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A XII-a CONFERINŢĂ 

DE  
ŞTIINŢA ŞI INGINERIA 

MATERIALELOR OXIDICE 

 
 

CONSILOX 
 

16 - 20 Septembrie 2016 

 

 

 

Sinaia, ROMANIA 

 
 



   

Potrivit unei frumoase tradiţii, la fiecare patru ani se organizează 
Conferinţa de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice – CONSILOX. 

Având în vedere că prima ediţie a Conferinţei CONSILOX s-a 
desfăşurat la Braşov în 1972, la iniţiativa şi sub directa organizare a 
Prof.dr.doc. Ion Teoreanu, susţinut de  Prof.dr. ing. Petru Baltă, 
aceasta este una dintre cele mai vechi manifestări tehnico-ştiinţifice 
din România în cadrul căreia are loc de fiecare dată prezentarea şi 
discutarea noutăţilor din domeniul materialelor oxidice şi promovarea  
cooperării între mediul academic şi mediul economic. 

Începând cu ediţia a X-a, desfăşurată la  Timişoara (2008), 
CONSILOX a devenit o conferinţă internaţională.  

Manifestarea ştiinţifică de prestigiu CONSILOX -12 va fi g ăzduit ă de 
Hotel Interna ţional din Sinaia, în perioada 16 - 20.09.2016 , locul  în 
care se vor întâlni specialişti din învăţământul superior, centre de 
cercetare-dezvoltare-inovare şi din producţie a materialelor oxidice 
din România şi din ţări cu tradiţie în acest domeniu.  

Tema generală a CONSILOX 12 este “ Stiin ţa materialelor oxidice 
în slujba dezvolt ării  durabile ”. 

În cadrul acestei tematici generale se vor circumscrie tematicile 
tradiţionale ale Conferinţei:  

• Fundamente ale ştiinţei şi ingineriei materialelor oxidice 
(fundamente fizico-chimice, mecanisme, procese şi operaţii, modelare 
de proprietăţi); 

• Lianţi anorganici; 

• Sticlă şi vitroceramică; 

• Ceramică tradiţională şi avansată funcţională şi structurală; 

• Materiale refractare şi termoizolante; 

• Betoane, mortare uscate, adezivi pentru plăci ceramice ş.a; 

• Bio şi nanomateriale, nanotehnologii; 

• Protecţia mediului în industria materialelor oxidice (inclusiv strategii 
şi politici publice;  evaluarea ciclului de viaţă) 
CONSILOX - 12 va avea sesiuni plenare si prezentări de postere.  

În cadrul Conferinţei se va organiza un work-shop cu tema 
“Aplicarea conceptului economiei circulare în indus tria 
materialelor oxidice. Coincinerarea de şeurilor în industria 
cimentului. Realizarea Programului Deşeuri zero  pentru Europa ”.  

Va fi organizată de asemenea o expoziţie în care firmele 

interesate vor putea prezenta standuri proprii cu  produse şi 

echipamente de cercetare. 

  

 

 

Organizatori 

• Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică;  

• Academia de Ştiinţe Tehnice din România – ASTR; 

• Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – AOSR; 

• Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Facultatea de Chimie 
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor; 

• CEPROCIM S.A.; 

• Fundaţia pentru Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice „Serban 
Solacolu”; 
• Patronatul din Industria cimentului şi altor produse minerale pentru 
construcţii din România – CIROM; 

• Organizaţia Patronală din Industria Sticlei şi Ceramicii Fine – 
STICEF; 

• Societatea Română de Ceramică - CEROM; 

• Asociaţia Română de Sticlă - AROS 

Date importante: 

- transmiterea rezumatelor – 01.02.2016 
- acceptarea rezumatelor – 29.02.2016 
- transmiterea lucrărilor în extenso  – 29.04.2016 
- evaluarea lucrărilor – 30.06.2016 
- transmiterea lucrărilor finale – 29.07.2016 

Înregistrarea participan ţilor 

Înregistrarea participanţilor se va face on-line sau la Secretariatul 
Conferinţei începand cu luna ianuarie 2016 . 

 

 
Taxa de participare la conferin ţă 

 

� 330 € -  specialiştii din industrie, din învăţământ superior şi din 
cercetare-dezvoltare; 

� 150 € - doctoranzi, masteranzi, post-doc; 

� 150 € -  pentru persoanele însoţitoare; 

� 500 € - expozanţi la Expoziţia Tehnică (stand 2m x 2m). În cazul în 
care doresc şi o scurtă prezentare (maxim 10 minute) în cadrul 
conferinţei taxa este de 1000 €. 

Taxa de participare se va achita până la data de 31 iulie 2016.  Contul 
bancar va fi menţionat în a doua circulară.   

După data de 1 august 2016 , taxa de participare se majoreaz ă cu 
20%. 

Taxa de participare include: materialele Conferinţei (numai pentru 
specialişti şi doctoranzi/masteranzi/post-doc), coffee breaks, prânz şi 
cină pe perioada Conferinţei, Cocktail de bun venit, Galla Diner, vizite 
de lucru/program social.  

Instruc ţiuni pentru elaborarea lucr ărilor  

� Redactarea  lucrărilor se va face în limba româna şi/sau în limba 
engleză;  

� Tehnoredactarea rezumatelor şi lucrărilor se va face utilizând 
editorul MS Word. Formatul paginii este A4, cu margini de 25 mm 
(stânga, dreapta, sus şi jos), cu font Arial 12 pts, textul spatiat la            
1 rând;  

� Paginile nu vor fi numerotate.  

� Titlul lucrării (in limba română şi în limba engleză) va fi inserat la 30 
mm de la marginea de sus a paginii, cu majuscule, cu font Arial 14 
pts, bold.  

� Sub titlu se vor scrie numele autorilor şi numele instituţiei cu font 
Arial 12 pts, italic. 

� Urmează rezumatul în limba româna şi/sau în limba engleză, apoi 
textul propriu-zis al lucrării şi bibliografia;  

� Numerotarea figurilor şi tabelelor se face cu cifre arabe în ordinea 
apariţiei, fiind inserate în text. Titlurile şi legendele figurilor se vor 
scrie sub acestea, la distanţă de 2 rânduri;  

� Rezumatul lucrării poate avea maximum o pagină, iar lucrarea în 
extenso  - 8 pagini. 

� Lucrările, redactate conform instrucţiunilor de mai sus, vor fi 
transmise electronic Secretariatului Conferintei.  

Rezumatele lucrărilor vor fi publicate în volumul Conferinţei (ISSN 

2285-6145), iar lucrările reprezentative vor fi publicate in Revista 

Română de Materiale / Romanian Journal of Materials (cotată ISI) 

vezi http://solacolu.chim.upb.ro/ (incepând cu nr.3/2016). 

 


