
 

 

 
 
 
    



 
 

    
 
 
 

 
 
 Stimate Domnule Presedinte , 
 
 
 
În perioada 1-3 Octombrie 2015, Icpe împreună cu AVER-”Asociaţia pentru 

promovarea vehiculelor electrice în România” şi Societatea Ştiinţifică Icpe, 
organizează a XII-a ediţie, a conferinţei internaţionale dedicată vehiculelor electrice  
“EV 2015 Conference & Show  ”. 

Avem plăcerea de a vă invita să luaţi parte la acest eveniment unde veţi avea 
ocazia să vă implicaţi activ într-un schimb de experienţe, cunoştinţe şi opinii având 
totodată oportunitatea de a aborda noi direcţii de cercetare în domeniul mobilităţii 
electrice şi de a iniţia parteneriate atât cu specialişti din diverse medii cât şi cu 
mediul de afaceri, ori pentru a face cunoştinţă cu evoluţiile tehnologice actuale. 

Susţinand o lucrare ştiinţifică sau poster veţi avea ocazia unică de a prezenta 
unui public interesat şi mediului de afaceri, preocupările, cercetările şi mai ales 
realizările dumneavoastră. 
 Conferinţa EV 2015 va reuni specialiştii din mediul academic şi industrie, 
reprezentanţii autorităţilor locale şi guvernamentale, precum şi toţi factorii interesaţi 
de protecţia mediului prin promovarea unui transport ecologic bazat pe vehicule 
electrice. 

Prin înscrierea până la 30 iunie beneficiaţi de reducere 100% la plata taxei de 
înregistrare şi de acces la toate secţiunile evenimentului. 
 
 
Cu deosebită considerație, 
 

 
 
 

 
EV 2015 va avea loc la Parcul Solar Icpe din Splaiul Unirii 313, 030138-Bucureşti. 

aver.ro/EV2015.html     icpe.ro/ev 

http://www.icpe.ro/ro/p/1_12_societatea_stiintifica_Icpe�


 
 

LOCAŢIE 
  
BUCURESTI, ROMANIA 

Bucureştiul este situat in sud-estul Romaniei, pe malurile raului Damboviţa, intr-o zonă de 
campie. Prima sa menţionare documentară datează din 1459, in vremea lui Vlad Ţepeş. Şase 
ani mai tarziu, oraşul devine cetate de scaun (capitală) a Ţării Romanesti, una dintre regiunile 
istorice ale Romaniei. 

 
Este primul oraş din lume unde se introduce iluminatul public cu petrol lampant, in 1857. 
Devine capitala provinciilor unite Ţara Romanească şi Moldova in 1862. Din 1918 este 
capitala Romaniei ca stat naţional. Dezvoltarea rapidă in toate domeniile - demografic, 
economic, cultural -, precum şi arhitectura de inspiraţie franceză ii atrag, la sfarşitul 
secolulului al XIX-lea, supranumele de Micul Paris. In anul 1852 se incheie construcţia 
Teatrului Naţional, pe atunci al treilea teatru din Europa prin proporţii şi bogăţia 
decoraţiunilor interioare. In 1864 ia fiinţă Universitatea, in 1868 se infiinţează Filarmonica 
Romană, iar intre anii 1886 şi 1888, cu fonduri obţinute prin subscripţii publice, se 
construieşte Ateneul Roman. 

 
Azi, Bucureştiul este cel mai mare oraş şi principalul centru politic, administrativ, economic, 
financiar, bancar, educaţional, ştiinţific şi cultural din Romania. Lacurile şi pădurile din 
imprejurimile sale adăpostesc monumente precum: Mănăstirea Snagov, unde este 
inmormantat domnitorul Vlad Ţepeş (cel de la care a pornit mitul Contelui Dracula), Palatul 
Mogoşoaia (Palatul domnitorului Constantin Brancoveanu), mănăstirile Cernica şi 



Căldăruşani(ultima, fondată de domnitorul Matei Basarab). Cea mai veche parte a oraşului 
include ruinele cunoscute sub numele de Curtea Veche, Hanul lui Manuc şi străzile Şelari, 
Şepcari, Covaci, Gabroveni şi Lipscani - prima zonă meşteşugărească şi comercială a 
oraşului. De asemenea, in zonele centrale se află şi cateva parcuri vechi: Cişmigiu (1850), 
Grădina Botanică (1884). 

