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PROGRAM MANAGERIAL

Asociația Universitară de Ingineria Fabricației, înfințată în 2004,este o asociație
profesională nonprofit menită să reprezinte interesele profesionale ale celor ce
lucrează in domeniul inginerie fabricației înspecial și a celor din domeniul igineriei
industriale în general.
De la începuturile activitații sale AUIF și-a dovedit utilitatea și necesitatea
printr-o serie de acțiuni si mai ales prin inițierea revistei Academic Journal of
Manufacturing Engineering, revistă care apare trimestrial fără întrerupere din 2004.
În calitate de candidat pentru funcția de președinte AUIF, imi propun și Vă
propun urmatoarele direcții de acțiune pentru următorii ani:
A Cu privire la asociație:
- Deschiderea asociației spre membri și din domeniul mecanic si industrial;
- Creșterea numărului de membri din actualele centre membre și
cuprinderea în asociație și a colegilor din alte centre (Suceava, Bacău,
Pitești, Resița);
- Reeditarea volumelor cu principalele direcții de cercetare și facilitățile
disponibile din colectivele membre AUIF;
- Împreuna cu Consorțiul de Inginerie Mecanică și Industrială din România,
optimizarea numărului și a periodicității conferințelor științifice din
domeniu.

B Cu privire la revista AJME:
- Creșterea calității științifice a articolelor publicate în revistă și respectarea
cu strictețe a periodicității trimestriale;
- Atragerea în International Editorial Board a unor personalități științifice
din domeniu, din tară și străinatate;
- Refacerea sitului asociației și a revistei și actualizarea lui ori de cîte ori
este necesar;
- Asigurarea unei independențe financiare a revistei prin taxele de publicare
și prin valorificarea unor pagini de publicitate;
- Pregătirea revistei în vederea propunerii ei spre indexare în baza de date
Web of Science (ISI).
Stimați colegi,
In varianta în care prin votul Dumneavoastră, voi fi reales ca președinte al AUIF
și implicit ca și editor al revistei AJME, Vă asigur că voi depune toata priceperea,
experiența și puterea mea pentru ca obiectivele propuse să fie realizate integral, iar
asociația AUIF să fie una importantă și reprezentativă pentru domeniul Ingineriei
industriale si mecanice, iar revista AJME să crească în vizibilitate și importanță
stiințifică prin calitatea cercetărilor publicate și indexarea ei în alte baze de date.
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