiinţe exacte 
 

6. 26 mai 2012, A 6-a ediţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 
organizatori: Departamentul de Informatică, Facultatea de Ştiinţe Exacte, Universitatea din 
Craiova şi Asociaţia “Societatea pentru Tehnologii Computaţionale - Society for Computing 
Technologies” (detalii)  
 
Detalii: Concursul se adresează studenţilor ce prezintă înclinaţii şi interes pentru cercetare în domeniul 
informaticii cât şi pentru crearea de aplicaţii informatice cum ar fi software educaţional, software utilitar şi 
pagini web, software pentru afaceri, etc. Participă studenţii informaticieni care au o idee inovatoare şi care 
au început să o transpună în practică. Studenţii care au proiecte personale de dezvoltare a unor aplicaţii 
software au ocazia de a îşi prezenta realizările într-un mediu academic. La sesiunea din anul 2012 au 
participat studenţi de la patru centre universitare din ţară care s-au întrecut într-un mediu de efervescenţă al 
ideilor iar premiile consistente oferite - precum un echipament hardware portabil (laptop), un produs 
software şi cărţi - au recompensat cele mai valoroase lucrări. 
 
Pagină web: http://stud.inf.ucv.ro/2012/05/sesiune-comunicari-stiintifice/   
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Iunie 
 
1. 03.06.2012, “Gala filmului didactic şi educativ”. Ciclu de manifestări adresat 

cadrelor dicactice, absolvenţilor şi studenţilor, Craiova, Facultatea de Ştiinţe exacte 
 

2. 4-6 iunie 2012, Colocviul internaţional La traduction spécialisée : domaine de 
recherche pour la construction d’un modèle didactique opératoire en contexte 
pluriculturel/Traducerea specializată-domeniu de cercetare în vederea construirii unui model 
didactic operativ în context pluricultural, Craiova, Facultatea de Litere (detalii) 
 
Detalii: Proiectul TradSpe (La traduction spécialisée : domaine de recherche pour la construction d’un 
modèle didactique opératoire en contexte pluriculturel) beneficiază de  sprijinul Agenţiei Universitare a 
Francofoniei, Biroul Europa Centrală şi Orientală. Proiectul se bazează pe un  Consorţium de echipe 
compuse din profesori universitari, cercetători care se concentrează pe formarea iniţială (nivel licenţă), pe 
formarea de specialişti (nivel master) şi pe perfecţionarea specialiştilor (doctorat în domeniile traducerii 
(ne)specializate sau a limbilor în contact), fără a neglija formarea continuă (contribuţia specialiştilor 
jurişti sau traducători prin intermediul asociaţiilor lor). 
 
Pagină web: http://www.tradspe.ro  

 
 
 
 
 
 
 

3. June 13-15, 2012, Conferinta WIMS 12, International 
Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, Facultatea de Automatică, 
Calculatoare, Electronică  
 
Detalii: WIMS a oferit cercetătorilor, practicienilor şi doctoranzilor un cadru în care şi-au putut 
prezenta rezultatele activităţii de cercetare contribuind la dezvoltarea tehnologiei şi aplicaţiilor 
Web şi au primit un feed-back valoros. (detalii) 
 
Pagină web conferinţă: http://software.ucv.ro/Wims12/   
 
 
 
 
 
 
 
 

Iulie 
 
1. 4-6 iulie 2012, Workshop DULP & SPeL @ ICALT 2012 – Exploring the Future of 

Technology-Enhanced Learning, locaţie: Roma, Italia, organizator: Ş.l. dr. ing. Elvira Popescu 
(workshop co-chair), Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (detalii) 
 
Detalii: Workshopul a fost organizat în cadrul conferinţei ICALT 2012, desfăşurate la Roma, în 
perioada 4-6 iulie 2012. Evenimentul este rezultatul fuzionării a două workshopuri înrudite: 
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DULP (aflat la cea de a 4-a ediţie) şi SPeL (aflat la cea de a 5-a ediţie). Ambele workshopuri 
sunt centrate pe pesonalizarea experienţelor educaţionale şi dezvoltarea mediilor de învăţare 
sociale şi adaptive, tema din acest an fiind reprezentată de cele mai noi tehnologii pentru 
instruire. Evenimentul a reunit cercetători din Canada, Columbia, Germania, Italia, Luxemburg, 
România, Serbia, Spania, SUA, Taiwan, iar lucrările au fost incluse în volumul conferinţei, 
publicat de IEEE Computer Society. 
 
