
 
                                   
 
 
 
 
 
                                          
 
 

                                                                                                                                                                                                        

                                                         
                        
                       INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ  
                                               „PETRU PONI” IAŞI 
 
 
 
 

ZILELE ACADEMICE IEŞENE 
 

A XXIII-a sesiune de comunicări ştiinţifice 

PROGRESE ÎN ŞTIINŢA COMPUŞILOR 
ORGANICI ŞI MACROMOLECULARI 

Iaşi, 29 septembrie - 1 octombrie 2011 
 
 
 

Circulara I  

 
29 septembrie - 1 octombrie 2011 

IAŞI - ROMÂNIA 

 
 
 

 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice “Progrese în ştiinţa compuşilor 

organici şi macromoleculari” – manifestare tradiţională, aflată la a XXIII-a 
ediţie se doreşte a fi un cadru de întâlnire a specialiştilor din diferite unităţi 
de cercetare, învătământ şi economice, în scopul facilitării unui schimb cât 
mai fructuos de informaţii şi al lărgirii ariei colaborărilor ştiinţifice. 

A XXIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice va avea loc în perioada 29  
septembrie - 1 octombrie 2011 în Iaşi. Lucrările se vor desfăşura la Institutul 
de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”.  

TEMATICA  

•••• Chimie organică şi macromoleculară 
•••• Fizica polimerilor. Materiale 
•••• Ziua uşilor deschise 

PROGRAMUL ŞTIINŢIFIC 
Programul ştiinţific va cuprinde: 

 •••• Conferinţe  
 •••• Comunicări 
 •••• Postere 
• Se vor prezenta lucrări originale, nepublicate până la data simpozionului. 
• Limbile oficiale sunt limba romană şi limba engleză. 
• 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 simpozion vă rugăm să trimiteţi: 
             •  rezumatul lucrării 
             •  taxa de participare 
             •  talonul de participare completat integral. 

REZUMATUL 
Rezumatul va fi redactat pe calculator în Word 6+, pe o singură pagină A4, cu 

margini de 2,5 cm, font Times New Roman cu caractere româneşti, la 1,5 rânduri. 
  

 
Structura rezumatului: 
• titlul lucrării, scris cu majuscule (bold, 12 pts); 
• prenumele şi numele autorilor, fără titluri ştiinţifice sau alte adăugiri, scrise cu 
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 se înscriu în text cu cifre arabe, ca superscript. 
• bibliografia cu litere mici (normal, 10 pts). 

Rezumatele se vor trimite ca document ataşat pe adresa de e-mail: 

zai2011@icmpp.ro  



DATE LIMITĂ 
31 iulie 2011           – trimiterea rezumatului şi a talonului de participare  
31 august 2011      – notificările de acceptare a lucrărilor 
5 septembrie 2011 – plata taxei de participare 

 

TAXA DE PARTICIPARE   
• Participanţi: 150 RON 
• Tineri cercetători/cadre didactice (max. 30 ani): 50 RON 
Taxele se vor plăti în contul: RO71TREZ4065003XXX000239 – Trezoreria Iaşi 

sau la ICMPP 

 

CAZARE 
Participanţii din alte localităţi îşi pot rezerva direct la unul dintre hotelurile din Iaşi. 

 

COMITET ŞTIINŢIFIC 

Prof. Bogdan C. SIMIONESCU 

Dr. Valeria HARABAGIU 

Dr. Anton AIRINEI 

Dr. Maria BRUMĂ 

Dr. Tinca BURUIANĂ 

  

COMITET DE ORGANIZARE 

Dr. Mariana CRISTEA 

Dr. Viorica HAMCIUC 

Dr. Daniel ŢÎMPU 

Dr. Irina PELIN 

Drd. Iuliana STOICA 

Ec. Roxana PAŞCANU 

Ing. Corneliu COŢOFANĂ 

        

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

http://www.icmpp.ro/zai2011 

Telefon: 0232-217454; Fax: 0232-211299 

E-mail: zai2011@icmpp.ro 

 
 
TALON DE PARTICIPARE 

 
Numele ……………………………………………  

Prenumele …………………………………………… 

Titlul ştiinţific/funcţia ……………………………… 

Instituţia ………………………………………….. 

    Adresa instituţiei 

…………………………………………………………………………………… 

    Telefon: …………………     e-mail: …………… 

Cu lucrare:     DA  ����         NU  ����  

    Titlul lucrării 

………………………………………………………………………………………

………… 

        Autori 

………………………………………………………………………………………

………………… 

      

����  Conferinţă                ���� Chimie organica şi macromoleculară                   

����  Comunicare             ���� Fizica polimerilor. Materiale 

����  Poster                               


