
 

 

 

 

Stimate domnule Director Doru Vladimir Pușcasu, 

Vă felicit pentru modul exceptional în care ați organizat ‘’ A XII-a Conferință de Stiința și Ingineria 

Materialelor Oxidice – CONSILOX‘’  desfășurată la Sinaia în perioada 16-20 Septembrie 2016. 

In cadrul celor șase sesiuni ce au inclus prezentările orale și a celor două sesiuni poster s-au prezentat 

lucrări științifice foarte interesante. Majoritatea au fost urmate de discuții constructive ce au avut ca 

rezultat cunoașterea în detaliu a unor aspecte prezentate dar și  noi teme de abordare în domeniul 

cercetării științifice de profil. In domeniul meu de expertiză  a fost o ocazie extraordinară sa audiez 

lucrările colegilor români din UPB, UPT ICECHIM, ICPE CA, INFLPR dar și a celor din Republica 

Moldova și Serbia; am avut ocazia să identific preocupări comune, să stabilesc noi colaborări. 

Am fost încântată să constat respectul acordat de organizatorii conferinței față de specialiști 

recunoscuți în domeniul Stiința și Ingineria Materialelor Oxidice dar și încurajarea tinerilor , ambele 

demonstrate prin momentele emoționante de acordarea premiilor. 

Vizitând Expoziția tehnică am avut ocazia să mă informez atât asupra realizărilor deosebite cât  și 

asupra planurilor de viitor ale firmelor de specialitate: CIROM, CRH Romania S.A., Heidelberg Cement 

Romania S.A., Holcim S.A. și CEPROCIM S.A. Infrastructura performantă a acestora a permis obținerea 

rezultatelor de excepție unele conducând spre brevete de invenție. 

Programul social a fost foarte bine organizat. Am avut ocazia să vizităm Casa memorială George 

Enescu din Sinaia și Castelul Cantacuzino din Bușteni. In cadrul celei de a doua vizite am reușit chiar 

să facem analiza critică a restaurării (domeniul personal de expertiză). 

Apreciez de asemenea, atmosfera de colegialitate și dăruirea pe care dumneavoastră și întregul 

colectiv de organizare ați dat dovadă. 

V-am adresat felicitări la începutul mesajului, vă adresez felicitări la sfârșitul mesajului și imi exprim 

speranța că veți organiza următoarea conferință cu aceeași exigență, profesionalism și dăruire. 

 

Cu aleasă considerație, 

Prof univ.dr. Ioana Gomoiu 

Director Departament Cercetare 


