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Amenajarea Expoziţiei Tehnice ş

Înregistrarea participanţilor ş
or Conferinţ

Vizită la Muzeul Naţional /Tur
al Bucureştiului cu autocar supraetajat
Cocktail de bun venit

Înregistrarea participanţilor şi
distribuirea materialelor Conferinţei
Deschiderea oficială a Conferinţei.
Inaugurarea Expoziţiei Tehnice ş

Pauză de cafea
Lucrări invitate

icări
Pauză de cafea
Sesiunea a II - a de comunicări
Sesiunea I de prezentare postere
Cina

Vizită (opţional) la Ca

i de
prezentare a firmelor participante.
Montare postere

i
distribuirea materialel ei

Cotroceni

i de
prezentare a firmelor participante

(3)
ânz

Sesiunea I de comun (6)

(6)

rpatcement -
Fabrica de ciment Fieni

Μasa de pr

Sesiunea a III-a de comunicări
Pauză d
esiunea a IV-a de comunică

Sesiunea a V-a de comunicări
Pauză de cafea

ă
Sesiunea a II-a de prezentare postere

are cu autocare la Palatul Mogoş
la Palatul Mogoş

(6)
e cafea

S ri (7)
ânz

(6)

Sesiunea  a VI - a de comunic ri (3)

Plec oaia
Gala Dinner oaia

Μasa de pr

Masă rotundă:

Pauză de cafea
Masă rotundă:

Închiderea Conferinţei

Vizită la Palatul Parl
Cina

“CIROM: Provocări
globale - Abordă

“CIROM: Provocări
globale - Abordă

ri locale”

ri locale”

(1)

(2)

ânz
amentului

Μasa de pr

Marti, 9 octombrie 2012

Joi, 11 octombrie 2012

Miercuri, 10 octombrie 2012

Vineri, 12 octombrie 2012

Sambata, 13 octombrie 2012

Secretariatul General al Conferinţei

S.C. CEPROCIM S.A.
Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei, Nr. 6,
Cod postal 062203
Tel.: +(4021) 318 88 93; 318 88 84
Fax: +(4021) 318 88 94
Website:
E-mail:
Persoana de contact:

ing. Cristina Dumitrache

fun ţion ă în c drul CEPROCIM S A , la
următo re dresă:

c eaz a S.C. . .
a a a

www.consilox.ro
consilox@ceprocim.ro

OPTIUNI DE CAZARE IN BUCURESTI

Rezervarea locurilor pen
ia de turism:

tru cazare
se va face prin Agenţ

Adresa de contact:

Persoana de contact:
Str. Tudor Arghezi, nr. 21, parter, sector 2
Tel.:  (+4021) 312 43 48
Fax:  (+4021) 312 43 48
Mobil:  (+40) 723 391 454;  (+40) 745 020 745

Verdis Travel Bucuresti

Ionela Stanciu
www.verdistravel.ro

ionela.stanciu@verdistravel.roE-mail:

SECRETARIATUL GENERAL



Comitetul de organizare

10 - 13 octombrie
2012 Howard Johnson
Grand Plaza Hotel

Conferinţei de Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor Oxidice - CONSILOX

al Edi iei a XI-a
a

are
deosebita pl cere de a re nnoi invita

n perioada
, la ti, la

ţ

ă î ţia de
participare la lucrările Conferinţei, care
va avea loc î

Bucureş

INSCRIERI PENTRU
PARTICIPARE FARA LUCRARI

Pentru participarea la lucră ţei fără
prezentarea de lucrări sau ca persoane
însoţ vă rugăm să transmiteţi
Secretariatului Conferinţei, talonul de
participare, până şi
plata taxei de participare până

rile Conferin

itoare

la data de ,
, la

30 iunie 2012
31 iulie 2012

INSTRUCTIUNI PENTRU
REDACTAREA LUCRARILOR

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Redactarea
sau numai în limba e

Tehnoredactarea rezumatelor

iat la 1 rând

Paginile nu vor fi numerotate

Titlul lucr rii ( n li )
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 num
iei cu font Arial 12 pts, italic

or scrie sub
acestea, la d de 2 rânduri

Num rul maxim de
rile este de 6-8 pagini

rile, redactate iunilor de mai
sus, vor fi transmise electronic Secretariatului
General, la data de

