
 

 

AL 11-LEA SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE 

PRODUSE COSMETICE ŞI AROMATIZANTE 
 

“CUNOAȘTERE ȘI CREATIVITATE ÎN COSMETOLOGIE” 

 

Iaşi, România, 4 – 7 IUNIE 2013 

 

Organizat de: Societatea Română a Chimiştilor Cosmetologi 

(SRCC) în colaborare cu Facultatea de Inginerie Chimică şi 

Protecţia Mediului a Universităţii Tehnice „Gh.Asachi” Iaşi şi 

Organizația Patronală  din Industria Cosmetică (OPIC)  

           

TEMATICA 

1. Ingrediente naturale şi sintetice pentru produse cosmetice şi 

aromatizante 

2. Formularea produselor cosmetice. Progrese şi perspective  

3. Produse farmaceutice si  parafarmaceutice. 
Dermatocosmetică 

4. Biomateriale şi biotehnologii 

5. Evaluarea produselor şi testarea siguranţei în utilizare. 

Microbiologie si toxicologie 

6. Legislaţie 

 

FORME DE PREZENTARE 

       Lucrările pot fi prezentate sub formă de conferinţe și 

comunicări orale sau postere. Autorii pot alege forma de 

prezentare, dar Comitetul Ştiinţific îşi rezervă dreptul de a face 

selecţia finală.  
       Prezentarea lucrărilor se va face în limba româna sau engleza.  

      În cadrul simpozionului se va organiza o Masă rotundă la 

care se vor dezbate probleme actuale ale industriei cosmetice 

româneşti şi mondiale. 

 

ÎNREGISTRAREA PRELIMINARĂ 
     Înscrierea participanţilor se va face pe baza formularului de 

înscriere însoţit de rezumatul, în limba română şi în limba 

engleză, al lucrărilor ce urmează a fi prezentate. 

    Termenul limită pentru înscrierea cu lucrări ştiinţifice este 15 

mai  2013. 
    Pentru lucrările acceptate de Comitetul ştiinţific  se va solicita 

textul complet al lucrărilor, în limba română şi engleză, în 

vederea publicării  unui volum special dedicat manifestării 

noastre.  

  

EXPOZIŢIE 

     În timpul Simpozionului va funcţiona o expoziţie tehnică, 

deschisă companiilor cosmetice şi farmaceutice, furnizorilor de 

materii prime şi aparatură tehnică. Se oferă astfel prilejul unor 

schimburi de idei şi stabilirii de legături cu reprezentanţi din 

industrie din întreaga lume.Facilităţile oferite de expoziţie 

constau în standuri de expunere şi diferite accesorii precum şi 
panouri tip poster. Cei interesaţi vor completa formularul de 

participare, care va fi acceptat până la 25 mai 2013. 

Participanţilor la Simpozion li se va distribui un catalog al 

expozanţilor precum și materiale publicitare ale firmelor 

respective. 

 

CIRCULARA A DOUA 

     Circulara a doua va conţine programul preliminar și informaţii 

detaliate privind  transportul, costurile, cazarea, programul social 

şi va fi expediată până la 15 aprilie 2013  tuturor persoanelor care 

au trimis formularul de participare.  

 

 

 

 

TAXA DE PARTICIPARE 

(Pentru participanţii din România şi Republica Moldova ) 

1. Participant     100 lei 

2. Persoane însoţitoare      50  lei 

3. Studenţi       50  lei 

4. Taxa pentru expoziţie   1.200  lei  (vitrina mare -  7 m2 

suprafaţă de expunere)  

      800  lei  (vitrina mica - 2 m2     

suprafaţă de expunere)  

 (incluzând taxa de participare a unui participant) 
 

Taxa de participare se poate achita atât la sediul SRCC cât şi în 

contul bancar: Banca Transilvania, filiala Iaşi 

IBAN  RO 41 BTRL 0240 1205 40 28 34 XX        

  

PROGRAMUL PRELIMINAR: 

 

Marţi, 4 iunie 2013 

     Orele 8-17 - Sosirea, înregistrarea participanţilor 

     Orele 17-18 – Adunarea generală a membrilor SRCC 

     Orele 18-19 - Festivitatea de deschidere  
     Orele 19-Cocktail 

Miercuri,  5 iunie 2013 

     Orele 9-18 - Program de comunicări, prezentări firme, mese 

rotunde, workshop-uri 

     Orele 18 – Program social (Turul orașului/spectacol) 

Joi, 6 iunie 2013 

    Orele 9-19 - Program de comunicări, prezentări firme, mese 

rotunde, workshop-uri 

Vineri, 24 mai 2013 

    Orele 8-18 - Excursie   

 

INVITAŢIE PENTRU SPONSORI 
Companiile sau persoanele fizice care au posibilitatea şi doresc să 

fie alături de noi în organizarea acestei manifestări internaţionale 

sunt rugate să ne comunice intenţiile lor la Societatea Română a 

Chimiştilor Cosmetologi. 

 

Preşedintele Comitetului de organizare 

Prof.dr.ing. Maria Lungu 

Preşedinta  Societăţii Române a Chimiştilor Cosmetologi 

 

ADRESE  ŞI  CONTACTE 

 
Societatea Română a Chimiştilor Cosmetologi, 

Blvd.D.Mangeron  nr.71 A 

O.P.4/ext 1, P.O.Box 210 2   

IASI    700050   

ROMANIA 

Tel. + 40 232 278680/ 2117 

Fax,. +40 232 271 311 

e-mail:  src@ch.tuiasi.ro, mlungu@ch.tuiasi.ro, 

c.soldea@yahoo.com, ancamocanu@ch.tuiasi.ro    

Internet: www.srcc.go.ro    

 

Prof.dr.ing. Maria Lungu, Preşedinte SRCC (tel. 0721059014) 
Conf.dr.ing.Camelia Șoldea, Vicepreşedinte SRCC (tel. 

0746175954) 

Șef lucr.dr.ing. Anca Mocanu, Secretar SRCC (tel. 0723057579) 

Biolog Emilia Chichirău, Comitetul de organizare (tel. 

0740089914) 
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