Pagină web: http://www.mifav.uniroma2.it/inevent/events/dulpspel  
 

2. 5th – 6th  July 2012, From Biological Systems Inspiration To Robotic Structures, 
INTERNATIONAL EXPLORATORY WORKSHOP, University Club, Craiova, Romania, 
persoană de contact: (info: dtarnita@yahoo.com), Facultatea de Mecanică (detalii) 

 
Detalii: Workshop exploratoriu internaţional, organizat în cadrul PN II, a avut ca sesiuni 
plenare: 1. Cooperation and a theory of biological construction; 2. The evolution of social 
behavior in halictid bees; 3. Indirect Effects & Spatial Pattern in Savanna Ecosystems: Can 
Large scale Ecological Field Experiments Help Us Save The World?; 4. From System Genetics 
to Biology; 5. Hyper-Redundant Tentacle Arms for Robots 
 
Pagină web: http://mecanica.ucv.ro/workshop1/index.htm  

 
3. 9-10 iulie 2012, Seminar International Universitar de Cercetare La formation 

professionnelle des futurs enseignants en FLE: enjeux et stratégies dans la zone ECO, Craiova,  
Facultatea de Litere (detalii) 
 
Detalii: Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului internaţional MEPRID-FLE (Méthodologies et 
pratiques innovantes dans la didactique du Français Langue Etrangère), ce are ca obiective principale 
definirea unui referenţial de competenţe profesionale pentru profesorul de limba franceză şi organizarea 
unor programe de studii performante (pentru Licenţă şi Master), seminarul a propus trei sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, o masă rotundă şi două ateliere. 
 
Pagină web: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/appel_meprid_2012.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. July 24th, 2012, “SCIENCE AND SOCIETY”, manifestare sub auspiciile retelei 
UNESCO “South Eastern European Network of Mathematical and Theoretical Physics”, 
Facultatea de Ştiinţe exacte 

 
Pagină web: http://www.seenet-mtp.info/category/events/network-meetings 
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August 
 
1. 26 August – 1 septembrie 2012, A XX-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE ŞTIINŢA 

SOLULUI cu participare internaţionala, Starea de calitate a resurselor de sol şi protecţia mediului în 
Oltenia (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi), Societatea Naţionala de Știinţa Solului- Filiala Oltenia 
Craiova şi Facultatea de Agricultura si Horticultura din cadrul Universiăţii din Craiova (detalii) 

 
Detalii: Conferinţa a făcut o analiză pertinentă a resurselor de sol ale României şi stării de 
calitate a acestora din ultimii 20 de ani, evidenţiind îngrijorarea oamenilor de știinţă faţă de 
preocupările necorespunzătoare ale organelor centrale şi judeţene privind păstrarea şi 
conservarea resurselor de sol ale Olteniei pentru asigurarea hranei populaţiei României.  
Conferinţa s-a desfășurat sub forma unui Simpozion Știinţific, fiind  prezentate în cadrul a 8 
secţiuni 157 de lucrări știinţifice din toate judeţele ţării, precum şi 8 referate din străinătate. 
Timp de 4 zile Conferinţa s-a desfășurat pe teren în 3 judeţe: Gorj, Dolj, Mehedinţi studiindu-se 
principalele tipuri de sol din acestea şi stabilindu-se pentru fiecare tip de sol în parte gradul de 
pretabilitate pentru diferite culturi, cât şi măsurile necesare pentru ridicarea potenţialului de 
fertilitate a acestor tipuri de sol. In special în judeţul Gorj s-a pus accent pe studiul solurilor 
degradate de exploatările miniere la suprafaţa, extracţiile de petrol şi cenușile de la 
Termocentrală. 
 
Pagină web: www.agrimedia.ro/5/post/2012/09/eveniment-stiintific-cea-de-a-xx-a-conferinta-
nationala-de-stiinta-solului.html  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Septembrie 
 
1. 2-4 septembrie 2012, ICWL 2012, 11th International Conference on Web-based 

Learning, locaţie: Sinaia, România, organizaor: Ş.l. dr. ing. Elvira Popescu (conference co-
chair), Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (detalii) 
 