 
Infloritor şi important centru cultural, Bucureştiul găzduieşte in fiecare an numeroase 
evenimente artistice, unul dintre cele mai importante fiind Festivalul Naţional de Teatru.  
 
ICPE SOLAR PARK, BUCURESTI 

  Parcul Solar Icpe reprezintă prima bază experimentală profesională cu componentă outdoor, 
in domeniul energiilor regenerabile, din Romania. 

 
Parcul Solar Icpe preia şi dezvoltă o tradiţie de peste 30 de ani de activitate in domeniul 
energiilor regenerabile. Parcul Solar Icpe işi propune să dezvolte cele două extensii ale sale: 
baza experimentală Agigea - judeţul Constanţa pentru caracterizarea tehnologiilor energetice 
in climat marin şi baza experimentală Angheluş - judeţul Covasna pentru climat montan. 



 
Parcul Solar Icpe este un laborator pentru elevi şi studenţi dar şi un pilot funcţional pentru 
educaţie in spiritul prezervării mediului, pentru incurajarea utilizării energiilor regenerabile şi 
pentru inţelegerea conceptului de DEZVOLTARE DURABILĂ, esenţial pentru 
supravieţuirea speciei umane pe Pamant. Parcul Solar Icpe este o componentă a pieţei 
europene din domeniul energiei şi a materialelor Hi-Tech pentru sistemele energetice. Parcul 
Solar Icpe cuprinde laboratoare ştiinţifice de cercetare, sală de conferinţe, infrastructura 
tehnică pentru caracterizarea materialelor şi subansamblelor, statie electrica de incarcare 
vehicule electrice cu alimentare din surse regenerabile de energie, show-room, echipamente 
şi sisteme energetice funcţionale din domeniile: fotovoltaic (toate tipurile de tehnologii: 
monocristalin, policristalin, thin-film), sisteme solare auto-orientabile (tracker), solar-termic, 
eolian, pompe de căldură, sisteme de iluminat cu LED stand-alone (off grid), echipamente 
pentru mobilitate electrică.  
 
CAZARE 
 
Vă oferim cea mai confortabilă ofertă de cazare, la unul din hotelurile de top ale Bucureştiului, situat la 
doar 100 metri de locul conferinţei. 
 

 

Hotel RIN GRAND HOTEL 4**** 

 

 

 
Adress. Sos. Vitan Bârzeşti, nr.7D, 042121, Bucureşti 
Tel. +40 311061111, +40 731111000 
Tarif.     Single 55 Eur / noapte 
              Double 64 Eur / noapte 
              Preturile includ TVA si taxa locală 
 
PROGRAM 

• Conferinţa ştiinţifică cu susţinere de lucrări (poster sau prezentare în plen) 
• Ateliere de lucru (workshops) cu tematici de actualitate din domeniul EV 
• Expoziţie EV 
• Demonstraţii cu vehicule electrice 
• Concurs



 

  EV 2015   
  Thursday (Joi)     01.10.2015   

Timing 

Location 
Hall 1 / H1 

“Icpe 
Conference 

Hall” 

Hall 2 / H2 
“Showroom” 

Hall 3 / H3 
“All Electric” 

Hall 4 / H4 
“Main 
Hall” 

Hall 5 / H5 
“Acad. A. 

Avramescu” 

Hall 5 / H5 
“Acad. R. 
Radulet” 

Hall 7 / H7 
“Icpe 

Scientific 
Society” 

Icpe 
Club 

 

Outdoor 
Icpe – Solar 

Park 

9:00 – 9:30 Briefing & 
Reception         

9:30 – 10:45 Opening 
plenary         

10:45 – 
11:00        Coffee 

break  

11:00 – 
12:30 Tutorials         

12:30 – 
13:45        Lunch  

13:45 – 
14:00   

ATTITUDE 3 
Launching Art 

Exhibition Contest 
Kindergarden drawing 

EV 

     Launching 
EV SHOW 

14:00 – 
15:45  

Conference 
Papers 

Section 1 
 

Poster 
Session 

S2 
    

EV SHOW 
EXPO 

15:00 – 
16:45   Conference Papers 

Section 2 

Poster 
Session 

S3 
    

17:00 – 
18:30    

Poster 
Session 

S1 

Conference 
Papers 

Section 3 
   

18:30 – 
19:00 

ATTITUDE 3 
Awards        



 

 
 

 
 
 
 
 

EV 2015 
Friday (Vineri)    02.10.2015 

Timing 

Location 
Hall 1 / H1 

“Icpe 
Conference 

Hall” 

Hall 2 / H2 
“Showroom” 

Hall 3 / H3 
“All 

Electric” 

Hall 4 / H4 
“Main 
Hall” 

Hall 5 / H5 
“Acad. A. 

