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I N V I T A Ț I E 

 

Avem deosebita plăcere de a vă anunța faptul că, în data de 04 iunie 2021, Secția de Științe 

Tehnice din Academia Oamenilor de Știință din România, împreună cu Universitatea 

POLITEHNICA din București – Departamentul de Roboți și Sisteme de Producție, Primăria 

Orașului Mioveni și Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. va organiza 

Sesiunea Științifică  Productica 2021. 

Evenimentul are loc anual, a ajuns la cea de-a XIII-a ediție, fiind inițiat în anul 2009 de 

Centrul pentru Dezvoltarea Creativității, afiliat Academiei Oamenilor de Știință din România 

și a atras un număr mare de conferințe de prezentare a rezultatelor științifice din universități, 

institute de cercetare și companii. Principalele subiecte acoperă următoarele domenii: 

o Tehnologii noi și emergente 

o Materiale avansate 

o Energie – Mediu 

o Dezvoltarea mediului de afaceri 

Acest eveniment reprezintă o oportunitate semnificativă de dezvolta în continuare relația de 

parteneriat dintre mediul academic, institutele de cercetare și mediul economic, prin 

participarea activă în activități de prezentare a rezultatelor obținute în activitățile de 

cercetare-dezvoltare- inovare. 

Conferințele  vor fi prezentate în regim on-line pe platforma MsTeams:  

tinyurl.com/1ho6ubl4 iar la Institutul de Cercetări în Transporturi - Incertrans SA se va 

organiza on-site o Bursă de Idei, cu premierea unor idei inovative. Solicitările de participare 

vor fi trimise pe adresele e-mail: incertrans@incertrans.ro; miron.zapciu@incertrans.ro  

Lucrările științifice vor fi publicate în Proceedings of Productica 2021, volum indexat în 

baze de date internaționale (ISSN 2067-2160). http://aos.ro/editura/proceedings  
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Lucrări prezentate în plen de INCERTRANS S.A. 

în parteneriat cu mediul economic 

 
1. Utilizarea mixturilor asfaltice la realizarea suprafețelor de mișcare aeroportuare 

Autori: Costel GHEORGHE, Cătălin DIMA, Nicoleta-Mariana ENE, Laurențiu STELEA 

 

2. INCERTRANS.SA - Implementarea și certificarea sistemelor de management 
Autor: Ira MIHAIL 

 

3. Tehnologie eco-inovativă de utilizare a deșeurilor reciclate de sticlă în lucrările de 
construcții 

Autori: Monica COSTEI, Nicoleta IONESCU, Cătălin DIMA, Nicoleta ENE 

 

4. Paralelismul dintre certificarea și agrementarea produselor pentru construcții 
Autori: Nicoleta IONESCU, Monica COSTEI 

 

5. Utilizarea mixturilor asfaltice în structurile rutiere 

Autori: Nicoleta-Mariana ENE, Costel GHEORGHE, Cătălin DIMA 

  

6. O nouă abordare privind portofoliul de produse-maturitate tehnologică- inovare 
Autori:  Silvana BARBURA, Gilda HAIDUC, Ramona BUDU, Alfredo PELAIA 

 

7. Procedură de optimizare a traficului rutier intr-o intersecție 
Autori:  Flavius GRIGORE, Anca BÂRLĂDEANU 

 

8. O nouă abordare privind incubarea IMM-urilor din domeniul de activitate cercetare-
dezvoltare 

Autori:  Ana-Mihaela BRĂDEANU, Adriana NICOLAE, Carmen ILIN-IANCU 
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