Redactarea rezumatului
Rezumatul se va prezenta în fişier MS Word, format
A4, cu marginile la stânga, la dreapta, sus şi jos de
20 mm. Pentru antet şi subsol se impune
dimensiunea de 15 mm.
Conţinutul rezumatului lucrării se va prezenta în
maxim 150 cuvinte, utilizând font Times New
Roman, caractere 12 pt., italic, aliniere stângadreapta şi va cuprinde:

Conferinţa naţională CME va avea loc în data de:
12 noiembrie 2021
la sediul Facultăţii Tehnologia Petrolului şi
Petrochimie din cadrul Universităţii Petrol – Gaze
din Ploieşti, B-dul Bucureşti, nr. 39
Rezumatele lucrărilor vor fi trimise până la data de
5 noiembrie 2021 , prin email, la adresa:

Titlul lucrării:
Majuscule, Times New Roman 14 pt, bold, centrat
Nume autori elevi/studenţi:
Times New Roman 12pt, bold, centrat
Nume cadru didactic coordonator:
Times New Roman 12pt, centrat
Afiliere autori:
Times New Roman 12pt., italic, centrat
Şcoala de provenienţa/Facultatea, Clasa/Anul de
studiu
Participanții vor fi anunțați ulterior cu privire la data
transmiterii prezentării lucrării în format PowerPoint.

Taxa de participare
Studenţii si elevii participanţi sunt scutiţi de taxă.

mpopa@upg-ploiesti.ro
Alte informaţii se pot obţine la numărul de telefon:
0729953664 – Maria Popa

Societatea de Chimie din România
Filiala Prahova
Facultatea Tehnologia Petrolului şi
Petrochimie
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
vă invită să participaţi la Conferinţa naţională:

Chimie. Mediu. Energie.
Contact/ Info:
Conf.dr.ing. Daniela Roxana
Popovici
Decan Facultatea TPP
Președinte Comitet Organizare
Şef lucrări dr.ing. Maria Popa
Vicepreşedinte Comitet
Organizare:

dana_p@upg-ploiesti.ro

CME
Ediţia a III-a

mpopa@upg-ploiesti.ro

PLOIEŞTI
12 NOIEMBRIE 2021

Obiective


Comitetul de organizare

Comitetul ştiinţific

Preşedinte:
Conf.univ.dr.ing. Daniela Roxana Popovici

Preşedinte:
Prof.dr.ing. Dorin Stănică-Ezeanu

Vicepreşedinte:
Şef lucr.dr.ing. Maria Popa

Membri:
Conf.dr.chim. Sonia Mihai

Membri:
Student anul III CSPA Popa Dario Andrei
Student anul II IPM Dragan Alexandru Iulian

Șef lucrări dr.ing. Anca Borcea
Șef lucrări dr.chim. Magdalena Budeanu
Șef lucrări dr.ing. Liviu Filotti
Secretar:
Șef lucrări dr.ing. Marilena Nicolae







Manifestarea îşi propune să promoveze
competiţia între studenţi pe de o parte şi între
elevi pe de altă parte, atrăgându-i, pe cei din
urmă în mediul universitar. Sunt invitaţi să
dezbată soluţiile viabile şi sustenabile privind
sursele actuale de energie, resursele alternative
şi probleme de protecţie a mediului, ce pot
apărea ca urmare a utilizării diferitelor tipuri de
resurse. Cu această ocazie, studentii şi elevii au
posibilitatea sa se cunoasca intre ei, sa
socializeze si sa realizeze un schimb de
experienta extrem de util interuniversitar, dar şi
o bună interacţiune liceu-facultate;
Stimularea interesului pentru cercetare;
Prezentarea
rezultatelor
cercetării
ştiinţifice/documentării ale elevilor din clasele
de liceu, ale studenţilor din toţi anii de studiu,
inclusiv masteranzi;
Realizarea schimbului de experienţă şi atragerea
profesorilor de liceu în activităţi de cercetare
ştiinţifică;
Prezentarea formelor şi metodelor de
popularizare a temelor de interes comun: chimie,
mediu şi energie.