Notificarea accept

se p n
ISI), autorii

i iunile de redactare a
manuscriselor specifice acestei reviste
( )

lucrărilor se va face în limba română şi
în limba engleză ngleză

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 spaţ

ă în limba română şi î mba engleză

ele autorilor şi numele
instituţ

Urmează rezumatul în limba română şi/sau în limba
engleză, apoi textul propriu-zis al lucr rii şi
bibliografia

Numerotarea figurilor şi tabelelor se face cu cifre
arabe în ordinea apariţiei, fiind inserate în text.
Titlurile şi legendele figurilor se v

istanţ

ă pagini pe care le pot avea
lucră

Lucră conform instrucţ

până

ării lucrărilor:

Termen limită de trimitere a lucrărilor revizuite:

Pentru ca lucrările să oată publica î
(cotată sunt

rugaţ să respecte şi instrucţ

ă

ă

15 iunie 2012

15 iulie 2012

15 August 2012

de Materiale
Revista

Română

http://solacolu.chim.upb.ro

�

�

Dura

iile pe marginea celor prezentat
de prezentare de

cca. 12 minute pentru fiecare comunicare

ta de prezentare a unei comunicări este
de max.15 minute (în care sunt incluse şi
discuţ e).
Recomandăm deci o durată

Posterele vor avea urm toarele dimensiuni:
1,20 m x 0,9 m (format AO)

ă

PREZENTAREA LUCRARILOR

FACILITATI PENTRU SPONSORI

Facilităţile pentru sponsori sunt prezentate pe site-ul
pe link-ul “Fii partener Consilox”www.consilox.ro

EXPOZITIA TEHNICA

Firmele interesate vor putea prezenta standuri
proprii cu postere, produse s

La solici
ie, Confer i

scurte expuneri
iune este

T ie este de 500 €;
Taxa de i prezentare (10') este de 1000 €.

rilor pentr iile de expunere se va
face la Secretariatu pe
data de , iar plata se va face în conturile:

i

iunea:
.

au echipamente, care
interesează participanţii la Conferinţă

tarea firmelor interesate, pe lângă stand propriu
în expoziţ inţa poate cuprinde în program ş

de 10'. Data limită până la care se poate
exprima această opţ

axa de expoziţ
expoziţie ş

Transmiterea solicită u spaţ
l Comitetului de Organizare până

ş

deschise la BRD - Sucursala Militari, cu menţ

.

30 iunie 2012

31 iulie 2012

.

?

?

"Taxă ţie TehnicăExpozi CONSILOX"

RO48BRDE410SV49682254100 (lei)
RO75BRDE410SV49682684100 (Euro)

�

�

�

�

250 €, pe
i din cercetare-dezvoltare;

r de participare pentru doc i,
condi ei;
150 €, itoare;
500 €, pentru par (stand
2mx2m)

n Taxa de pa
nzurile, cinele, coc

i Taxa de participare pentru fiecare participant.

i

deschise la BRD - Sucursala Militari, iunea:
i numele

anchetul de înch i
vizit la Carpatcement – Fabrica de ciment Fieni.

ntru specialiştii din industrie, din
învăţământul superior ş
Fă ă taxă toranzi şi studenţ

ţia fiind de a avea lucrări în cadrul Conferinţ
pentru persoanele însoţ

ticipanţii la Expoziţia Tehnică
. Participanţii dacă vor să beneficieze de

facilităţile incluse î rticipare (materialele
Conferinţei, prâ ktail de bun venit,
Banchet de închidere, vizite) vor trebui să achite în
plus ş

Taxa de participare se va achita până la data de
, în conturile:

ş

cu menţ
ş

După data de , taxa de participare
se majorează cu 20%.
În cadrul taxei de participare sunt incluse:
materialele Conferinţei, prânzul şi cina pe perioada
Conferinţei, participare la “Cocktail-ul de bun venit”
şi la “B idere”, vizitele turistice ş

31 iulie 2012

1 august 2012

“ CONSILOX”Taxă persoanei pentr
te taxa.

u care se
plăteş

ă

RO48BRDE410SV
RO75BRDE410SV49682684100 (Euro)

49682254100 (lei)

TAXA DE PARTICIPARE (TVA inclus)


