Sesiunea de comunicări ştiinŃifice “Progrese în ştiinŃa compuşilor
organici şi macromoleculari” – manifestare tradiŃională, aflată la a XXV-a
ediŃie se doreşte a fi un cadru de întâlnire a specialiştilor din diferite unităŃi
de cercetare, învătământ şi economice, în scopul facilitării unui schimb cât
mai fructuos de informaŃii şi al lărgirii ariei colaborărilor ştiinŃifice.
A XXV-a Sesiune de comunicări ştiinŃifice va avea loc în perioada 24 - 26
septembrie 2015 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 ŞTIINłIFIC

INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ
„PETRU PONI” IAŞI

ZILELE ACADEMICE IEŞENE
A XXV-a sesiune de comunicări ştiinţifice

PROGRESE ÎN ŞTIINłA COMPUŞILOR
ORGANICI ŞI MACROMOLECULARI
Iaşi, 24 - 26 septembrie 2015

Circulara I
24 - 26 septembrie 2015
IAŞI - ROMÂNIA

Programul ştiinŃific va cuprinde:
• ConferinŃe
• 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 ŞtiinŃific 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 doriŃi să participaŃi la simpozion vă rugăm să vă înregistraŃi pe pagina web
a manifestării (http://www.icmpp.ro/zai) şi să încărcaŃi rezumatul lucrării.

REZUMATUL
Rezumatul va fi redactat pe calculator în Microsoft Word, pe o singură pagină
A4, cu margini de 2,5 cm, font Times New Roman cu diacritice (acolo unde este
cazul), la 1,5 rânduri.
Structura rezumatului:
• titlul lucrării, scris cu majuscule (bold, 12 pts);
• prenumele şi numele autorilor, fără titluri ştiinŃifice sau alte adăugiri, scrise cu
litere mici (bold, 12 pts), subliniindu-se numele şi prenumele autorului care
prezintă lucrarea;
• denumirea completă şi adresa instituŃiei, cu litere mici (italic, 12 pts);
• rezumatul propriu-zis (normal, 12 pts), cu formule/grafice incluse în text;
• referinŃele bibliografice se înscriu în text cu cifre arabe, ca superscript.
• bibliografia cu litere mici (normal, 10 pts).

DATE LIMITĂ
31 iulie 2015
– înregistrarea şi trimiterea rezumatului
31 august 2015
– notificările de acceptare a lucrărilor
5 septembrie 2015 – plata taxei de participare

TAXA DE PARTICIPARE
• ParticipanŃi: 200 RON
• Tineri cercetători/cadre didactice (asistent/asistent cercetare/cercetător
ştiinŃific - max. 35 ani): 50 RON
Taxele se vor plăti în contul: RO28TREZ40620E330800XXXX – Trezoreria
Iaşi sau la sediul Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi.

CAZARE
ParticipanŃii din alte localităŃi pot face direct rezervări la unul dintre hotelurile din
Iaşi.
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