
XIIème Colloque Franco-Roumain sur les Polymères
http://www.icmpp.ro/ro/events/conferences/conferinte.html

5-7 septembrie 2016, Sophia Antipolis, Franța
Participanți: peste 40 cercetători, doctoranzi şi postdoctoranzi din Franța şi România
Aflat la a 12-a ediție, Seminarul s-a constituit într-o punte de legătură între centre de
cercetare/învăţământ din România şi Franța, generând proiecte comune (FP5-FP7,
Brâncuși, Egide), teze în co-tutelă, un intens schimb cultural şi științific.

http://www.icmpp.ro/ro/events/conferences/conferinte.html


3rd International Conference on Analytical Chemistry for
a better life (ROICAC 2016)

http://roicac.icmpp.ro/

28-31 august 2016, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi,
România

Conferința a fost un prilej de împărtăşire a celor mai noi rezultate din domeniul
chimiei analitice, a reunit personalităţi științifice din Egipt, Franța, Germania,
Polonia, România, Suedia, Turcia şi Ungaria, care au dezbătut metode de analiză
destinate aspectelor de mediu, farmacie, medicină, ce contribuie la o viață sănătoasă.

Diplome de participare

http://roicac.icmpp.ro/


12th International Conference on Colloid and Surface
Chemistry

http://www.icmpp.ro/ro/events/conferences/conferinte.html

16-18 mai 2016, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi, România
Participanți din mai multe ţări, s-au prezentat 33 comunicări orale şi 30 postere

http://www.icmpp.ro/ro/events/conferences/conferinte.html


Petru Poni: 175 de ani de la naştere:
http://www.icmpp.ro/ro/events/conferences/conferinte.html

25 ianuarie 2016, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi
Participanţi: peste 100 de elevi, studenți, cadre didactice, cercetători din Iaşi

Afișul manifestării

Prin alocuțiunile prezentate, expoziția “Petru Poni” organizată de Complexul Muzeal
Naţional “Moldova”, Iaşi şi video-documentarul “Muzeul Poni-Cernătescu la ceas
aniversar”, evenimentul a adus în memoria participanților personalitatea marelui
înaintaș, pionier în dezvoltarea învăţământului superior de chimie la Iaşi şi savant de
notorietate internațională. Audienţa s-a bucurat apoi de lansarea volumului “Familia
Poni. Pagini de corespondenţă”; autori muzeografii Oana Florescu şi Monica Nannescu,
manifestarea inspirând apoi articolul “Începuturile ieșene în chimie”; autori Valeria
Harabagiu, Adrian Carpov, Bogdan C. Simionescu în Revista de Politica Științei şi
Scientometrie, 5 (1), 5-13 (2016).

http://www.icmpp.ro/ro/events/conferences/conferinte.html


Colocviul ”Formarea viitorilor ingineri chimiști pentru
industrie” dedicat Centenarului Profesorului Constantin Calistru (1916-

2016), Iași, 6-7 octombrie 2016

Au fost susținute prelegeri cu tematică în domeniul: Stimularea și dezvoltarea relațiilor
dintre mediul universitar și mediul de afaceri; Armonizarea procesului de pregătire a
studenților cu cerințele mediului de afaceri privind procesul educațional în
învățământul universitar (programe de studii, calitate, flexibilitate, eficacitate, etc.);
Orientarea și selecția la admitere în facultate; Exigențe actuale în formarea inginerului
chimist pentru industrie; Identificarea posibilităților de cooperare viitoare pentru o mai
bună pregătire practică a viitorilor absolvenți de la studiile de licență și de master;
Resurse umane, angajarea absolvenților; Studii postuniversitare, educație continuă;
Cercetare științifică interdisciplinară, contracte / consultanță; Proiecte comune cu
finanțare nerambursabilă.



A 3-a Conferință Internațională de Inginerie Chimică „Materiale
și procese inovative” (ICCE 03)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică și
Protecția Mediului, în colaborare cu Asociația Absolvenților Facultății de Chimie
Industrială, 9 – 11 noiembrie 2016

Această manifestare științifică s-a înscris în cadrul Zilelor Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaşi şi a constituit o oportunitate pentru schimbul de opinii
şi de experienţă, pentru crearea şi întărirea punţilor de colaborare între importante
grupuri de cercetare la nivel internațional.

Au fost prezentate 10 conferințe plenare, peste 100 de lucrări, iar participanții la
Conferință au provenit din 17 țări și peste 20 de universități și institute de cercetare din
România.



Concursul “Acad. Cristofor Simionescu”, ediția a IV-a
19 noiembrie 2016, la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, împreună
cu work-shopul organizat cu trei prelegeri:

1. „Noi metode educaţionale capabile să răspundă provocărilor tehnologice de la
începutul Mileniului al III-lea”, Prof. univ. dr. ing. Nicolae Hurduc, Decan FICPM

2. „Ciclul antropic al apei – provocări privind reutilizarea apei”, Prof. univ. dr. ing.
Carmen Teodosiu

3. „Prezentarea ofertei educaţionale a FICPM”, Prof. univ. dr. ing. Silvia Curteanu

Concursul a oferit elevilor posibilitatea să-și verifice cunoștințele din domeniul chimiei
aplicate în inginerie chimică și în protecția mediului într-un cadru competițional și
concurențial. Au fost promovați tinerii elevi pasionați de chimie aplicată în inginerie
chimică și în protecția mediului.


