
 

 

 

INVITAȚIE 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București  

 

invită tineri cercetători (studenți masteranzi și doctoranzi)  

la a IV-a ediție a 

Workshop-ului exploratoriu 

NeXT-Chem: Tehnologii inovatoare trans-sectoriale 

 
ROMANIA – București 

19-20 MAI 2022 



    

Avem deosebita plăcere să vă invităm să participați, în perioada 19-20 mai 2022, la cea de a patra ediție a 

workshop-ului exploratoriu NeXT-Chem:Tehnologii inovatoare trans-sectoriale, organizat de INCDCP-ICECHIM. 

Încă de la prima sa ediție, NeXT-Chem și-a propus să cultive un mediu propice unei comunități sustenabile de 

oameni de știință - atât din sectorul industrial cât și din cel academic, care s-au angajat să împărtășească eforturile 

muncii lor dedicate progresului chimiei durabile și circulare. 

Modernizarea industriei chimice nu necesită doar o colaborare intensă și un schimb de expertiză între mediul 

economic și cel academic, dar ne solicită să angrenăm și să ne unim forțele cu alte discipline pentru a întreprinde 

această tranziție către o societate rezilientă și sustenabilă.  

Pe parcursul workshop-ului exploratoriu vom aduce în prim-plan cele mai recente tendințe în cercetările noastre 

și vom aborda multidisciplinar aspecte ale domeniului chimie integrat în economia circulară.  

Workshop-ul se adresează tinerilor cercetători (studenți masteranzi și doctoranzi), iar participarea este gratuită. 

Cu această ocazie, ne vor onora cu prezența personalități internaționale care vor susține lecții invitate, dintre care 

enumerăm (în ordine alfabetică): 

- Prof. Milen I. Georgiev, Institutul de Microbiologie Stephan Angeloff, Academia Bulgară de Științe, Bulgaria 

- Dr. Mariana Emilia Ghica, Universitatea din Coimbra, Portugalia 

- Prof. Mario Piccioli, Universitatea din Florența, Italia 

- Dr. Roxana Rădvan, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000, România 

- Prof. Federica Valentini, Universitatea din Roma ”Tor Vergata”, Italia 



 

 

 

Secțiunile workshop-ului NeXT-Chem  
 Indicativ 

Materiale multifuncționale, nanocompozite, tehnologii inovatoare și protecția 

patrimoniului cultural 

1 - MTCH  

Bioresurse, biotehnologii şi biorafinare 2 – BBB  

 

Înscriere 

Pentru înregistrare, vă invităm să trimiteți rezumatul lucrării propuse până pe 9 mai 2022, completând integral formularul furnizat la 

adresa www.icechim.ro/next-chem. Vă rugăm să respectați cerințele obligatorii de redactare a rezumatului (disponibile on-line). 

Notificările de acceptare a lucrărilor se vor transmite în 3 zile de la data de primire a rezumatului. 

 

Lucrările workshop-ului se vor desfășura în limba engleză, în format hibrid (on-line / prezență fizică). 

 

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa întrebările membrilor Comitetului de organizare: 

 

Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu – Director Tehnic: fierascu.radu@icechim.ro  

Dr. Habil. Florin Oancea – Director Științific: florin.oancea@icechim.ro 

Dr. Andrei Sârbu – Coordonator NeXT-Chem: andrei.sarbu@icechim.ro 

 

Vă așteptăm cu drag! 
 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Dr. Mihaela DONI 
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