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Institutul de Cercetări 

Electrotehnice 
 

vă invită la 

 

SIMPOZIONUL 
 

IMPACTUL  
ACQUIS-ULUI COMUNITAR DE MEDIU 

 ASUPRA TEHNOLOGIILOR SI 
ECHIPAMENTELOR 

Editia a 6 a 
 

 
 

ICPE – Statia Agigea, 
26-28 august 2009 

 
organizat impreuna cu 

 
Ministerul Educatiei 
Cercetarii si Inovarii 

 
 

Ministerul Economiei 
 

              
 

 
 
                                               
 
 
 



 
    FORMULAR DE INSCRIERE 

 
Aflat la cea de a VI-a ediţie, simpozionul anual 
“IMPACTUL ACQUIS-ULUI COMUNITAR DE 
MEDIU ASUPRA TEHNOLOGIILOR �I 
ECHIPAMENTELOR”, cu  desfăşurare la staţia 
experimentală Agigea a ICPE SA, este un prilej 
oferit specialiştilor, reprezentanţilor Guvernului şi 
Administraţiei Publice Locale şi societatilor 
economice de a se reuni in cadrul unor dezbateri 
privind cerintele de protectie a mediului si 
posibilitatile oferite de noile tehnologii si 
echipamente de a rezolva aceste cerinte. 
Pentru o cât mai largă diseminare a acestor 
expuneri, lucrările prezentate se vor publica în 
volum şi pe suport electronic şi se vor distribui 
participanţilor şi factorilor de decizie din domeniu. 
 
Cerinţe de redactare:  
Rezumatul lucrării va fi redactat în limbile română 
şi engleză, în MS Word, format A4, margini: 2,5 
cm, justifiat, Arial 10, spaţiere la 1,5 rânduri. 
Rezumatul lucrării nu va depăşi 200 cuvinte. 
Lucrarea va fi redactată în limba română sau în  
limba engleză, în MS Word, format A4, margini: 
2,5 cm, justifiat, Arial 10, spaţiere: 1,5 rânduri. În 
vederea tipăririi lucrarea va avea un număr par de 
pagini, recomandabil maximum 8. 
 
Termen limită de transmitere a lucrărilor :  
Pentru publicarea lucrărilor în volum, vă rugăm să 
transmiteţi rezumatul acestora în format 
electronic, la secretariatul simpozionului  30 iunie 
2009. 
Lucrările trimise integral în format electronic până la 
data de 31 iulie 2009 vor fi publicate în volum cu 
ISSN. Lucrările netrimise până la data menţionată se 
vor preda în format electronic la deschiderea 
simpozionului şi se vor difuza pe pagina de web a 
simpozionului. 
 

  

26 august: “Controlul și minimizarea 
efectelor nocive ale tehnologiilor 
contemporane asupra stării de sănătate a 
populatiei - motive pentru formarea unor 
noi mentalităţi ale creatorului şi 
consumatorului de tehnologii - omul” 
 

 
9:00-10:00 Inregistrarea participantilor 
10:00-11:30 Cuvânt de deschidere 
11:30: 12:00 Pauză 
12:00-16:00 Prezentări şi dezbateri 

 

27 august: “Ecotehnologiile. Implicațiile 
directivelor de mediu în proiectarea, 
certificarea, comercializarea și reciclarea 
produselor pe piaţa globală” 

 
9:00-11:30 Prezentări şi dezbateri 
11:30: 12:00 Pauză 
12:00-16:00 Prezentări şi dezbateri 

 

28 august:  “Dezvoltarea conceptului de 
aşezare ecologică cu grad ridicat de 
autonomie energetică” 

 
9:00 11:30 Prezentări şi dezbateri 
11:30: 12:00 Pauză 
12:00-17:00: Mese rotunde, structurare 

de parteneriate şi expoziţii tematice 
17:00-18:00 Inchiderea simpozionului 

 

   
 SIMPOZIONUL  

“IMPACTUL ACQUIS-ULUI COMUNITAR DE 
MEDIU ASUPRA TEHNOLOGIILOR �I 

ECHIPAMENTELOR”,  
ediţia a VIa 

primul anunt 
ICPE SA– Staţia Agigea 

26-28 august 2009 
 
Intenţionez să particip: 

 cu lucrare             
 fără lucrare           
 doresc cazare       

 
Nume: ……………………………………………… 

Prenume: ………………………………………….. 

Instituţia / Societatea: ……………………………. 

……………………………………………………… 

Adresa: ……………………………………………. 

……………………………………………………… 

Tel. / Fax: …..................... / …........................... 

e-mail: ........……………………………………….. 

 

Titlul lucrării: ………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Autori ……………………………………………..... 

……………………………………………................ 

Termen limită de înscriere : 31 iulie 2009 

Inscrierea se poate face si pe pagina 

www.acquistem.ro 
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