
Conferinţa „CERCETARE ȘI ADMINISTRARE RUTIERĂ - CAR“ a avut prima 
ediţie la nivel naţional în anul 2008 şi şi-a desfăşurat lucrările în sediul Facultăţii 
de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. Nivelul științific al conferinţei precum şi nivelul de 
participare a crescut an de an, cu fiecare ediţie în parte, plecând de la o participare 
de 70 de persoane şi 18 lucrări ştiinţifice şi ajungând în anul 2013, la ediţia a VI-
a, internaţională, desfăşurată în sala de conferinţe a hotelului Howard Johnson cu 
o participare de 190  de persoane şi 117 lucrări ştiinţifice atât din ţară cât şi din 
străinătate: Austria, Germania, Portugalia, Grecia, Franţa, Croaţia, Cehia, Polonia, 
Republica Moldova, publicate în volumul conferinţei.

Unele lucrări ale conferinței, cu acceptul autorilor, au fost publicate în revista 
Romanian Journal of Transport Infrastructure http://rjti.rs.utcb.ro/. Revista este 
indexată BDI: Celdes, CNPIEC, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastucture), 
EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central 
(ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), 
WorldCat (OCLC).

TEMATICA CONFERINȚEI:

• Cercetare în domeniul infrastructurii de transport
• Tehnologii noi şi echipamente utilizate în domeniul infrastructurii de transport
• Întreținerea și administrarea lucrărilor de infrastructură în transporturi
• Siguranţa circulaţiei rutiere
• Planificarea transporturilor și inginerie de trafic
• Proiectarea lucrărilor de infrastructură în transporturi
• Mobilitate urbană
• Zgomot şi vibraţii în infrastructura de transport
• Impactul lucrărilor de infrastructură asupra mediului
• Managementul şi finanţarea proiectelor privind lucrările de infrastructură în 

transporturi
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PACHET SILVER
2.500 DE LEI

PACHET GOLD
5.000 DE LEI

PACHET PLATINUM
10.000 DE LEI

Înainte de eveniment
• Afișare siglă și link pe pagina web a conferinței

În timpul evenimentului
• Stand de expunere/ prezentare a companiei
• Participare gratuită pentru 1 persoană la 

lucrările conferinței – invitația se poate 
transmite și către partenerii dumneavoastră

• Machetă color de reclamă a firmei ȋn volumul 
conferinţei – jumătate din formatul A5

• Logo pe bannerul evenimentului
• Logo pe ecranul conferinței
• Invitație la cina festivă

După eveniment
• Acces la baza de date cu participanții la 

eveniment
• Includerea unui link de reclamă timp de 1 lună 

de zile pe site-urile facultății

Înainte de eveniment
• Afișare banner de reclamă pe pagina web a 

conferinței
• Menționarea ca sponsor Gold al evenimentului 

în toate mesajele ce se vor trimite înaintea 
evenimentului

În timpul evenimentului
• Stand de expunere/ prezentare a companiei
• Participare gratuită pentru 2 persoane 

la lucrările conferinței – invitațiile se pot 
transmite și către partenerii dumneavoastră 

• O machetă color de reclamă a firmei ȋn 
volumul conferinţei – format A5

• Afişare reclamă a firmei pe ecranul principal 
al conferinţei

• Includerea de materiale promoţionale ȋn 
mapa conferinţei

• Logo pe bannerul evenimentului
• Invitații pentru 2 persoane la cina festivă
• Oferirea din partea UTCB – CFDP a certificării 

oficiale de “Partener al Facultății”

După eveniment
• Acces la baza de date cu participanții la 

eveniment
• Includerea unui link de reclamă timp de 3 luni 

de zile pe site-urile facultății;
• Acordarea unui spațiu de reclamă în clădirea 

facultății pe o perioadă de 6 luni

Înainte de eveniment
• Afișare banner de reclamă pe pagina web a 

conferinței
• Menționarea ca sponsor Platinum al 

evenimentului în toate mesajele ce se vor 
trimite înaintea evenimentului

În timpul evenimentului
• Stand de expunere/ prezentare a companiei
• Participare gratuită pentru 4 persoane 

la lucrările conferinței – invitațiile se pot 
transmite și către partenerii dumneavoastră

• O pagină color de reclamă a firmei ȋn volumul 
conferinţei – format A5

• Prezentarea companiei ȋn cadrul sesiunii de 
deschidere a conferinţei – prezentarea va 
avea o durată de maxim 20 de minute

• Afişare reclamă a firmei pe ecranul principal 
al conferinţei

• Includerea de materiale promoţionale ȋn 
mapa conferinţei

• Logo pe bannerul evenimentului
• Invitații pentru 4 persoane la cina festivă
• Oferirea din partea UTCB – CFDP a certificării 

oficiale de “Partener al Facultății”

După eveniment
• Acces la baza de date cu participanții la 

eveniment
• Includerea unui link de reclamă timp de 6 luni 

de zile pe site-urile facultății
• Acordarea unui spațiu de reclamă în clădirea 

facultății pe o perioadă de 1 an
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Contact: Universitatea Tehnică de Construcții București  - Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri
Bulevardul Lacul Tei nr. 124 | car@utcb.ro | car.secretariat@utcb.ro


