Invitație

Societatea de Chimie din România
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Provocările societății actuale sunt strâns legate de dezvoltarea omenirii: ritmul
de progres tehnologic și de confort este accelerat, în condițiile epuizării
materiilor prime și al creșterii accentuate a poluării. Impactul global negativ
este deja vizibil, iar schimbările climatice sunt o consecință directă și
periculoasă.

Universitatea Transilvania din Brașov, Centrul de cercetare
științifică:
Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare

În aceste condiții Chimia devine o știință și o disciplină de studiu care trebuie
să răspundă la cel puțin două aspecte principale: producerea de energie și
păstrarea calității mediului.

Inspectoratul Școlar al Județului Brașov

Formarea de profesioniști în domeniul Chimiei necesită în primul rând
revigorarea interesului elevilor și al profesorilor.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE CHIMIE
EDIȚIA a VIII-a
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Chimie pentru Energie şi Mediu

Cea de-a opta Conferinţă Naţională de Chimie, dedicată Învăţământului
preuniversitar, este organizată de Societatea de Chimie din România prin
Secţia ,,Educaţie în Chimie” şi Filiala Brașov a SChR, sub egida Ministerului
Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu sprijinul Inspectoratului Școlar
Județean Brașov. Conferința se va desfășura în Universitatea Transilvania din
Brașov, Centrul Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare. În acest Centru
se derulează activități în domeniile Energie şi Mediu, inclusiv prin colaborare
cu Inspectorate Școlare din Brașov, Covasna, Harghita, Prahova, Buzău şi
Bacău.
SECŢIUNILE CONFERINŢEI
 Educaţie prin Chimie pentru dezvoltare durabilă
 Educaţie şi formare
 Didactica predării ştiinţelor
 Tehnologii informaționale în învățământ
 Inter- și transdisciplinaritate
 Chimie şi Mediu

Brașov, 16-18 Septembrie 2016

 Chimie și Energie

COMITETUL ŞTIINŢIFIC
 Prof. univ. dr. Sorin ROŞCA – președinte SChR, Universitatea
Politehnica din București
 Prof. univ. dr. Luminița VLĂDESCU – președinte secția ,,Educație în
chimie” din SChR, Universitatea București
 Prof. univ. dr. Gheorghița JINESCU – vicepreședinte SChR,
Universitatea Politehnica din București
 Prof. univ. dr. ing. Anca DUŢĂ –președinte Filiala Brașov SChR,
Universitatea Transilvania din Brașov
 Prof. univ. dr. ing. Ion VIŞA - Universitatea Transilvania din Brașov,
Coordonator centru: Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare
 Prof. univ. dr. Camelia DRĂGHICI – vicepreședinte Filiala Brașov
SChR, Universitatea Transilvania din Brașov
 Prof. univ. dr. Dana PERNIU - Universitatea Transilvania din Brașov,
Coordonator centru: Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare
COMITET DE ORGANIZARE
 Prof. Ariana BUCUR, Inspector Şcolar General, ISJ Brașov
 Prof. Maria CARP, Inspector şcolar Chimie, ISJ Brașov
 Prof. Daniela BOGDĂNEANU - Colegiul National „Andrei Șaguna”,
Brașov
 Prof. Adriana PANDREA - Colegiul National „Andrei Șaguna”,
Brașov
 Prof. Manuela ZORCA - Colegiul Naţional de Informatică „Grigore
Moisil” Brașov
 Prof. Carmen ANDREI - Colegiul Naţional de Informatică „Grigore
Moisil” Brașov
 Prof. univ. dr. Dana PERNIU - Universitatea Transilvania din Brașov,
Centrul de cercetare: Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare
PERSOANE DE CONTACT
 Prof. univ. dr. Dana PERNIU, Universitatea Transilvania din Brașov
e-mail: d.perniu@unitbv.ro, Tel: 0751216121
 Prof. Maria CARP, Inspector şcolar Biologie, Chimie, ISJ Brașov
Tel: 0730636930, angela.cm_l@yahoo.com

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR
Se va face prin completarea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE anexat.
PROGRAM TEHNIC
 1 iulie 2016 – data limită pentru trimiterea Formularului de înscriere,
completat cu specificarea secțiunii conferinței, pe adresa:
a.duta@unitbv.ro
 5 august 2016 – data limită pentru trimiterea rezumatelor, pe adresa:
a.duta@unitbv.ro
 5 septembrie 2016 – confirmarea acceptării lucrării și transmiterea
programului activităților conferinței de către organizatori;
 5 septembrie 2016 – data limită pentru solicitarea cazării, pe adresa:
a.duta@unitbv.ro
REZUMATUL LUCRĂRII
Rezumatul lucrării va fi redactat pe calculator în Microsoft OfficeWord 972010, pe o singură pagină format A4, cu margini de 2,5 cm (stânga, dreapta,
sus, jos), font Times New Roman cu diacritice, la 1,5 rânduri.
Structura rezumatului:
 Titlul lucrării, scris cu majuscule (bold, 12 pts);
 Prenumele şi numele autorilor, fără titluri științifice sau alte adăugiri,
scrise cu litere mici (bold, 12 pts), subliniindu-se prenumele şi numele
autorului care prezintă lucrarea;
 Denumirea completă şi adresa instituției (italic, 12 pts) scrise cu litere
mici;
 Rezumatul propriu-zis (normal, 12 pts);
Taxa de participare este de 100 lei (50 lei pentru membrii SChR) și include:
 accesul la lucrările sesiunii;
 pauze de cafea;
 mapa participantului;
 broșura cu lucrările prezentate în cadrul conferinței.
Taxa de participare nu include cazarea.
Taxa de participare va fi achitată la înregistrare (17 Septembrie 2016), la sala
de conferință.

MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAŢIONALE ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE CHIMIE
EDIȚIA a VIII-a
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Chimie pentru Energie şi Mediu
Brașov 16 – 18 septembrie 2016

Numele şi prenumele: ………………………………………………..………………………
Gradul didactic: ………………………………………………………………………………
Instituţia:…………………………………………………....……………………………...…
Adresa ……………………………………………………………………………..…………
Telefon:…………………………………..……………………………………..…………….
E-mail:……………………………….………………………………………………………..

Titlul lucrării:…………………………………………………………………..………………
Secţiunea:………………………………………………………………..……………………..

 1 iulie 2016
 5 august 2016
 5 septembrie 2016
 5 septembrie 2016

– data limită pentru trimiterea Formularului de înscriere,
completat cu specificarea secțiunii conferinței
– data limită pentru trimiterea rezumatelor
– confirmarea acceptării lucrării și transmiterea programului
activităților conferinței de către organizatori;
– data limită pentru solicitarea cazării

Formularul de înscriere, solicitarea de cazare şi rezumatele se vor transmite prin
e-mail, pe adresele: d.perniu@unitbv.ro şi angela.cm_l@yahoo.com
Taxa de participare este de 100 lei (50 lei pentru membrii SChR) și include:
 accesul la lucrările sesiunii;
 pauzele de cafea;
 mapa participantului;
 broșura cu lucrările prezentate în cadrul conferinței.
Taxa de participare nu include cazarea.
Taxa de participare va fi achitată la înregistrare (17 Septembrie 2016), la sala de conferință.

