
 

 

 

 

Invitație la Simpozionul Internaţional  ARoENd, Editia XXVII, 
Mamaia-Constanţa, 

08.09. 2021 - 10.09.2021 

Stimată Doamnă/ Stimate Domn , 

Comitetul Director al Asociaţiei Române de Examinări Nedistructive are 
plăcerea să vă invite la cea de-a XXVII-a ediţie a Simpozionului Internaţional ARoENd, 
Mamaia-Constanţa, in 08.09.2021 - 10.09.2021, manifestare tehnico-ştiinţifică, la care 
specialişti în domeniul examinărilor nedistructive, români şi străini, vor prezenta 
comunicări tehnice, reprezentantii celor mai cunoscute firme vor expune ultimele 
noutăţi în domeniul tehnologiilor moderne,  aparaturii  si accesoriilor de control. 
Tema propusa este : 

Noi provocari in controlul si evaluarea nedistructiva a materialelor si 
produselor industriale in deceniul al III-lea al sec 21” 

 Va asteptam cu lucrari privind: 

 Dezvoltari în domeniul examinărilor nedistructive – metode, tehnici, 
echipamente - cu aplicabilitate generala sau specifica; 

 Solutii in  rezolvarea unor probleme concrete de  examinare nedistructiva în 
activitatea firmelor/ laboratoarelor. Concluzii utile; 

 Probleme de reglementare: standardizare, autorizare a tehnicilor si 
laboratoarelor;  

 Certificarea personalului în examinări nedistructive;  

Condiţiile de prezentare ale comunicărilor:  

 Titlul in limba română şi engleză;  
 Rezumatul în limba engleză ( 10-12 rânduri );  
 10-12 pagini dactilografiate la 1 - 1 1/2 rânduri (comunicarea se transmite in 

format electronic - Word)  
 Timpul de prezentare 15 minute  
 Autorii de comunicări au la dispozitie videoproiector.  

Pentru a fi introdus in programul simpozionului, titlul lucrării si rezumatul se vor 
transmite până la data de 09.07.2021, iar lucrarea completă cel târziu până la data de 
27.08.2021.  

Vă rugăm să confirmati pana la 01.07.2021 participarea echipei dvs. si sa 
trasmiteţi talonul de participare.  

Având în vedere problemele organizatorice deosebite, vă rugăm ca acest talon să 
cuprindă toate datele cerute, transmiterea acestuia constituind angajament ferm din 
partea Dumneavoastră.  



 

 

 

In cazul în care unii dintre colegii Dumneavoastră işi manifestă interesul de a 
participa la Simpozionul ARoENd, vă rugăm să multiplicaţi talonul de participare, să-l 
completaţi cu datele cerute şi să ni-l expediaţi. 

Taxa de participare la Simpozion este:  

Pâna la data de 01.09.2021 :  

 200,00 lei + 19%TVA / persoană, pentru membrii ARoENd;  
 300,00 lei + 19%TVA / persoană, pentru cei care nu sunt membri ai ARoENd;  
 125,00 lei + 19%TVA/persoană, pentru persoane însoţitoare (numai  membrii 

de familie);  

 

După data de 01.09.2021:  

 250,00 lei  + 19%TVA / persoană, pentru membrii ARoENd;  
 350,00 lei + 19%TVA/persoană, pentru cei care nu sunt membri ai ARoENd;  
 125,00 lei + 19%TVA/persoană, pentru persoane însoţitoare (numai membrii 

de familie);  

Cheltuielile de cazare, masă şi transport se suportă de fiecare participant.  

Taxa de participare se reduce cu 50% pentru autorii lucrarilor ce vor fi prezentate 
in cadrul Simpozionului . 

Vă rugăm să viraţi taxa de participare în contul AroENd, CUI RO 6222677 
RO59RNCB0067004779290001, deschis la BCR Sucursala DR. FELIX Bucureşti  şi să 
ne transmiteţi copia O.P. la nr. fax 021 332 58 43, sau adresa de email :  
ego_adrian@yahoo.com. 

Vă informăm că, pentru persoanele care nu respectă termenele menţionate mai 
sus, Comitetul de Organizare nu va putea asigura rezervarea hotelieră la tarifele 
negociate de ARoENd. 

 

In numele Comitetului Director,  

Presedinte ARoENd, 

George Nicolescu 


