INVITAŢIE
CĂTRE: Institute de cercetare şi companii
interesate de domeniul SCEE
În vederea dezvoltării şi menţinerii legăturilor de colaborare cu companiile de succes din
domeniu, Universitatea Politehnica Bucureşti, în colaborare cu Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Tehnică
din Iaşi şi SC IPA CIFATT Craiova ,
Vă invită să participaţi la lucrările Conferinţei Internaţionale “Scientific Computing in
Electrical Engineering” - SCEE 2006, în perioada 17-22 Septembrie 2006, de la Sinaia.
Conferinţa SCEE 2006 Vă oferă posibilitatea organizării de prezentări ale companiei Dvs,
ale produselor pe care le comercializaţi precum şi ale rezultatelor muncii Dvs. de
cercetare. Speram ca aceasta oportunitate sa creeze cadrul favorabil iniţierii unor
colaborări viitoare in cadrul unor proiecte stiintifice de cercetare sau educaţionale între
compania Dumneavoastră şi universităţile şi instituţiile care organizează acestă conferinţă.
Menţionăm că la conferinţă puteţi întâlni reprezentanţi ai celor mai importante companii
Europene din industria electronică: Philips (Olanda), Infineon (Germania), ST
Microelectronics (Italia), CST (Germania), precum şi personalităţi academice din Europa si
Statele Unite. Este o ocazie deosebită pentru a iniţia noi proiecte comune de cercetare
(FP7). Alte detalii şi informaţii privind Conferinţa SCEE 2006 sunt disponibile la adresa
http://www.scee06.org/.
Organizatorii au intenţia să vă pună la dispoziţie un panou pentru afişarea unui poster
reprezentativ pentru instituţia Dumneavoastră. De asemenea, organizatorii vor distribui
participanţilor materialele promotionale pe care le veti pune la dispozitie.
În vederea stabilirii detaliilor organizatorice, vă rugăm să confirmaţi participarea
Dumneavoastră la eveniment cel tarziu până la data de 1 august 2006. Vom fi deosebit de
onorati daca veti accepta să participati la acest eveniment.
In numele comitetului de organizare,
Conf.Dr.Ing. Gabriela Ciuprina - Universitatea Politehnica Bucuresti
Presedinte SCEE 2006 , e-mail: scee@lmn.pub.ro
Prof.Dr.Ing. Daniel Ioan -Universitatea Politehnica Bucuresti, e-mail: lmn@lmn.pub.ro
Prof. Dr. Ing. Vasile Topa - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, e-mail:
Vasile.Topa@et.utcluj.ro
Dr.Ing. Gabriel Vladut - Director IPA - CIFATT, Craiova , e-mail: office@ipacv.ro
Dr.Fiz. Raimond Grimberg – Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica
Tehnica, Iasi, e-mail: grimberg@phys-iasi.ro