Detalii: Evenimentul s-a aflat la a 11-a ediţie, fiind găzduit anterior de universităţi din Marea Britanie, 
Germania, China, Hong Kong, Malaezia şi Australia. În acest an conferinţa a avut loc la Sinaia, într-un 
cadru natural şi arhitectural deosebit. Evenimentul a reunit peste 70 de cadre didactice şi cercetători de 
pe 5 continente, din ţări precum Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, China, Cipru, Elveţia, 
Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japonia, Marea Britanie, 
Norvegia, Olanda, România, Rusia, Slovacia, Spania, Suedia. Tema conferinţei o constituie aplicarea 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie (e-learning, tehnologii avansate pentru instruire). 
Programul conferinţei a inclus sesiuni de prezentare a lucrărilor stiinţifice, trei workshopuri, un panel, 
precum şi două prelegeri invitate susţinute de personalităţi recunoscute în domeniu. Selecţia lucrărilor a 
fost foarte riguroasă, rata de acceptare fiind de 26%, iar cele mai bune lucrări au fost premiate în cadrul 
conferinţei. Evenimentul a fost patronat de Hong Kong Web Society, având ca partener media 
elearningeuropa.info. Lucrările au fost publicate de editura Springer din Germania, în prestigioasa serie 
Lecture Notes in Computer Science, urmând sa fie indexate în numeroase baze de date internaţionale. 
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Pagină web: http://www.hkws.org/conference/icwl2012/ 
 
 

      
 

 
2. 19-22.09. 2012, The 8th International Workshop in Quantum Field Theory and Hamiltonian 

Systems, Craiova, Facultatea de Ştiinţe exacte 
 
Pagină web: http://cis01.central.ucv.ro/physics/en/workshop_qfths2/qfths.html 

 
3. 21-22 septembrie 2012, Simpozionul internaţional Discorso, identità e cultura nella 

lingua e nella letteratura italiana, Craiova, Facultatea de Litere (detalii) 
 
Detalii: Simpozionul a fost organizat de Secţia de Limba şi Literatura Italiană a Facultăţii de 
Litere, sub patronajul Ambasadei Italiei în România, al Institutului Italian de Cultură „Vito 
Grasso” din Bucureşti, al Societăţii Dante Alighieri – Sediul Central din Roma şi al 
Viceconsulatului Italian Onorific din Craiova. În cadrul simpozionului au fost prezentate 
romanul Il regno di Aoghan (Roma, 2011), de Karin Geuns, şi volumele Strategie denominative 
in letteratura (Pisa, Edizioni ETS, 2012), de Mariana Istrate, Scrittura, migrazione, identità in 
Italia: voci a confronto (eum, Macerata, 2011), a cura di Michela Meschini e Carla Carotenuto, 
şi La lingua e la letteratura italiana in Europa. Atti del Convegno Internazionale di Studi di 
Craiova, 18-19 ottobre 2010 (Craiova, Editura Universitaria, 2012), coordonat de Elena Pîrvu. 
 
Pagină web: 
http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/simpozion%20international_italiana,%2021-
22%20septembrie%202012.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octombrie 
 
1. 5-7 Octombrie, 2012, 12th International Conference on Artificial Intelligence and 

Digital Communications, Orsova – Cazanele mici, Organizator: Centrul de cercetari in 
Inteligenta Artificiala, Facultatea de Stiinte Exacte, Universitatea din Craiova (detalii) 
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Detalii: Conferinta este organizata anual, incapand din 2001 si s-a dovedit a fi un forum multi-
disciplinar pentru prezentarea unor rezultate recente in Inteligenta Artificiala si in diverse domenii 
inrudite.  De-a lungul timpului, ea a atras cercetatori de la diverse universitati  din tara dar si din Europa 
si SUA. Mentionam, in mod special, colaborarea cu Universitatea „Macedonia” din Salonic, editia din 
2006 desfasurandu-se in acest oras. La editia din acest an au fost prezentate 5 conferinte plenare si 14 
lucrari in sesiunea tehnica. In fiecare an , lucrarile prezentate au fost publicate fie intr-un volum, fie in 
Analele Universitatii din Craiova, Seria Matematica si Informatica. 
 
Pagină web: http://inf.ucv.ro/~aidc/ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 12-14 octombrie 2012, ICSTCC 2012, 16th International Conference on System 
Theory, Control and Computing ICSTCC 2012 - Joint Conference SINTES 16, SACCS 12, 
SIMSIS 16, Sinaia, România, organizator: Vladimir Răsvan (conference vice-chair), Facultatea 
de Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, Universitatea din Craiova împreună cu 
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie 
Electrică şi Electronică), Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (Facultatea de 
Automatică şi Calculatoare) (detalii) 
 
Detalii: Conferinţa reprezintă o unificare a conferinţelor SIMSIS, SACCS şi SINTES organizate 
de către unele dintre centrele de tradiţie în domeniul automaticii din România, unificare realizată 
sub auspiciile asociaţiei IEEE CSS - Control Systems Society, cea mai importantă din lume în 
domeniul automaticii. IEEE CSS a asigurat co-sponsorizarea tehnică a conferinţei, aceasta fiind 
singura conferinţă din România listată pe pagina IEEE Control Systems Society: 
http://www.ieeecss.org/conferences/concluded. Conferinţa este una de tip itinerant, fiind 
organizată pe rând de către centrele din Craiova, Iaşi şi Galaţi în calitate de organizatori 
principali. Lucrările prezentate la conferinţă au fost indexate în baza IEEE Xplore. 
 
