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Sunteţi invitat(ă) să participaţi la Salonul Naţional de Inventică CHIM –
INVENT 2013 care va avea loc în perioada 3 – 5 iulie 2013 la IASI.
Manifestarea este orientată spre demonstrarea de noi rezultate în domeniile
chimiei, bionanotehnologiilor şi tehnicilor de sinteză şi caracterizare a
polimerilor, cât şi spre schimbul de idei şi opinii între participanţi.
Lucrările salonului se vor desfăşura la Institutul de Chimie Macromoleculară
,,PETRU PONI’’ Iaşi.
CLASIFICAREA INVENTIILOR
Invenţiile vor fi clasificate
participanţilor la Salon :

pe

secţiuni,

pe

baza

propunerilor

1.
2.
3.
4.
5.

Procedee şi tehnici pentru sinteza şi prelucrarea polimerilor
Biomateriale, biotehnologii, polimeri cu aplicaţii biomedicale
(Nano)materiale şi (nano)compozite
Polimeri pentru protecţia mediului, instalaţii pentru depoluare
Aparate şi dispozitive destinate cercetării ştiinţifice în domeniul
materialelor polimere
Programul ştiinţific va cuprinde:
- Postere
- Exponate – Produs, Prototip, Macheta sau model experimental.
• La salon se vor prezenta rezultate originale, brevetate, sau în curs de
brevetare, jurizarea ţinând cont de etapa de realizare a brevetului (cerere
publicată în BOPI, hotărâre, brevet acordat, brevet aplicat).
• Dacă doriţi să participaţi la Salon, vă rugăm să trimiteţi online:
- talonul de participare completat integral
- rezumatul lucrării
• Taxa de participare – 150 Ron - include participarea la manifestare, mapa
cu volumul de rezumate şi participarea la cocktail. Taxa de participare poate
fi achitată în contul RO71TREZ4065003XXX000239 Trezoreria Iaşi (CF 11409036) sau la începerea manifestării în numerar.

Structura rezumatului:
• titlul lucrării (brevet, cerere de brevet), scris cu majuscule (bold, 12 pts);
• numele şi prenumele autorilor, fără titluri stiinţifice sau alte adăugiri, scrise
cu litere mici (bold, 12 pts);
• denumirea completă şi adresa instituţiei, cu litere mici (italic, 12 pts);
• rezumatul propriu-zis, cu formule/schiţe incluse în text, cu litere mici
(normal, 12 pts) ;
• rezumatul va fi reprodus direct în volumul de rezumate în forma trimisă de
autor.
MODALITATI DE PREZENTARE
• Poster pe suport de hârtie, carton, folie de material plastic (având format
maxim A0), pe care sunt prezentate denumirea institutului, companiei,
societătii, cât şi desene, scheme, fotografii pentru prezentarea invenţiei. •
Produs • Prototip • Macheta sau model experimental.
PROGRAMUL SALONULUI
ORA
830 - 1000

1000 -1030
1030 - 1300
1300 - 1500
1500 - 1800
1800

Miercuri,
3 i ul i e 2013
Inregistrarea participantilor
Montaj spatiul expozitional la
Institutul de Chimie
Macromoleculara «P. Poni»
Deschiderea
Salonului de Inventică

J oi ,
4 i ul i e 2013
Vizionarea
si
jurizarea
invenţiilor

Vizionarea si jurizarea
invenţiilor
Pauza de masa
Vizionarea si jurizarea inventiilor
Cocktail

Vineri,
5 i ul i e 2013

Inchiderea
Salonului
CHIMINVENT
2013
Acordarea
premiilor

REZUMATUL
Lucrările acceptate de Comitetul Ştiinţific – rezumate - vor fi publicate într-un
volum care va fi pus la dispoziţia participanţilor la salon. Rezumatul va fi
redactat în Word, la 1,5 rânduri, pe o singură pagină A4, cu margini de 2,5
cm, cu font Times New Roman.

DATE LIMITÃ
15 mai 2013
26 mai 2013

– trimiterea formularului de înregistrare a participării,
a rezumatului inventiei şi a taxei de participare
– notificarea accepării prezentării

