Cea de-a IX-a ediție a Conferinței Internaționale de
Sțiința și Ingineria Materialelor
– RoMAT 2022 –
În perioada 24-25 noiembrie 2022, va avea loc cea de-a IX-a ediție a Conferinței
Internaționale de Știința și Ingineria Materialelor – RoMAT 2022. Evenimentul este
organizat de Universitatea Politehnica din București (UPB) și de Academia Tehnică Militară
“Ferdinand I” (ATM), cu sprijinul comunității științifice naționale și internaționale în domeniul
științei și ingineriei materialelor cu aplicații în domeniile sănătății, apărării și securității.
Ceremonia de deschidere va avea loc joi, 24 noiembrie 2022, ora 10.00, în Amfiteatrul
„Radu Voinea” din Rectoratul Universității Politehnica din București.
Conferinţa internațională RoMAT 2022 va fi deschisă de către rectorii celor două
universități organizatoare, respectiv domnul Mihnea-Cosmin COSTOIU, Rectorul
Universității POLITEHNICA din București, și domnul gl. bg. prof. univ. dr. ing. IulianConstantin VIZITIU, Rectorul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, alături de
Președintele Conferinței RoMAT 2022, domnul prof. univ. habil. dr. ing. Iulian ANTONIAC.
Prezența personalităților militare și civile invitate va aduce o contribuție importantă la
reușita acestui eveniment științific, cu implicații majore în dezvoltarea ulterioară a domeniilor
sănătății, apărării și securității naționale.
Conferința internațională RoMAT 2022 va include atât prelegeri în plen ale invitaților
speciali din țară și din străinătate, cât și prezentări orale și postere în sesiuni tematice: materiale
pentru apărare și securitate; materiale pentru sănătate și inginerie medicală, eco-materiale și
ingineria mediului; materiale avansate pentru aplicații industriale; obținerea, prelucrarea și
caracterizarea materialelor. Printre invitații de prestigiu la conferință se regăsesc: Gultekin Goller
și Hasan Gocmez din Turcia, Corrado Piconi din Italia, Han-Zu Haller din Korea, Julia MirzaRosca din Spania, Lucian Gruionu, Traian Rotariu, Cătălin Popa, Iulian Antoniac din România.
Conferința se dorește a fi un exemplu al cooperării și al parteneriatului între mediul
academic și industrial, civil și militar, subliniind faptul că societatea civilă poate fi un partener
de nădejde al armatei, pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai numeroase cu care
ne confruntăm la nivel internațional.
La conferință vor participa și reprezentanți ai unor companii de prestigiu din industria
de materiale, industria de apărare, aeronautică și dispozitive medicale. Aceștia vor avea
posibilitatea de a-și prezenta produsele inovative în cadrul unei expoziții tehnice și a workshop-ului
„Tendințe Noi în Procesarea Materialelor Metalice” și de a face recrutări de personal în cadrul
târgului de cariere SIM JOBS, integrate în conferinţa internațională RoMAT 2022, cu scopul
de a crea o legătură puternică între partenerii din mediul socio-economic și mediul universitar.
Printre expozanți se regăsesc următoarele companii: C.N. ROMARM S.A., AEROSTAR S.A.,
UZINA MECANICĂ MIJA, UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI,
STIMPEX S.A., TURBOMECANICA, BEIA S.R.L., TENARIS, TIMKEN,
THYSSENKRUPP, TOP METROLOGY, HOFIGAL, DESTRO, MEDICAL ORTOVIT.
Conferinţa este organizată în colaborare cu Academia Oamenilor de Știință din România,
Asociația Științifică Societatea Română de Biomateriale și Asociația Inginerilor Militari.
Programul complet al conferinţei, precum şi desfășurarea lucrărilor pe secțiuni, sunt
disponibile pe pagina web a evenimentului, la adresa: https://romat2022.ro/.

Persoane de contact pentru detalii suplimentare:
Lt.col. drd. Raluca DIMA Academia Tehnică Militară „ Ferdinand I” – Biroul Relații Publice,
tel: 0723162897
Dana Mariana SERBAN Universitatea POLITEHNICA din București - Biroul Imagine,
tel: 0746172684