Avramescu” 

Hall 5 / H5 
“Acad. R. 
Radulet” 

Hall 7 / H7 
“Icpe Scientific 

Society” 

Icpe 
Club 

 

Outdoor 
Icpe – Solar 

Park 

         

EV Show  
Visit &  

Discussions 

14:00 – 
14:50     

Workshop 1 / 
W1 

“Freemoby” 
   

14:50 – 
15:00     Coffe break 

Workshop 2 / 
W2 

“GO4SME” 
  

15:00 – 
15:50      Coffe break 

Workshop 3 / 
W3 

“Plusmoby” 
 

15:50 – 
16:00       Coffe break  

16:00 – 
16:50         

16:50 – 
17:00         

19:00  Conference 
Closing        



 
OPTIONAL : Trip to Black Sea  
 

Icpe.65        EV 2015        SWIC 2015 
Saturday (Sambata)       03.10.2015 

 
07:00 – 
21:00 

 

 
Trip to DOBROGEA 

 
Including 

- Icpe Experimental Base (on the Black Sea Shore, Agigea, Constanta County) 
- Lunch 
- Local wine tasting 
- Local monasteries visits 
- Ferryboat travel 
- Returning to Bucuresti 

 



CONFERINŢĂ 
 
EV 2015 va reuni specialişti din mediul academic şi industrie, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi 
guvernamentale, precum şi investitori cu activitate in domeniul energiilor verzi. 
 
Prezenţa la conferinţă reprezintă oportunitatea de vă întâlni cu principalii actori în domeniu şi a 
dezvolta parteneriate cu cei mai valoroşi specialişti din România şi din lume. 
 
EV 2015 vă oferă oportunitatea unică de a prezenta lucrari, tehnologii sau soluţii, unui public 
specializat.  
 
Este necesară trimiterea unui rezumat până la data limită 30 mai 2015.  
Rezumatele trimise vor fi evaluate de Comitetul Ştiinţific iar lucrările selectate vor fi susţinute de autori 
in plen sau la sesiunea de postere. Lucrarile vor fi incluse in numarul temativ Vehicule Electrice al 
revistei Electronica, Electrotehnica si Automatica (cotata B+ in 6 baze de date internationale) publicată 
de editura Electra. 
Rezumatul va cuprinde : Titlul lucrării, Autorii , Scopul si contribuţiile originale, Concluziile lucrării. 
 

 
 

Sectiuni  EV 2015 
S1  Vehicule electrice 
S2  Infrastructura pentru mobilitatea electrică 
S3 Strategii nationale şi politici europene 
 
 
EXPOZIŢIE si DEMONSTRATII EV 
 
EV 2015 este vârful expoziţiilor de vehicule electrice din România. Încă din anul 2005, EV a 
reprezentat impactul maxim social al vehiculelor electrice in Romania si a fost concepută astfel încăt 
să ofere cât mai multe avantaje atât vizitatorilor cât şi expozanţilor. 
 
Expoziţia se va desfăsura în paralel cu activităţiile conferinţei şi va prezenta iniţiativele specifice în 
domeniul mobilităţii electrice, tendinţele şi evoluţiile tehnologice din întreaga lume. 
 
 

Subiecte  EV 2015 
 

1. Electric Vehicles  
1.1. Electric and hybrid vehicles , system architecture concepts and 
components 
1.2. Electric vehicle propulsion, power electronics and motor drives   
1.3. EV Energy sources, storage technologies & Intelligent control of energy 
flows 
 
2. Infrastructure for electric mobility  
2.1. Infrastructure for large urban cities 
2.2. Technical solutions for local communities and isolated areas  
2.3. Use of renewable energy  
 
3. Policies and strategies in the field of electric mobility  
3.1. EU strategies , EV standards, policy, education, market 
3.2. Romanian policy 

 



CONCURS DE DESENE 
 

 
REGULAMENTUL CONCURSULUI  DE DESENE CU TEMA 

"Automobilul electric - maşina viitorului" 
 
