
 
 
 
 
 

 
 

 
CONFERINŢA HIDROENERGETICIENILOR DIN ROMÂNIA 

 
DORIN  PAVEL 

 
Ediția a X-a  

 
18 MAI 2018 

În anul 2000, Departamentul de Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului a 
Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti a comemorat împlinirea a 100 de ani de la 
naşterea unuia dintre cei mai importanţi dascăli ai săi, profesorul emerit, doctor docent 
Dorin PAVEL, întemeietorul şcolii româneşti de hidroenergetică. Cu această ocazie s-a 
organizat Conferinţa Hidroenergeticienilor din România care, în memoria profesorului 
Dorin PAVEL, îi poartă numele. Acum, la cea de-a zecea ediţie sperăm ca interesul 
specialiştilor să fie similar, iar conferinţa, în noul său format, să se bucure de același 
succes.  

Vă invităm să participaţi, în data de 18 mai 2018, 
la a X-a Conferinţă a Hidroenergeticienilor din România, Dorin PAVEL 

 
Prezentările care se vor realiza în cadrul conferinței se vor înscrie în tematicile abordate 

în mod tradițional în cei optsprezece ani, cu accentuarea elementelor de actualitate ale 
domeniului Hidroenergetic. Astfel, se vor aborda subiecte legate de: Hidraulică, 
Hidroenergetică şi gospodărirea apelor, Maşini şi echipamente hidroenergetice, Construcţii 
hidrotehnice, Sisteme de acţionare, comandă şi control în hidroenergetică; Influenţa 
amenajărilor hidroenergetice asupra mediului și Amenajarea şi exploatarea 
micropotenţialului energetic.  

În cazul în care doriţi să participaţi cu o lucrare prezentată în plen, vă rugăm să 
transmiteți rezumatul acesteia, până la data de 9 aprilie 2018. Acesta trebuie să cuprindă 
aproximativ 300 de cuvinte (inclusiv figuri sau fotografii) și să menționeze scopul lucrării, 
rezultatele, concluziile, precum şi posibilităţile de aplicare. 

Vă rugăm să ne comunicaţi intenţia dumneavoastră de a participa, până la data 27 aprilie 
2018, la adresa de e-mail  a Conferinţei: conferinta.dorin.pavel@gmail.com. 

 
PROGRAMUL PRELIMINAR 

  900 – 1000 Înscrierea participanţilor  
1000 – 1030 Cuvânt de deschidere  
1030 – 1130 Prezentări în plen 
1130 – 1200 Pauză cafea 
1200 – 1330 Prezentări în plen 
1330 – 1500 Masa de prânz 
1500 – 1630 Prezentări în plen 
1630 – 1700 Încheierea conferinței 
 
Pentru o informare directă şi rapidă puteţi accesa pagina web http://www.energ.pub.ro sau 
http://www.hydrop.pub.ro. 
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