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CIRCULARA I 

________________________________________________________________
   

A devenit o frumoasă tradiție, începută în 1972, ca din patru în patru ani să 
aibă loc Conferința Internațională CONSILOX. Conform aceleiași tradiții 
Conferința își propune să adune specialiști dar și tineri din învățământul tehnic 
superior, din cercetarea științifică dar și din economie, constituindu-se ca un 
adevărat forum de prezentare și dezbatere a celor mai noi aspecte din 
domeniu precum și un util prilej de cunoaștere și schimb de idei între 
participanți. Nu întâmplător organizatorii acestei manifestări științifice sunt 
reprezentanți din mediul universitar, cercetare și producție, ideea acestei 
Conferințe aparținând profesorului universitar doctor docent Ion Teoreanu, 
organizatorul și animatorul primelor șapte ediții. 

Rând pe rând, începând cu ediția inaugurală din 1972 desfășurată la Brașov, 
aceste reuniuni științifice au avut loc la București – 1976, Brașov – 1980, Cluj 
Napoca – 1984, Timișoara – 1988, Ploiești – 1992, Constanța – 1996, Alba Iulia 
– 2000, Sighișoara – 2004, Timișoara – 2008, București – 2012 și Sinaia – 2016. 
După cum se vede manifestările au avut loc în general în orașe centre 
universitare sau în care există întreprinderi specifice domeniului Conferinței. 
Începând cu ediția a X-a, din 2008 de la Timișoara CONSILOX a devenit o 
manifestare științifică internațională. 

CONSILOX XIII se va desfășura în perioada 1 – 3 Octombrie 2021 la Alba Iulia, 
sub înaltul patronaj al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. 

 

 

A XIII - a Conferință Internațională   
  CONSILOX 
 
Alba Iulia, România, 1- 3 octombrie 2021 
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Tematica generală a Conferinței: „Materiale inteligente și prietenoase cu 
mediul înconjurător”. 

În cadrul acestei teme generale se vor circumscrie tematicile tradiționale și 
emergente ale domeniului: 

− lianți; 

− sticlă și vitroceramică; 

− ceramică; 

− materiale refractare și termoizolante; 

− betoane, mortare, adezivi; 

− bio și nanomateriale, nanotehnologii; 

− protecția mediului. 

CONSILOX XIII se va desfășura în sesiuni plenare precum și în prezentări de 
postere in sistem clasic (in-situ) și on-line. Cu acest prilej va fi organizată și o 
expoziție tehnică în care firmele interesate își vor putea prezenta standuri 
proprii cu produse sau echipamente de cercetare. 

Totodată, se va organiza și un work-shop cu tema „Utilizarea eficientă a 
resurselor și deșeurilor în industria silicaților și compușilor oxidici”. 

 

Organizatori 
− Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării; 

− Universitatea POLITEHNICA din București – Facultatea de Chimie 
Aplicată și Știința Materialelor; 

− Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; 

− Ceprocim S.A. București; 

− Fundația pentru Știința și Ingineria Materialelor Oxidice „Șerban 
Solacolu”; 

− Patronatul din Industria cimentului și altor produse minerale pentru 
construcții din România – CIROM; 

− Apulum S.A. Alba Iulia; 

− Societatea Română de Ceramică; 

− Asociația Română a Sticlei - AROS. 
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Date importante 

− transmiterea rezumatelor – 30.06.2021; 

− acceptarea comunicărilor – 15.07.2021; 

− transmiterea lucrărilor în extenso (opțional) – 31.07.2021; 

− Evaluarea lucrărilor în extenso și publicarea în Revista Română de 
Materiale / Romanian Journal of Materials (cotată ISI) se va face după 
conferință. 
 
