
               
 

  

INVITAŢIE 

 

 

Conducerea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie vă invită 

să luați parte la cea de-a VII-a ediție a Conferinței internaţionale 

Tex Teh 7,  Creating The Futures of Textiles 

Manifestarea va avea loc in București, Hotel Golden Tulip Times, în perioada 22-23 octombrie 

2015 

 

 

Avem plăcerea să vă invităm să luaţi parte la această conferinţă, pentru a vă implica 

activ într-un schimb de experienţă, cunoştinţe şi opinii, având totodată prilejul de a 

aborda noi direcţii de cercetare în domeniu şi de a iniţia parteneriate, atât cu 

specialişti din diverse medii, cât şi cu companii, sau doar pentru a face cunoştinţă cu 

evoluţiile tehnologice din domeniul textil.  

Însă, susţinând o lucrare ştiinţifică sau un poster, ori expunând unul din produsele 

cercetării dumneavoastră, veţi avea ocazia unică de a prezenta unui public interesat şi 

chiar pasionat, preocupările, cercetările şi, mai ales, realizările dumneavoastră în 

concordanţă cu una sau mai multe din tematicile propuse. 

 

Atașat vă transmitem  câteva informații suplimentare referitoare la această manifestare.  

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi www.certex.ro/texteh7 

În speranța că veți răspunde afirmativ invitației noastre, vă rugăm să ne confirmați prezența la 

adresa de mail certex@certex.ro până la data de 10 septembrie 2015. 

 

 

Cu deosebită stimă, 

Dr. ing. Carmen Ghițuleasa 

Director General  

 

 

 

 

 

 

http://www.certex.ro/texteh7
mailto:certex@certex.ro


COMITET ȘTIINȚIFIC 

 

1. Carmen Ghituleasa, INCDTP, România 

2. Lucretia Miu, INCDTP, România 

3. Emilia Visileanu, INCDTP, România 

4. Daniela Bucur, ITA TEXCONF-INCDTP, România 

5. Eftalea Carpus, INCDTP, România 

6. Alina Popescu, INCDTP, România 

7. Iuliana Dumitrescu, INCDTP, România 

8. Șerban Strătilă, Cluster ASTRICO NORD, Săvinești, România 

9. Ion Stanciulescu, PRCP, România 

10. Liliana Indrie,Universitatea din Oradea, România 

12. Padma S.Vankar, Indian Institute of Technology, India 

13. Petra Dufkova, TZU, Cehia 

14. Luis Almeida, Universitatea Minho, Portugalia 

15. Zoran Stjepanovic,Universitatea din Maribor, Slovenia 

16. Holger Fischer, The Fiber Institute, Germany 

17. Philip Roedel, The Institute for Plant Cultivation, Germania 

18. Carmen Loghin, Universitatea Tehnică Ghe. Asachi, Iași, România 

 

 

COMITET DE ORGANIZARE 

 

 

1. Carmen Ghituleasa, INCDTP, Bucuresti, România 

2. Carmen Loghin, Universitatea “Gh .Asachi “Iasi, România 

3. Liliana Indrie, Universitatea Oradea, România 

4. Stanciulescu Ion, PRCP, Bucuresti, România 

5. Visileanu Emilia, INCDTP, SIT –AGIR, Bucuresti, România 

6. Daniela Bucur, ITA TEXCONF - INCDTP, Bucuresti, România 

7. Marius Iordanescu, INCDTP, Bucuresti, România 

8. Radu Popescu, INCDTP, Bucuresti, România 

9. Florin Prisecaru, INCDTP, Bucuresti, România 

10. Catalina Clinciu, INCDTP, Bucuresti, România 

11. Sara Wechsler, Romanian Textile Concept Cluster, România 

12. Stratila Serban, ASTRICO NE, Savinesti, România 

13. Ana Paun, A.N.P.C.P.P.S, Bucuresti, România 

14. Sorin Mierlea, A.N.P.C.P.P.S, Bucuresti, România 

15. Razvan Radulescu, INCDTP, SIT-AGIR, Bucuresti, România  

16. Toma Doina, ITA TEXCONF - INCDTP, Bucuresti, România 

 

 

 



INFORMAȚII GENERALE 

 

I.N.C.D.T.P. activează în domeniul cercetării textile de peste 60 de ani, iar de-a lungul timpului a 

organizat numeroase conferinţe şi evenimente dedicate acestui domeniu, bazându-se pe propria 

activitate de cercetare şi producţie, dar şi pe numeroasele contribuţii ale partenerilor nostri, cu 

sprijinul constant al Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice. 

