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CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE CHIMIE 2022
In memoriam Costin D. Nenițescu

120 ani de la naștere



COMITET DE ORGANIZARE
Președinte Bogdan SIMIONESCU – Academia Română
Virgiliu BĂNCILĂ – Chimcomplex
Corneliu RADU – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

COMITET ŞTIINŢIFIC
Președinte Marius ANDRUH – Academia Română 
Ecaterina ANDRONESCU – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Mihaela BADEA – Universitatea Bucureşti
Călin DELEANU – CCO Costin D. Nenițescu 
Mihaela DONI – ICECHIM
Petru FILIP – CCO Costin D. Nenițescu 
Valeria HARABAGIU – ICMPP Iaşi
Gheorghiţa JINESCU – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Marcela MIHAI – ICMPP Iaşi
Michaela Dina STĂNESCU – Universitatea AUREL VLAICU din Arad

COMITET  EXECUTIV
Președinte Georgiana STAVARACHE – Chimcomplex, Rm. Vâlcea
Elena DAVID – ICSI, Rm. Vâlcea
Amalia IONESCU – Chimcomplex, Rm. Vâlcea
Daniela MARINESCU – Chimcomplex, Rm. Vâlcea
Adriana MARINOIU – ICSI, Rm. Vâlcea 

TEMATICA 
• Chimie anorganică, chimie fizică şi analitică
• Chimie macromoleculară şi supramoleculară
• Chimie organicã, bio-organică şi alimentară
• Inginerie chimică şi bioinginerie
• Materiale noi şi nanomateriale 
• Protecţia mediului şi monitorizare

PROGRAMUL ŞTIINŢIFIC
• Conferinţe plenare – 40 minute
• Conferinţe în secţiuni paralele – 20 minute
• Comunicări orale în secţiuni paralele – 10 minute
• Postere  • Mese rotunde
• În conferinţă se vor prezenta lucrări originale, nepublicate până la data conferinţei.
• Limbile oficiale ale conferinţei sunt română şi engleză. Nu se va asigura traducerea simultană. 
• Toate lucrările vor fi recenzate de către Comitetul Ştiinţific care îşi rezervă dreptul de a accepta sau 
de a respinge lucrările şi de a decide asupra modului de prezentare a lucrării (oral sau poster).
• Dacă doriţi să participaţi la Conferinţă vă rugăm să trimiteţi: rezumatul lucrării, talonul de participare 
completat integral și taxa de participare.



REZUMATE
Rezumatele lucrărilor vor fi redactate pe calculator în Word 6+, pe o singură pagină A4, cu margini de 
2.5 cm, font Times New Roman, la 1.5 rânduri. 
Structura rezumatului:
• titlul lucrării, scris cu majuscule (bold, 12 pts);
• prenumele şi numele autorilor, fără titluri ştiinţifice sau alte adăugiri (litere mici, bold, 12 pts), 
subliniindu-se numele şi prenumele autorului care prezintă lucrarea;
• denumirea completă şi adresa instituţiei, cu litere mici (italic, 12 pts);
• rezumatul propriu-zis (normal, 12 pts), cu formule/grafice incluse în text;
• referinţele bibliografice (litere mici, normal, 10 pts) se indică în text cu cifre arabe, ca superscript.
Rezumatele se vor trimite ca document ataşat pe adresa de e-mail: daniela.marinescu@chimcomplex.com 
şi vor fi reproduse direct în forma trimisă de autor. 
Rezumatele lucrărilor acceptate de Comitetul Ştiinţific vor fi puse la dispoziţia participanţilor la 
conferinţă pe memory stick.
Lucrări selectate de comitetul științific vor putea fi publicate, gratuit, în Revista de Chimie.
Rezumatele care nu respectă indicaţiile pentru redactare nu vor fi incluse.
Vă rugăm să indicaţi în talon secţiunea şi modul de prezentare preferat.

EXPOZIŢII
Companiile sunt invitate să prezinte aparatură, produse şi materiale de promovare.
Taxa de participare: 1500 RON/companie. Taxa include spațiu pentru expunerea aparaturii şi panou 
de expunere, acces la program și rezumatele lucrărilor. Un reprezentant al companiei va avea 
asigurate mesele de prânz pentru 05-07 octombrie, cocktail-ul și coffee break.

TAXA DE PARTICIPARE 

până la 15 sept. la Secretariat
Participanţi, membri ai S.Ch.R: 700 RON 800 RON
Participanţi care nu sunt membri ai S.Ch.R.: 800 RON 900 RON
Studenţi, doctoranzi (max. 30 ani): 400 RON 500 RON
Persoane însoţitoare: 450 RON 550 RON

  
Fiecare participant va primi: programul, rezumatele lucrărilor pe memory stick, mesele de prânz 
pentru 05 - 07 octombrie, cocktail-ul, coffee break şi includerea în program a unei lucrări pentru 
fiecare participant. Orice lucrare suplimentară va fi taxată cu 200 RON. Taxa persoanelor însoţitoare 
include mesele de prânz pentru 05 - 07 octombrie, cocktail-ul, coffee break. 

Taxele de participare nu includ cazarea şi cina. Taxele se vor plăti în contul Societăţii de Chimie din România, 
RO35RNCB0082044182600001, deschis la BCR Unirea (numele și prenumele autorului subliniat în 
rezumat, care prezintă lucrarea).

Societatea de Chimie din România a decis să susţină prin concurs participarea a 10 tineri studenţi / 
doctoranzi /cercetători sub 30 ani prin plata taxelor de participare.

Informații suplimentare găsiți pe site-ul SChR în luna iulie.

mailto:daniela.marinescu%40chimcomplex.com?subject=


DATE IMPORTANTE

15 august 2022 ultima zi de trimitere a rezumatului şi a talonului de participare

31 august 2022 primirea notificărilor de acceptare a lucrărilor

15 septembrie 2022 ultima zi de plată a taxei de participare

20 septembrie 2022 circulara a doua.

CAZARE
Participanţii vor fi cazaţi în hotelurile Cozia, Oltul, Căciulata sau în hotelurile învecinate din staţiunea
Căciulata. Rezervările se vor face direct la hotel e-mail: calimanesti_caciulata@yahoo.com
(menţionaţi: Conferinţa de Chimie).
Preţuri orientative: 250 lei/noapte cameră dublă, 182 lei/noapte/cameră single, cu mic
dejun inclus. Taxa de promovare turistică 2lei/zi/cameră se achită separat.
Organizatorii nu se vor implica în cazarea participanţilor la conferinţă.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Amalia Ionescu: 0758.710.986
Daniela Marinescu: 0743.988.703