Pagină web: http://www.aie.ugal.ro/icstcc2012  
 

3. October, 25 – 27, 2012, ICATE 2012, 11-th International Conference on Applied 
and Theoretical Electricity, University of Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică (detalii) 
 
Pagină web: http://elth.ucv.ro/icate/  
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4. October 26-27 2012, COMPETITIVENESS AND STABILITY IN THE 
KNOWLEDGE-BASED ECONOMY, Craiova, Romania, Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor (detalii) 
 
Detalii: Conferinţa se adresează în egală măsură practicienilor din mediul de afaceri, factorilor 
economici şi politici de decizie, cadrelor didactice din învăţământul superior economic, studenţilor şi 
doctoranzilor în domeniul economic. Scopul este de a crea posibilitatea dezbaterilor ştiinţifice bazate pe 
cele mai recente evoluţii economice la nivel european şi internaţional.  
 
Pagină web: http://feaa.ucv.ro/conf_2012/index_eu.html  
 

 
 

Noiembrie 
 
1. 2nd-3nd November, 2012, International Conference COMPARATIVISM, 

IDENTITY,  COMMUNICATION, 5th edition, Craiova, Facultatea de Litere (detalii) 
 
Detalii: Conferinţa s-a desfăşurat pe următoarele axe tematice: Dialogism şi comunicare în 
poezie; Comunicare poetică directă, indirectă (implicaturi), ipotetică şi negativă. Tranzitiv şi 
reflexiv; Studiul ethos-ului. Subiectivitatea enunţării lirice. Deixis-ul şi „vocea"; Identificarea 
formelor de comunicare poetică distorsionată vs genuină; Comunicarea ermetică. Comunicarea 
(neo)avangardistă. Comunicarea expresionistă; Comportamente noncooperante: încălcarea 
poetică a maximelor şi a principiilor; impoliteţea; comunicarea „naturalistă". Metacomunicarea. 
Artele poetice; Studiul comunicării „de gen". Comunicarea alterităţii feminine. Poezia pentru 
copii, între ludic si metalingvistic; Studiul identităţii şi al hibridizării. Expresia mentalitară a 
identităţii (auto- şi heteroimagini); Poezia şi comunicarea digitală. Poezia şi media. 
 
Pagină web: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/cic_2012.pdf 
  

 
 
 
2. 05-12.11.2012, Integrability of non-linear systems, Craiova, Facultatea de Ştiinţe exacte 

 
Pagină web: http://www.seenet-mtp.info/news/lectures/dr-vladimir-gerdjikovs-inrne-sofia-
series-of-lectures-at-university-of-craiova 
 

3. 15-16 noiembrie 2012, 65 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 
AGRONOMIC ŞI 50 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR HORTICOL LA 
CRAIOVA, simpozion cu participare internaţională, organizat de Facultatea de Agricultură şi 
Horticultură(detalii) 
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Detalii: Simpozionul a reunite specialişţi din ţară şi de peste hotare din domeniul agriculturii şi 
horticulturii. Au fost prezentate rezultate ale activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul 
secţiunilor: Agricultură şi silvicultură, creşterea animalelor; Horticultură şi ştiinţa alimentelor; 
Biologie, protecţia mediului şi a plantelor; Mangementul, mecanizarea agriculturii şi cadastru. 
 
Pagină web: www.agro-craiova.ro/files/2012/08/Program-detaliat-Simpozion.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decembrie 

 
1. 13-14 decembrie 2012, Advanced in Engineering and Management, ADEM 2012, 

conferinţă organizată la Dr.Tr.Severin, Departamentul de Ingineria şi Mangemetul Sistemelor 
Tehnologice, Facultatea de Mecanică (detalii) 
 
Pagină web: 
http://www.imst.ro/images/stories/documente/ADEM_2012_Conference_Program.pdf , 
http://www.imst.ro/images/stories/documente/ADEM_2012_First_Announcement.pdf  
 
 
 
 


