
 

 

 

CIRCULARA a II-a 

A XXXVI-a Conferinţă Naţională de Chimie, cu participare internaţională, se va 

desfăşura în perioada 04-07 octombrie 2022 în complexul hotelier Cozia-Oltul-Căciulata 

din staţiunea Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea.  

 În cadrul CNChim–2022 vor fi prezentate preocupările actuale din domeniul 

chimiei, ingineriei chimice şi petrochimice, direcţiile majore de cercetare, situaţia şi 

perspectivele industriei noastre relevante în contextul european. 

Programul conferintei  

MARŢI /  04 octombrie/2022 

              1200 – 2200     Înregistrarea participanţilor  

MIERCURI /  05 octombrie/2022 

          0900 – 1110        Deschiderea lucrărilor  

      –  Festivitatea de acordare a premiilor și diplomelor 

              – „ In memoriam” 

               Costin D. Nenițescu ( Marius Andruh, Ecaterina Andronescu ) 

      Ilie. G. Murgulescu (Marius Andruh, Maria Magdalena Zaharescu) 

     Sorin Roșca (Ecaterina Andronescu, Victor Corneliu Radu) 

     Emilian Georgescu (Petru Filip) 

1110  – 1140  Pauză de cafea  

1140 – 1220  Conferinţă plenară  

1220 – 1300  Conferinţă plenară  

1300 – 1340  Conferinţă plenară  

1340 – 1400  Pauză de cafea  

1400 – 1420  Masă rotundă: „Particularităţi în protejarea prin 

brevetul de invenţie a rezultatelor cercetării din domeniul chimiei” - 

Elena Bondar - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci,  Bucureşti  



 

 

 

1430 – 1530  Pauză prânz  

1540 – 1710  Conferinţe şi comunicări în secţiuni  

1720 – 1820  Discuţii postere  

     – 2000 – 2300      Cocktail 

JOI / 06 octombrie/2022 

0915 – 0955  Conferinţă plenară  

0955 – 1035  Conferinţă plenară  

1035 – 1105  Pauză de cafea  

1105 – 1145  Conferinţă plenară  

1145 – 1225  Conferinţă plenară  

1245 – 1415  Conferinţe şi comunicări în secţiuni  

1430 – 1530  Pauză prânz 

1600 – 1730  Conferinţe şi comunicări în secţiuni  

1740 – 1840  Discuţii postere  

2000 – 2300  Cină festivă:„Chimcomplex – 70 ani” oferită de 

Chimcomplex SA Borzești 

 

VINERI / 07 octombrie/2022 

0930 – 1010  Conferinţă plenară  

1010 – 1050  Conferinţă plenară  

1050 – 1120  Pauză de cafea  

1130 – 1220  Conferinţe şi comunicări în secţiuni 

1230 – 1330  Acordarea premiului ”C.D. Nenițescu” unui tânăr 

cercetător, premiu oferit de Oana și Dinu Leonte – SUA / Închiderea 

lucrărilor conferinţei  

1430 – 1530  Prânz 



 

 

 

 

Timpul acordat pentru prezentarea lucrărilor: 

– conferinţe plenare: 40 minute  

– conferinţe în secţiuni: 20 minute  

– comunicări orale: 10 minute  

           – postere: două sesiuni  (miercuri și joi) 

Pentru prezentarea conferinţelor / comunicărilor orale vor exista videoproiectoare. 

La sosire, vă rugăm să comunicaţi la secretariat dacă doriţi să vă verificaţi şi să vă 

încărcaţi materialele. 

           Posterele programate pentru miercuri 05 octombrie se vor afişa marţi seara după 

orele 2000 sau miercuri dimineaţa între 830-930 şi se vor ridica seara după orele 1830. 

Posterele programate pentru joi 06 octombrie se vor afişa miercuri seara după 

orele 1830 sau joi dimineaţa între 830-930 şi se vor ridica seara după orele 1830 sau vineri 

dimineața. 

Dimensiunile unui panou pentru poster sunt: înălţime - 150 cm, lăţime - 100 cm. 

Numărul din program al posterului corespunde numărului înscris pe panou. 

Discuţiile asupra posterelor se vor purta în prezenţa autorilor, conform programului 

conferinţei. 

 Vă reamintim că plata taxei de participare la conferinţă condiţionează includerea 

lucrărilor în programul conferinţei. 

TAXA DE PARTICIPARE 

 până la 15 sept. la Secretariat 

• Participanţi, membri ai SChR:  

• Participanţi care nu sunt membri ai SChR.:  

• Studenţi, doctoranzi, masteranzi  (max. 30 ani):  

700 RON 

800 RON 

 400 RON  

800 RON 

900 RON 

500 RON 



 

 

• Persoane însoţitoare:  450 RON 550 RON 

Taxele se vor plăti în contul Societăţii de Chimie din România, 

RO35RNCB0082044182600001, deschis la BCR Unirea (va rugam să menţionaţi: taxă 

pentru Conferinţa de Chimie şi numele).  

În taxa de participare sunt incluse: programul, rezumatele lucrărilor în format 

electronic, masele de prânz pentru 05 - 07 octombrie, cocktail-ul, cafeaua şi răcoritoarele 

din pauze. Taxa persoanelor însoţitoare include mesele de prânz pentru 05 - 07 

octombrie, cocktail-ul, pauzele de cafea. 

 Adresa de e-mail pentru facturi: v_radu@chim.upb.ro (prof. Victor Corneliu Radu). 

Fiecare participant este rugat să faca rezervarea direct la hotel pe e-mail: 

calimanesti_caciulata@yahoo.com, (menţionați: pentru Conferinţa de Chimie).  

 Preţuri orientative: 250 lei/noapte cameră dublă, 182 lei/noapte/cameră single, cu 

mic dejun inclus. Taxa de promovare turistică (2 lei/zi/cameră) se achită separat. 

Organizatorii nu se vor implica în cazarea participanţilor la conferinţă. 

La Căciulata se poate ajunge:  

• cu trenul până în staţia Călimăneşti, apoi cu autobuzul care face legătura cu 

staţiunea Căciulata; 

• cu autobuzele care au destinaţia Căciulata (Cozia);  

• cu maşina: complexul de hoteluri Cozia-Oltul-Căciulata este situat pe valea 

Oltului, în localitatea Căciulata, pe DN 7 Sibiu-Râmnicu Vâlcea, în imediata vecinătate a 

mânăstirii Cozia. 

Programul conferinţei va apărea pe site-urile: 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE CHIMIE 2022 - Chimcomplex 

http://www.schr.ro/noutati/ 

 

                                 

COMITETUL EXECUTIV 
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