1. Organizatori 
 
Societatea Ştiinţifică Icpe – organizaţie neguvernamentală şi nonprofit al cărei scop principal este promovarea prestigiului 
ştiinţific şi a succesului în domeniul cercetării - dezvoltării de profil electrotehnic prin activităţi pentru dezvoltarea şi 
promovarea constituirii de baze de date, educaţie, instruire, manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, formare 
profesională (ateliere, training-uri, workshop-uri etc); servicii ştiinţifice tehnologice de cercetare ştiinţifică, informaţii 
tehnologice, cercetare universitară, cercetare-proiectare-dezvoltare, proiecte, produse, tehnologii, know-how, transfer 
tehnologic; proprietate intelectuală – denumită în continuare ORGANIZATOR lansează concursul de desene cu tema 
"Automobilul electric - maşina viitorului" 
a. AVER – de asemenea organizaţie neguvernamentală şi nonprofit a cărei misiunea este de a promova vehiculele 
electrice şi o conduită de transport ecologic în România. 
b. Icpe lucrează în domeniul vehiculelor electrice de peste 50 de ani iar de-a lungul timpului a organizat numeroase 
conferinţe şi evenimente dedicate acestui domeniu, bazându-se pe propria activitate de cercetare și producție dar și pe 
numeroasele contribuții ale partenerilor săi.  
 
Organizatorii şi-au asumat misiunea, de a se implica în educarea copiilor cu privire la impactul mijloacelor de transport 
asupra mediului prin intermediul acestui concurs.   
 
2. Participanţi 
 
Acest concurs se adresează copiilor cu vârsta de până la 7 ani înscrişi în grădiniţele din Bucureşti ce au acceptat să 
participe la proiectul educativ propus de organizatorii EV 2015. Concurenţii pot trimite maximum 1 desen de persoană şi 
trebuie să poată face dovada, dacă li se cere, că lucrările le aparţin.  
 
3. Desfăşurarea concursului 
 
Organizatorii vor transmite către grădiniţele care au acceptat să participe la acest program un poster de informare ce va fi 
afişat la intrarea principală a grădiniţei. Copiii vor avea la dispoziţie ora de desen pentru a realiza desenele pentru concurs. 
Cele mai bune creaţii vor fi expuse în vernisajul organizat pe perioada expoziţiei. 
a. Desenele se vor realiza în timpul orelor de curs, sub supravegherea cadrului didactic. 
b. Se acceptă în concurs desene realizate pe hârtie format A4 – landscape cu orice instrument (creion, creioane 
colorate, carioci, acuarelă, tempera etc.) 
c. Desenele vor fi însoţite de numele şi prenumele concurentului, grădiniţa, grupa, sectorul, numele educatoarei, 
numărul de telefon şi adresa de email, numărul de telefon al unui părinte – aceste informaţii se scriu pe verso 
d. Nu se acceptă în concurs desenele care conţin caractere sau elemente pornografice, elemente defăimătoare, 
antisociale, rasiste sau care trimit la discriminări de orice fel. 
e. Respectarea temei propuse este condiţie eliminatorie. 
f. Cel mai important criteriu de evaluare este creativitatea însă  juriul va ţine cont şi de orginalitate şi îndemânare în 
raport cu vârsta concurentului. 



 
4.  Calendar  
 

Data Activitatea 
 

06 aprilie – 10 iunie 
 
Lansarea concursului, transmiterea materialelor de informare, realizarea desenelor 
 

 
 
 
 
 
 

11 iunie – 19 iunie 

Transmiterea desenelor către organizatori / Validare, sortare, arhivare  
 
Fiecare grădiniţă va trimite un singur plic sigilat în care se vor regăsi toate desenele participanţilor: 
- prin poştă către: 
Icpe / Maria VELICU, Bica ZORLESCU – organizatori 
Splaiul Unirii 313, 030138 Bucureşti 
- pot fi aduse personal la sediul organizatorului 
Icpe / Maria VELICU, Bica ZORLESCU – organizatori 
Splaiul Unirii 313, 030138 Bucureşti 
- sau se stabileşte de comun acord o dată la care organizatorul poate ridica plicul de la 
grădiniţă. 
 

 
 

22 iunie – 1 
septembrie 

Jurizare 
 
Desenele validate vor fi puse la dispoziţia unui juriu ales de organizatori. De asemenea, desenele vor fi scanate 
şi postate pe pagina de facebook a companiei (facebook.com/icpe.go.electric) unde vor putea fi votate de 
public. 
Ponderea punctajului acordat câștigătorilor  va fi : 75% - punctajul acordat de juriu și 25% - punctajul  acordat 
de public (punctaj rezultat în funcție de numărul de  like-uri de pe facebook). 
 

