
 

 
În atenţia Doamnei/Domnului 

 
Comitetul de organizare confirma 

înscrierea dumneavoastră pe lista 
participanţilor la Simpozionul Internaţional 
SIMI 2015 :  
 

“MEDIUL ŞI INDUSTRIA” 
 

organizat în perioada 29-30 octombrie 2015  
la PHOENICIA GRAND HOTEL - Bucuresti, 
Bulevardul Aerogării 87, Sector 1. 

 
 
 
 
 

 SECŢIUNEA I  
Tehnologii durabile de mediu 
 

 SECŢIUNEA II  
Evaluări de mediu. Sisteme de management 

 

 SECŢIUNEA III  
Controlul şi monitorizarea poluării mediului 
 

 SECŢIUNEA IV  
Prezentare  firme  şi/sau  produse, 
aparatură şi echipamente în domeniul 
protecţiei mediului 
 

 

 
 
 

29 octombrie 2015 

 SALA KADISHA  

900-   930  Inregistrare participanti 
930- 12   Deschidere, In Memoriam si  

                      conferinte plenare 
      14  - 1515 SECTIUNEA IV (Prezentari orale) 

1515- 1530 Pauza de cafea 
1530- 1730 Workshop IWA-YWP „Innovative  

technologies” 

 SAIDON 

12  - 14   Pauza de prânz 
14  - 16   SECTIUNEA II 

 Prezentari orale 
16  - 1615  Pauza de cafea 
1615- 1730 SECTIUNEA II (continuare) 

 Prezentari orale 

30 octombrie 2015 

 SALA SAIDON 

  9  - 1030 SECTIUNEA I 

 Conferinte plenare 
1030- 1045 Pauza de cafea 
1045- 13   SECTIUNEA I (continuare) 

 Prezentari orale 
13  - 14  Pauza de prânz 
14  - 1730 SECTIUNEA I (continuare) 

 Prezentari orale si postere 

 SALA KADISHA 

  9  - 1030 SECTIUNEA III 

 Conferinta plenara si Prezentari orale 
1030- 1045 Pauza de cafea 
1045- 13   SECTIUNEA III (continuare) 

 Prezentari orale 
13  - 14  Pauza de prânz 
14  - 16   SECTIUNEA III (continuare) 

 Prezentari orale si postere 
 

Nota   În funcţie de numărul lucrărilor acceptate, în 
programul orar pot fi operate modificări care 
vor fi comunicate în programul final la 
deschiderea Simpozionului. 

 
 
 

 Timpul afectat prezentării lucrărilor: 
- conferinţe plenare – cca. 15 - 20 min. 
- prezentare lucrări / firme – cca. 15 min. 

 Pentru facilitarea expunerii, participanţii 
au la dispozitie: 
- Laptop cu videoproiector 

 Posterele se vor expune pe panouri 
puse la dispoziţie de organizatori. 
Aranjarea posterelor pe panouri va fi 
efectuată de către participanţi 

 Pe toata durata Simpozionului va fi 
deschisă expoziţia de produse, 
echipamente, aparatură specifică 
domeniului, materiale de reclamă, etc. 

 Expozanţii sunt rugaţi să transmită 
modul de expunere (statica / dinamica), 
suprafaţa şi utilităţile necesare.  

 Expozanţii işi pot amenaja standurile  
în data de 28.10.2015, într-un interval 
orar pe care îl vom comunica în timp util 

 Înscrierea participanţilor şi primirea 
materialelor aferente simpozionului va 
avea loc în incinta PHOENICIA Grand 
Hotel Bucuresti  în ziua de 29.10.2015 
conform Agendei Evenimentului . 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa 
ne contactati la:  

 

 - INCD ECOIND- Bucuresti 

Drumul Podu Dambovitei 71–73, Sector 6,  

 - E-mail: simpozion@incdecoind.ro  
 - Fax:  021/4100575; 412.00.42  
 - Tel: 021/4100377 int. 125; 136 
      -  0722 784 781 

www.incdecoind.ro 
www.simiecoind.ro  
 
 

 

TEMATICA 

 

PROGRAM 
INFORMATII 

UTILE 

 

mailto:simpozion@incdecoind.ro
http://www.incdecoind.ro/
http://www.simiecoind.ro/


 
 

 
 
 
 
 

 Lucrările in extenso se vor redacta în limba 
engleză şi vor fi publicate în Volumul de 
Lucrări SIMI 2015.   