 

 

Anul acesta, cea de-a șaptea ediție a conferinței va avea loc în București, la hotelul Hotel Golden 

Tulip Times, în perioada 22-23 octombrie 2015, cu sprijinul Autorității Naționale pentru Cercetare 

Științifică și Inovare. 

 

TEMATICA: 

 

Noi textile inteligente și funcționalizate  

Nanomateriale și electrofilare 

Textile țesute și nețesute 

Materiale compozite 

Procese noi de finisare textilă, vopsire 

Modelare și simulare 

Design textil și fashion  

Tratamente de suprafață a firelor și fibrelor textile 

Tehnologii ecologice de procesare a materialelor avansate 

LCA, Managementul calității 

Clustere textile  

Educație și management textil 

 

 

TERMENE LIMITĂ 

Termenul limită pentru expedierea rezumatului: 30.06.2015 

Termenul limită pentru expedierea lucrărilor şi plata înregistrării: 01.09.2015 

 

TAXA DE PARTICIPARE 

 

ÎNREGISTRARE TIMPURIE    ÎNREGISTRARE NORMALĂ 

Taxa de participare plătită    Taxa de participare plătită după 1.10.2015   

până în 1.10.2015   

150 EUR / Lucrare / Participant    200 EUR / Lucrare / Participant 

130 EUR / Lucrare / Student / doctorand   150 EUR / Lucrare / Student doctorand 

100 EUR /Lucrare / Participant din partea   120 EUR /Lucrare / Participant din partea co-

co-organizatorilor     organizatorilor 

      

  

În taxa de participare sunt incluse: recepţia, participarea la lucrările simpozionului, volumul 

lucrărilor şi materiale adiţionale, pauze de cafea, prânz tip bufet, cina festivă tradiţională. 

 

Nu sunt incluse: cheltuielile de transport şi cazare; cheltuielile pentru programul suplimentar. 



NOTĂ: 

Taxa de participare se poate achita până la data de 01.10.2015, într-unul din conturile: 

 

Pentru participanți români   RO25RNCB0074029214420001 

 

 

Banca - BCR Unirii, Bd. Unirii, No: 43-45, Bl. E2-E3, Sector 3, Bucuresti, Romania 

Cu menționarea – taxă participare conferință, nume, prenume, instituție 

 

INFORMAŢII PENTRU AUTORI  

 

1) Lucrările se vor elabora conform șablonului și instrucțiunilor pentru autori disponibile la adresa: 

http://www.certex.ro/texteh7/en/abstracts-papers/abstract-submission 

2) O selecție a lucrărilor reprezentative, care se încadrează în domeniul de activitate al revistei 

indexate „ISI” Industria Textilă, vor fi selectate și trimise spre recenzie către comitetul editorial al 

publicației. 

LOCUL DE DESFĂȘURARE    

 

Amplasat strategic în zona centrală a Bucureștiului, hotelul 

Golden Tulip Times oferă o gamă completă de servicii, fiind 

conceput să găzduiască cei mai exigenți oaspeți. Arhitectura 

aparte, lumina naturală și spațiul amplu, generos 

individualizează camerele moderne, echipate cu acces internet 

wireless, aer condiționat, cablu TV și minibar. 

Centrul de conferințe și banqueting beneficiază de lumină 

naturala, dotări moderne și personal profesionist, conferind stil 

evenimentelor, indiferent de provocare. 

 

 

SERVICII DE CAZARE 

 

Hotel Golden Tulip Times 

 

Golden Tulip Times este ideal pentru o călătorie de 

afaceri sau vacanță în București. Aflat în apropiere de 

Centrul Istoric și de atracțiile orașului, hotelul se bucură 

de o locație convenabilă, cu acces facil spre centrul 

orașului, Palatul Parlamentului sau arena Națională. 

