PRIMUL ANUNŢ
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE VÂLCEA
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ BUCUREŞTI
Organizează

HERVEX 2019
Ediţia a XXV–a
Perioadă

13-15 noiembrie 2019

Loc de desfășurare

Băile Govora, jud. Valcea

Profil

Conferință internaţională de hidraulică, pneumatică, elemente de etanşare,
mecanică fină, scule, dispozitive şi echipamente electronice specifice,
mecatronică

Participanţi

Producători, distribuitori, utilizatori, cercetători şi proiectanţi de echipamente şi
instalaţii hidraulice şi pneumatice, mecanică fină, scule şi dispozitive, din ţară şi
străinătate

Tematică

- Acţionările hidraulice şi pneumatice în relația cu acţionările electrice şi mecanice
- Abordarea noilor concepte industriale, inovative, în concordanță cu cerințele
propuse de cercetarea și fabricația europeană
- Utilaje şi echipamente cu acţionare hidraulică şi/sau pneumatică utilizate în
domeniile: hidroenergetic, transporturi, extractiv, petrolier, minier, agricultură și
irigaţii
- Hidraulica și sursele energetice alternative (regenerabile)
- Controlul consumului energetic în instalaţiile hidraulice (controlul instalaţiilor
hidraulice în vederea optimizării consumului energetic al utilajelor)
- Influenţa fluidelor de lucru asupra mediului ambiant
- Metode moderne de optimizare a sistemelor şi echipamentelor hidraulice şi
pneumatice
- Dezvoltarea hidraulicii şi pneumaticii prin programele naţionale de cercetaredezvoltare-inovare. Rolul parteneriatelor
- Rolul asociațiilor profesionale în dezvoltarea domeniului. Implicarea firmelor și a
asociației FLUIDAS în formarea specialiştilor din domeniu
- Conferința Academică – rolul asociațiilor profesionale în orientarea învățământului
superior.
În vederea realizării materialelor conferinței, cei interesaţi sunt rugaţi să se încadreze
în termenele indicate mai jos:
16 septembrie 2019 – Transmiterea rezumatelor lucrărilor, la INOE 2000 – IHP
→ e-mail: hervex@fluidas.ro
14 octombrie 2019 – Transmiterea lucrărilor in extenso, la INOE 2000 – IHP
→ e-mail: hervex@fluidas.ro
25 octombrie 2019 - Transmiterea formularelor de înscriere, la CCIVL
→ e-mail: ccivl@ccivl.ro.

Relaţii
suplimentare

Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică INOE 2000 – IHP București
Tel.: 021/3363991, Fax: 021/3373040, e-mail: fluidas@fluidas.ro/ hervex@fluidas.ro
Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea
Tel.: 0250/734200, Fax: 0250/732836, e-mail: ccivl@ccivl.ro

