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Prof. / Dr. / Mrs. / Mr.
Nume.
Prenume
Companie / Universitate / Instituþie
Departament
Numãr / Stradã
Cod Poºtal
Telefon
Fax
E-mail

Vã rugãm bifaþi urmãtoarele opþiuni:
Intenþionez sã particip la conferinþã, vã rog trimiteþi-mi detalii.
Vreau sã trimit un document la conferinþã.

CALL FOR PAPERS

REÞELE ENERGETICE INTELIGENTE

SIBIU · 21- 23 SPTEMBRIE 2010

Vã rugãm completaþi urmãtorul formular ºi trimiteþi-l la:
TRANSELECTRICA Sibiu
Blvd. Corneliu Coposu, Nr. 3
550245, Sibiu
Romania
Phone: +40 269 207111
Fax: +40 269 207101
E-mail: stelian.gal@transelectrica.ro

CONFERINTA
“RETELE ENERGETICE
INTELIGENTE”

R

Transelectrica

Formular de raspuns

CONFERINTA “RETELE ENERGETICE INTELIGENTE”
Compania Naþionalã de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A - Sucursala de Transport Sibiu, este
onoratã sã vã invite la Conferinþa Internaþionalã - “Reþele
energetice inteligente”, care va avea loc la Sibiu, România în
perioada 21-23 septembrie 2010, Hotel HILTON. Cazarea
participanþilor va avea loc la Hotel HILTON, prin intermediul S.C.
Ondine Travel & Events S.R.L.
Conferinþa este destinatã tuturor celor care îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul transportului ºi distribuþiei de energie
electricã, producãtorilor de energie, producãtorilor de echipamente
de protecþie ºi control, proiectanþilor, precum ºi organizaþiilor
academice interesate de reþele ºi infrastructuri fizice ºi informatice
din energeticã.
Taxa de participare este de 400 Lei / persoanã la care se
adaugã TVA 19%. Taxa de participare pentru însoþitor este de 200
Lei / persoanã la care se adaugã TVA 19%.*
Propunerea ºi susþinerea unei lucrãri în cadrul Conferinþei
reprezintã o bunã ocazie de a vã prezenta ideile ºi experienþa, de a
discuta ºi dezbate conceptele precum ºi aspectele tehnice ale
implementãrii ºi exploatãrii reþelelor energetice inteligente.
SECÞIUNI
S.1. Tutorial “SMART GRID”
S.2. Soluþii de reþele inteligente în RET
- Controlul stabilitãþii SEN / integrarea CEE
- Protecþii ºi automatizãri
- Sisteme de telecomunicaþii
- Monitorizarea parametrilor RET
S.3. Soluþii de reþele inteligente în RED
- Sisteme de automatizarea distribuþiei
- Sisteme informatice de proces
S.4. Masa rotundã “SMART METERING”
- Sisteme informatice pentru Operatorii ºi Participanþii la Piaþa
de energie electricã
INVITAÞI
AREVA
GE
SIEMENS
ABB
ISPE
ENEL
EON
CEZ

TRAPEC
ENERGOBIT
ELECTRICA
HIDROELECTRICA
ARC BRAªOV
SCHNEIDER
LANDIS & GYR
ELSTER
ROMETRICS

UNIVERSITATI TEHNICE
ELECTROMONTAJ SB
ELECTROMONTAJ CJ
ELECTROMONTAJ B
NOVA INDUSTRIAL
NUCLEARELECTRICA
TERMOELECTRICA
ENEROPTIM
ECRO
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INFORMAÞII PRIVIND ÎNSCRIEREA ªI REDACTAREA
LUCRÃRILOR
! Potenþialii autori vor transmite prin e-mail (format WORD sau
PDF) sau prin fax, la secretariatul Conferinþei, rezumatul lucrãrii
propuse pe o pag. format A4 pânã la data de 15.07.2010.
Rezumatul trebuie sã indice subiectul , titlul lucrãrii,numele întreg al
autorului( autorilor) ºi apartenenþa organizationalã a acestora.
De asemenea, vor fi indicate numele ºi adresa de
corespondenþã,numãrul de telefon, fax ºi adresa de e-mail.
! Rezumatele trebuie sã prezinte obiectivele, aspectele principale
ale lucrãrii, eventuala contribuþie inovativã a autorului (autorilor)
precum ºi concluziile practice.
! Autorii lucrãrilor selectate pentru a fi dezvoltate „în extenso” ºi
prezentate în cadrul Simpozionului vor fi anunþaþi pânã la data de
30.06.2010.
! Lucrãrile „in extenso” vor avea pânã la 8 pagini format A4 ºi vor
fi redactate conform instrucþiunilor de prezentare a lucrãrilor la
sesiunile CIGRE
! Termenul limitã pentru transmiterea lucrãrii „în extenso” la
secretariatul simpozionului este 01.09.2010.
DATE IMPORTANTE :
Data finalã pentru:
Transmiterea lucrãrilor „in extenso” la secretariatul Conferinþei
Pânã la01.09.2010
SECRETARIATUL CONFERINÞEI
smartgrid.conference@transelectrica.ro

HOTEL HILTON

Jurca Lãcrimioara
Tel.+40269207112, e-mail: lacrimioara.jurca@transelectrica.ro
Stãnescu Carmen
Tel. +40269207196, e-mail:carmen.stanescu@transelectrica.ro
Boguº Cãtãlin
Tel.+40269207118, e- mail: catalin.bogus@transelectrica.ro
Matiu Raul
e- mail: raul.matiu@transelectrica.ro
TRANSELECTRICA -ST-SIBIU
B-dul Corneliu Coposu nr.3, Sibiu,Romania fax: +40269207101
Irina Vîrlan
E-mail: irina@ondine.ro
ONDINE TRAVEL & EVENTS SRL STR. GHE DEM TEODORESCU NR. 11-13
CLADIREA IRIS RESIDENCE SECT 3 BUCURESTI Tel :(+4) 021 6671983 Fax
:(+4) 021 336 8264
* Taxa de participare acoperã mapa ºi CD+ul cu lucrãrile conferinþei, participarea la sesiunile
conferinþei, lista participanþilor. Invitaþia la evenimentele socialle, ecusonul ºi pauzele de cafea
pentru participanþii la conferinþã, iar pentru persoanele însoþitoare, invitaþia la evenimentele
sociale ºi pauzele de cafea

