ASOCIAŢIA TEHNICĂ DE TURNĂTORIE
şi
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV
organizează
CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE
TURNĂTORIE
Ediţia a - 25 - a ,18-20 iunie 2020, Braşov,

INVITAŢIE
Asociaţia Tehnică de Turnătorie și Universitatea Transilvania Braşov vă invită să
participaţi la cea de a 25-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Turnătorie ce va avea loc
între 18 și 20 iunie 2020 la Hotelul Alpin Resort din Poiana Braşov.
Conferinţa Naţională de Turnătorie se bucură de o largă participare internaţională.
Lucrările vor fi prezentate în limba română sau engleză și va fi asigurată traducere
simultană
Pe durata întregului eveniment, în vecinătatea sălii de conferinţă, va avea loc o
expoziţie specializată.
Specialiştii români şi străini implicaţi în producţia de piese turnate vor avea
oportunitatea unui valoros schimb de experienţă şi îşi vor putea promova produsele
proprii.
Conferinţa este dedicată atât cercetătorilor în domeniu, care îşi vor putea prezenta
realizările prin intermediul unor lucrări cu caracter ştiinţific şi tehnic, cât şi companiilor
implicate direct sau indirect în producţia de piese turnate, care doresc să îşi
promoveze cele mai noi realizări.
PROGRAMULCONFERINŢEI INCLUDE:
- Prezentarea de lucrări cu caracter tehnic şi ştiinţific cu ultimele realizări în industria
mondială de piese turnate;
- Vizite la turnătorii;
- Promovarea în cadrul expoziţiei a celor mai noi realizări în categoria produselor,
echipamentelor, materialelor, tehnologiilor și echipamentelor de laborator specifice
industriei de turnătorie;
- Prezentarea de companii interesate în producţia de piese turnate;
- Organizarea de întâlniri între reprezentanţi ai entităţilor implicate în producţia de
piese tunate;
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BRAŞOV
Braşov, oraş cu o istorie de peste 800 de ani, este situat la
picioarele Muntelui Tâmpa și combină perfect mediul natural cu
încântătoare elemente de arhitectură..
Clădirile vechi, realizate în diferite stiluri ca Gothic, Renascentist, Baroque, Art Nouveau, Brâncovenesc sau eclectic,
oferă Braşovului o identitate distinctă unică.
Cartierele oraşului, în continuă extindere, includ zone
industriale, rezidenţiale şi de agrement. În satele și oraşele din
jurul Braşovului se află peste 10 biserici fortificate, unele din ele
aparţinând patrimoniului UNESCO. Deasemenea, pot fi găsite
monumente importante şi atracţii turistice faimoase: Biserica
Neagră, Casa Consiliului. Fortăreaţa Braşov, Castelul Bran
(Dracula), Cetatea Râşnov.

POIANA BRAŞOV
Poiana Braşov, inițal utilizată doar de către păstori ca paşune de
vară, a devenit ulterior a destinaţie faimoasă pentru schi și alte
sporturi de iarnă, dar și pentru odihnă şi drumeţii în timpul verii.
Schiorii au urcat Muntele Postăvaru încă din 1895, iar primul concurs de schi a avut loc aici în anul 1906. Astăzi, Poiana Braşov
este cea mai întinsă și cea mai faimoasă staţiune de munte din
România.
Zona montană care înconjoară zona (pădure și păşuni), protejează
o varietate diversă de floră spontană (copaci, arbuşti, ierburi şi flori),
şi asigură hrană și adapost pentru mai multe specii de animale.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV
La Universitatea Transilvania Braşov studiază peste 19,000 studenţi, în 18 facultăţi cu mai mult de 100
programe de specializare şi peste 70 programe de masterat în toate domeniile fundamentale: ştiinţe
inginereşti, umanism, ştiinţe sociale, ştiinţe exacte, medicină, artă și sport. La acestea se adaugă 18 domenii
de studii de doctorat. Parte integrantă a Universității, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor combină
tradiţia educaţiei tehnice universitare cu tendinţele de dezvoltare sustenabilă în domeniul materialelor
metalice, ceramice și compozite. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte specialişti care să
fie capabili să se confrunte atât cu problemele complexe ale prezentului, cât și cu cele mai mari ale viitorului.
Profesorii conduc departamente și centre de cercetare unde studenţii sunt educaţi în direcţii de dezvoltare
recunoscute la nivel mondial, cum ar fi: dezvoltarea de noi materiale, dezvoltarea de noi tehnologii de
producţie a materialelor, dezvoltarea de noi tehnologii de reciclare pentru a utiliza deşeurile casnice şi industriale ca materii prime, tehnologii noi, nepoluante care să înlocuiască procesele curente, intens consumatoare de energie şi să contribuie la reechilibrarea ecosistemelor.