Pentru rezervări, vă rugăm să luaţi legătura direct cu 

hotelul “ Golden Tulip Times” la adresa de e-mail 

reservations@goldentuliptimes.com, folosind referinţa 

“CONFERINTA TEXTEH 7” pentru a beneficia de 

tarifele preferențiale, după cum urmează: 

Camera single – 70 EUR /noapte – mic dejun si TVA inclus 

Camera dublă -  75 EUR /noapte – mic dejun si TVA inclus 

Hotel Răzvan 

mailto:reservations@goldentuliptimes.com


 

Cu o pozitie excelentă, la doar 10 minute de km 0, pe Calea Călărașilor, nr 159, la 50 m de 

Universitatea Hyperion, Hotel Răzvan*** dorește sa devină o marcă a calității în industria hotelieră. 

 

Prețuri începând cu  

Camera single - 45 EUR /noapte – mic dejun si TVA inclus    

Camera dublă – 50 EUR/noapte – mic dejun si TVA inclus 

 

 

 

 

 

 

ATRACȚII TURISTICE 

 

Palatul Parlamentului 

Vestit pentru dimensiunile impresionante, Palatul 

Parlamentului este una dintre cele mai interesante 

clădiri pe care ar trebui să le vizitezi dacă ajungi in 

Bucuresti. Acest edificiu grandios este caracterizat 

de melanjul arhitectonic deosebit care reuneste stilul 

brancovenesc si influentele stilului renascentist, 

germanic si baroc.  

 

Cunoscută si sub numele de Casa Poporului, 

constructia surprinde prin opulenta celor peste 1000 

de incăperi. De la mobilier din lemn masiv si usi sculptate, la coloane de marmura, de la lustre de 

cristal, la draperii din matase si covoare imense, aceasta atractie turistica reprezinta un univers al 

luxului si al extravagantei in care merită să zăbovesti câteva ore.  

Centrul Istoric 

Cu siguranță, Centrul Istoric este una cele mai indragite si 

cochete zone din Bucuresti, un loc impânzit de clădiri 

construite in stil neoclasic si neobaroc, la parterul carora 

vei gasi numeroase terase ademenitoare, cafenele, 

restaurante si magazine. O plimbare pe stradutele 

intortocheate si foarte populate ale Centrului Istoric iti da 

impresia ca ai facut o calatorie in timp si ca te afli in 

Bucurestiul de altadata. Cea mai cunoscuta strada pe care 

trebuie sa ajungi este Lipscani. Aici se afla si Hanul cu 

Tei, o cladire impresionanta care a fost construita inca din 

anul 1833. 

 

Muzeul Taranului Roman 

Daca vă numărați printre persoanele interesate sa afle mai multe despre evoluția artei populare, 

atunci vă sugerăm sa adăugați, pe lista obiectivelor de vizitat din Bucuresti, Muzeul Tăranului 



Român. Aceasta atracție include cea mai bogată colecție de obiecte tradiționale din România, unde 

turiștii pot admira expoziții de ceramică, țesături, costume populare, obiecte sculptate, mobilier și 

icoane. Celor curioși să afle mai multe despre arta din timpul regimului comunist, le sugerăm sa 

viziteze Muzeul de Iconografie Comunista, aflat in incinta Muzeului Țăranului Român.  

 

 

 

 

   

 

  

 

Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa 

Posesorul unor impresionante colectii stiintifice, 

Muzeul de Istorie Naturala Grigore Antipa se 

incadreaza cu usurinta in categoria obiectivelor din 

Bucuresti care trebuie vizitate, muzeul numarand 2 

milioane de exemplare de nevertebrate si vertebrate. 

Expozitiile permanente se pot lauda cu obiecte care 

variaza de la roci si minerale impresionante prin 

forma si culoare, pana la infricosatorul schelet de 

Deinotherium gigantissimum.  

 

 

 

CORESPONDENȚĂ 

 

Întrega corespondență sau solicitarea de informaţii se vor face la INCDTP București, la adresele de 

mail certex@certex.ro, tehteh7@certex.ro, sau la telefon 021-3404200 int 226 ori fax 021 -3405515 

 

Persoane de contact 

Carmen Ghițuleasa, e-mail: certex@certex.ro 

Marius Iordănescu, e-mail: marius.iordanescu@certex.ro 

mailto:certex@certex.ro
mailto:tehteh7@certex.ro
mailto:certex@certex.ro
mailto:marius.iordanescu@certex.ro