 
1-15 septembrie 

Anunţarea câştigătorilor 
 
Câştigătorii vor fi anunţaţi prin intermediul grădiniţei la care sunt înscrişi. În cazul câştigătorilor care, pe perioada 
desfăşurării concursului s-au înscris în clasa I, vor fi anunţaţi la numărul de telefon al unui părinte. 
 

 
 
 

1 octombrie 

Festivitatea de premiere 
 
Premiile se vor acorda în ziua conferinţei, în intervalul orar 15:30 – 16:30, la  Parcul Solar Icpe, unde va fi 
organizat vernisajul. 
 
Ridicarea premiului este condiţionată de participarea la festivitatea de premiere. În cazul în care unul dintre 
câştigători refuză să participe sau, din motive obiective, nu poate participa la eveniment, premiul va fi acordat 
concurentului următor. 

 
5. Premii  
 
Societatea Ştiinţifică Icpe va acorda 3 premii: 
a. Locul 1 – 300 EUR 
b. Locul 2 – 200 EUR 
c. Locul 3 – 100 EUR 
Se vor acorda şi obiecte promoţionale oferite de sponsori, alte premii speciale iar toţi copiii invitaţi la eveniment vor avea 
parte de surprize. Desenele selectate vor apărea în volumul 3 "ATITUDINE" publicat la editura "ELECTRA". 
Desenul câştigator al marelui premiu va fi utilizat ca simbol grafic al conferinţei. 
 
6. Condiţii generale 
a. Organizatorul nu răspunde de pierderea sau deteriorarea lucrărilor în timpul transportului. 
b. Lucrările transmise (câştigătoare sau nu) nu se înapoiază autorilor. Acestea rămân în proprietatea organizatorului, 
acesta având dreptul exclusiv de a le utiliza timp de 12 luni de la încheierea concursului. 
c. Organizatorul se obligă să menţioneze numele autorilor pe toată perioada de desfăşurare a expoziţiei. 
d. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în prezentul regulament şi program 
 
Transmiterea acordului de participare pe e-mail la adresa sicit@icpe.ro presupune că participanţii au citit şi acceptă 
integral condiţiile prezentului regulament. 
 
 

mailto:sicit@icpe.ro


 
 
Comitetul de organizare 

• Directorul de conferinţei:  Dr.  Viorel STANCIU  
• Coordonator program:  Mihaela CHEFNEUX  
• Coordonator buget:  Alexandrina TOADER 
• Coordonator tehnic:   Ionel POPA 
• Coordonator logistica :  Mihai NEACSU 
• Marketing:   Alina BADILA ( marketing@icpe.ro ) 
• Secretariat :   Mari PESTERI 
• Secretariat:   Nicolae MOCIOI ( secretariat@aver.ro  AVER) 
• Membru:   Florian Lazar 
 

Comitetul Tehnic 
Presedinte:           Ionel POPA 
 
Membri:           Mihai NEACSU 
            Nicolae MOCIOI 
 
Comitetul Ştiinţific 
 
Preşedinte:      Dr. Ing. Mihaela SCORTESCU 
 
Membri:           Dr. Ing. Bogdan VĂRĂTICEANU 

Prof. Dr. Ing. Grigore DANCIU 
Prof. Dr. Ing. Mihai OCTAVIAN POPESCU 
Prof. Dr. Ing. Valentin NĂVRĂPESCU 

 
 
     
 

    
 

    
 

mailto:marketing@icpe.ro
mailto:secretariat@aver.ro


 
Harta statiilor de incarcare vehicule electrice 

 
Harta prezentata mai jos este intocmita pe baza informatiilor cumulate de catre 
Asociatia pentru Promovarea vehiculelor electrice in Romania. 
 

 
 

Clusterul Go Electric (www.goelectric.ro) 
 

 

go electric este o reţea de firme creată cu scopul de a concentra eforturile pentru 
dezvoltarea şi implementarea conceptului de mobilitate electrică în regiunea 
Bucureşti-Ilfov. 
 
Grupul fondator este constituit din organizaţii de cercetare, IMM-uri, ONG-uri şi 
universități care, prin proiectele propuse,  promovează mobilitatea electrică. 
 
Obiectivul general al clusterului "go electric", este acela de a promova soluţii pentru 
o dezvoltare durabilă în domeniul transporturilor bazată pe vehicule electrice şi de a 
susţine activitatea membrilor săi. 

In prezent reprezinta singurul cluster de competitivitate din Romania in domeniul EV. 
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