Informații generale: 

 Lucrările CONSILOX – XIII se vor desfăşura în perioada 1 - 3 
Octombrie 2021 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 

 Limbile Conferinţei sunt româna şi engleză; 
 Formularul de înregistrare, precum şi rezumatele lucrărilor vor fi 

transmise Secretariatului General al Conferinţei, până la data de 30 iunie 2021 
pe adresa consilox@ceprocim.ro; 

 Rezumatele şi lucrările se redactează în limbile română și engleză de 
către participanţii români sau numai în engleză; 

 Durata lucrărilor invitate va fi de 30 minute, iar a comunicărilor orale 
de 15 minute (inclusiv întrebări şi discuţii); 

 Notificarea acceptării comunicărilor (oral sau poster) se va face până 
la data de 15 iulie 2021; 

 Rezumatele lucrărilor vor fi publicate în volumul Conferinţei, iar 
lucrările reprezentative vor fi publicate, cu acceptul autorilor, în Revista 
Română de Materiale / Romanian Journal of Materials (cotată ISI) vezi 
http://solacolu.chim.upb.ro/. 

 Lucrările în extenso vor fi transmise la Secretariatul General al 
Conferinţei până la 31 iulie 2021 și vor fi recenzate de specialiști în domeniu; în 
cazul acceptării, forma finală trebuie transmisă până la 31 august 2021; 

 Informaţii suplimentare se pot obţine accesând site-ul Conferinței, 
http://www.consilox.ro sau de la Secretariatul General al Conferinței 
consilox@ceprocim.ro. 
 

 

mailto:consilox@ceprocim.ro
http://solacolu.chim.upb.ro/
mailto:consilox@ceprocim.ro
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Instrucţiuni pentru redactarea rezumatelor 

 Redactarea rezumatelor (maxim 2 pagini) se va face în limba română 
şi în limba engleză de către participanţii români sau în engleză, conform 
template; 

 În cazul redactării lucrărilor in extenso se vor respecta indicațiile 
disponibile pe site-ul Revistei Române de Materiale 
(http://solacolu.chim.upb.ro/ Pentru_Autori.htm); 

 Rezumatele și lucrările în extenso vor fi transmise electronic 
Secretariatului General, respectând calendarul Conferinței. 
 

Taxa de participare la Conferință 

 250 Euro – pentru specialiștii din industrie, învățământul superior și 
din cercetare-dezvoltare; 

 100 Euro – pentru doctoranzi, masteranzi, studenți, persoane 
însoțitoare; 

 350 Euro – expozanți la Expoziția tehnică (stand 2m x 2m). În cazul în 
care se dorește și o prezentare (maxim 10 minute) în cadrul Conferinței, taxa 
este de 500 Euro. 

Taxa de participare se va achita până la data de 31.07.2021. După această 
dată, taxa se majorează cu 20%. 

Taxa de participare in-situ include: participarea la lucrările conferinței, 
materialele Conferinței (numai pentru specialiști, doctoranzi, masteranzi, 
studenți), pauzele de cafea, mesele de prânz și cină, Cocktail de bun venit, Gala 
Dinner, vizita la o fabrică de ceramică, program social. 

Pentru participare on-line cu lucrări se percepe o taxă de 70 Euro/comunicare 
și respectiv 50 Euro/poster.  

 

 

 

 

 

 

 

http://solacolu.chim.upb.ro/%20Pentru_Autori.htm
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Talon de înregistrare 

 
Vă rugăm completaţi şi transmiteţi talonul la Secretariatul General al Conferinţei 

CONSILOX XIII pe adresa consilox@ceprocim.ro. până la data de 30 Iunie 2021. 

 

Numele ………………………………..……................................................................................. 

Prenume……………………………….…..................................................................................... 

Profesia / Titlu Stiinţific……………………............................................................................... 

Instituţia …………………………………..…..……………………………………….........……….... 

Ţara ………………………………………….................................................................................... 

Oraşul ………….........….............................................................................................................. 

Adresa…………………………………………………........……....................................................................................

.......................................................................................................................... 

Cod poştal …………................ 

Telefon: ……………………………….….................................................................................... 

Fax: …………………................…............…............................................................................. 

E-mail:……………………........…....…...................................................................................... 

 

Sunt interesat pentru participare: 

 Comunicare  
(Titlu lucrare şi rezumat în limbile română şi engleză, anexat)  

 Poster 
(Titlu lucrare și rezumat în limbile română și engleză, anexat) 

 Intenționez să trimit lucrarea în extenso în vederea evaluării pentru publicare în Revista 
Română de Materiale 

 Participant la expoziție 
 Însoțitor 
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