
 

ASOCIAȚIA TEHNICĂ DE TURNĂTORIE DIN ROMÂNIA 
și 

SC IRUM SA REGHIN 
organizează 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE TURNĂTORIE ŞI EXPOZIŢIE CU 
PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 

 
Ediția 24, 21-23 Iunie 2018, REGHIN, ROMÂNIA 

 

 

I N V I T A Ț I E 

      Pe Mureș în jos, într-un oraș frumos, Reghin denumit, de viori slăvit,  se  va  

desfășura  cea  de  a  24-a  Conferință  Națională  de  Turnătorie organizată de 

ATTR – Asociația Tehnică de Turnătorie din România și SC IRUM SA. 

      Comitetul de organizare vă invită să participați în perioada 21 – 23 iunie  

2018  la  lucrările  Conferinței  specialiștilor  din  țară  şi  străinătate implicați în 

fabricaţia de piese turnate din Romania. 

      IRUM SA Reghin, un producător important și cu o tradiție de peste 60  ani  

în  industria  de  echipamente  forestiere  și  agricole,  care  are  spații generoase  

de  producție,  proiectare  și  concepție  va   pune  la  dispoziția Conferinței 

dotările logistice pentru lucrările în plen și pentru expoziție. 

      În cadrul conferinței vor fi prezentate lucrări tehnice și științifice cu cele mai 

noi realizări din industria mondială de turnătorie, se vor face vizite la IRUM-

sectoarele de producție, la Plasmaterm-turnătoria de precizie și la firma AAGES 

-producătoare de echipamente de încălzire prin inducție. 

      Se va  organiza  un pavilion  expozițional în care firmele românești sau 

străine vor expune produse, echipamente, materiale, tehnologii, aparatură de 

laborator, specifice industriei de piese turnate. 

 

Din programul conferinței :  

- Prezentarea de lucrări tehnice și științifice în plenul conferinţei; 

- Prezentări de firme interesate de fabricaţia de piese turnate; 

- Organizarea de întâlniri de afaceri între reprezentanți ai firmelor 

implicate în producția de piese turnate; 

- Vizite de lucru la: IRUM SA, Plasmaterm SA, AAGES SA; 

- Distribuirea de material tehnic şi promoţional; 

- Evoluții și tendințe privind producția de piese turnate ; 

- Adunarea Generală a Asociației Tehnice de Turnătorie din România. 

 

 

 

 
 

COSTURI PARTICIPARE 

[In lei, la cursul BNR din ziua efectuării plaţii] 

• Taxa individuală de participare:           180 EUR                 
(30% discount pentru participanții români: 125 EUR 
 

• Prezentare lucrări în Plenul Conferinței / Poster: 

- cu caracter tehnico-științific:              fără taxă 

- cu caracter promoțional/comercial :    150 EUR / lucrare 

 

• Expoziţie: - Standuri (min. 6 m2) :  50 EUR / m2 

                                        - Poster:                            50 EUR / poster 

• Distribuire de material promoţional: 

- în Mapa Conferinţei : 50 EUR / material 

- direct la participanţi : 50 EUR / material 

 

• Prezentare companie în sală special destinată: 300 EUR / ora 

 

• Transport, cazare, întreţinere, excursie: în sarcina participanţilor. 

   INFORMAȚII: 

 
Președinte ATTR :Prof.dr.ing. 

Ioan CARCEA 

   Tel: +40744513599                                                                          
   e-mail: ioan.carcea@yahoo.com  
    

Vicepreședinte ATTR: 
 Dr. ing. Ion Alexandru Băcanu 
Tel & Fax: +40 21 3200172; 3203278 
e-mail: ibacanu@huettenesalbertus.ro 

 
Vicepreședinte ATTR:                              

Ing. Petre Nistor                                           

Tel: +40745651587                                        

e-mail: petre-nistor@saturn-alba.ro 

 
Secretar Executiv ATTR: 

Dr.ing. Carmen Dumitru 

Tel: +40723816842 

e-mail: office@foundry-attr.ro 

             carmen@uttis.ro 
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