 Formatul paginii - A4 (se lasă liber 3 cm 
stanga şi dreapta, 2.5 cm sus şi jos). 

 Lucrarea (maxim 8 pagini) se va edita în 
Word, font Arial 12 pct, fără diacritice, la un 
rând. 

 Titlurile se vor redacta cu litere mari bolduite. 

 Se va notifica numele şi prenumele autorilor, 
precum şi denumirea completă şi adresa 
instituţiei de care aparţin. 

 Lucrările se vor structura astfel: rezumat; 
introducere; parte experimentală; rezultate şi 
discutii; concluzii; bibliografie (cu 
respectarea regulilor recomandate). 

 Figurile şi tabelele se insereaza în text şi se 
notează cu cifre arabe 

 Se va folosi Sistemul Internaţional pentru 
unităţi de măsură 

 Bibliografia se va introduce la sfîrşitul lucrării 
în continuarea textului la 3 rânduri distanţă 

 În volumul de lucrări in extenso se pot 
include şi posterele, dacă se trimite o 
prezentare a acestora sub formă de lucrare, 
conform aceloraşi reguli menţionate anterior. 

 Lucrările se vor trimite ca ataşament la  
e-mail simpozion@incdecoind.ro subiect 
“SIMPOZION”, până cel tarziu la data de 
15.09.2015. 

 

 

 
 
 

 

 Comunicări ştiinţifice (oral, poster)  

- 100 Euro / participant  

- discount 50% pentru doctoranzi (curs de zi) -  

  sub 35 de ani (autori principali) 

 Prezentare firme, produse, aparatură, echipamente 

(oral, poster)  

- 120 Euro / participant  

 Expoziţie produse, aparatură, echipamente  

- 75 Euro / m2  

 Taxele de participare includ mapa cu volumele de 

rezumate şi lucrări in extenso, coffe-break şi 

cocktail 

 Taxele vor fi achitate în contul INCD ECOIND: 

IBAN: RO79 RNCB 0076 0294 1639 0001- în Lei 

 IBAN: RO 52 RNCB 0076 0294 1639 0002- în Euro 
(cod SWIFT: RNCBROBUB 50)  

 Banca Comercială Română - Sector 5, cu mentiunea:  

“SIMPOZION-nume participant” 

 
 
 
 
 
 

La cerere, se poate asigura rezervarea locurilor 
pentru cazare (costurile estimative - includ toate 
taxele şi mic dejun) la:  

- Phoenicia Grand Hotel – Bucureşti  

Bulevardul Aerogării 87, Sector 1. 

single - 61 € / single room  

 

Participanţii sunt rugaţi să transmită până la 
25.09.2015 opţiunile privind hotelul, tipul camerei şi 
zilele pentru care doresc reţinerea locurilor de 
cazare. 

       
SIMPOZION INTERNATIONAL 

   „MEDIUL SI INDUSTRIA” 
 

Bucureşti 

29 – 30 octombrie 2015 
 

organizat sub patronajul: 
 

 ACADEMIEI ROMÂNE 

 - Secţia Ştiinţe Chimice  

de către: 
 

 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 

CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - INCD 

ECOIND  

 SOCIETATEA DE CHIMIE DIN 

ROMÂNIA - COMISIA CHIMIA ŞI 

INGINERIA MEDIULUI  

 ASOCIAŢIA   BALCANICĂ   DE  

MEDIU – FILIALA RO – B.EN.A 

 ASOCIAŢIA  ROMÂNĂ A APEI - ARA 

 ASOCIATIA   ROMÂNĂ   DE  

MEDIU - 1998 – ARM 

sub coordonarea: 
 

 Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  

- Autoritatea Naţională pentru Cercetare 

Ştiinţifică şi Inovare 
 

 Ministerului  Economiei, Comerţului şi 

Turismului  
 

 Ministerului  Mediului, Apelor  şi Pădurilor  

 
             CIRCULARA II 

TAXA DE PARTICIPARE 

 

CAZARE 

REDACTAREA LUCRĂRILOR   - 
CRITERII - 

 

mailto:simpozion@incdecoind.ro

