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COMUNICAT DE PRESA 
 

     17 Septembrie 2013 
 

 

 

Cea de-a şaptea ediţie a Conferinţei de Ingineria şi Managementul Mediului – ICEEM07 

are ca tematică principală „Provocările integrative ale dezvoltării durabile” şi va avea loc anul 

acesta în perioada 18-21 Septembrie 2013, în Viena Austria. Ediţia ICEEM07 din acest an este 

co-organizată de: 

 Departamentul de Ingineria şi Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie 

Chimică şi Protecţia Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), 

România 

 Institutul de Inginerie Chimică, Universitatea Tehnică din Viena (TUWIEN), Austria 

 În colaborare cu Secţiunea de Biotehnologia mediului, parte a Federaţiei Europene 

de Biotehnologie. 

Seria de Conferinţe Internaţionale de Ingineria şi Managementul Mediului, ICEEM, a 

fost iniţiată şi organizată la fiecare 2 ani, începând cu anul 2002, de către Departamentul de 

Ingineria şi Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Scopul principal al acestor evenimente a fost, de 

la început, acela de a aduce împreună cercetători, reprezentanţi ai comunităţii academice, 

reprezentanţi ai organizatiilor publice și private, studenţi, care activează în domeniul ingineriei 

mediului şi managementului de mediu pe plan internațional şi de a facilita transferul de informaţii şi 

diseminare a rezultatelor specifice din cercetare şi educaţie. Limba oficială a conferinţelor este 

limba engleză. Departamentul de Ingineria şi Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie 

Chimică şi Protecţia Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, a ocupat, în 2011, 

primul loc în clasificările naţionale a programelor din domeniul Ingineriei Mediului pe baza 

performanţelor în educaţie, cercetare, vizibilitate naţională şi internaţională şi a parteneriatelor 

create în vederea colaborărilor instituţionale. 

A şaptea ediţie a Conferinţei de Ingineria şi Managementul Mediului – ICEEM07 

reprezintă un eveniment ştiinţific internaţional care este dedicat promovării şi diseminării rezultatelor 

ştiinţifice obţinute la nivel naţional şi internaţional, în domeniile Ingineriei mediului, 

Managementului Mediului şi Dezvoltării Durabile. Secţiunile principale ale ediţiei de anul acesta 

sunt: Poluarea şi monitorizarea mediului; Tratarea şi epurarea apei; Materiale cu impact redus 

asupra mediului; Procese şi producţie durabilă; Modelare, simulare şi optimizare; Biotehnologia 

mediului; Managementul deşeurilor şi recuperarea energiei; Managementul integrat al mediului şi 

politici de mediu. 

Participanţii au transmis mai mult de 250 de rezumate extinse (ca răspuns la primul anunţ al 

conferinţei ICEEM07), toate aceste rezumate fiind recenzate de către Comitetul Ştiinţific 

Internaţional al Conferinţei ICEEM07. Un număr de 171 de contribuţii ştiinţifice au fost acceptate 

pentru a fi comunicate, dintre care 5 prezentări plenare, 82 de comunicări orale şi 84 de postere, 

aceste contributii fiind publicate în Volumul Conferinţei (ICEEM07 Conference Abstracts Book), 

publicat în editura Politehnium, a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIaşi). 
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 Participanţii de la Conferinţa ICEEM07 (171 participanţi înregistraţi) provin din 33 de ţări, 

de pe toate continentele, conferind un caracter global acestei ediţii: Algeria,  Arabia Saudita, 

Austria, Belgia,  Brazilia, Bulgaria, China, Croaţia, Cehia, Elveţia,  Estonia, Franţa, Germania, 

Grecia, Italia, Libia, Lituania, Malayesia, Marea Britanie,  Mexic, Olanda, Pakistan, Polonia, 

Portugalia, Romania, Rusia, Serbia, Slovenia, Spania, SUA, Turcia, Ungaria, Vietnam. România 

are cea mai mare delegaţie, compusă din 66 participanţi. 

  Ceremonia de deschidere a Conferinţei ICEEM07 va avea loc în “Prechtlsaal”, sala de 

conferinţe a clădirii principale a Universităţii Tehnice din Viena, la data de 19 Septembrie, la ora 

9:00 am. Ceremonia de deschidere va include discursurile următoarelor persoane: Prof. Dr. 

Johannes Fröhlich, Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică al TUWIEN, Prof. Dr. Carmen Teodosiu, 

Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică al TUIASI si co-președinta ICEEM07,  Prof. Dr. Anton Friedl, 

co-președinte ICEEM07, Prof.Dr. Spiros Agathos, Vicepreşedintele Secţiunii de Mediu a 

Federaţiei Europene de Biotehnologie, ceremonia fiind moderată de Dr. Gudrun Weinwurm  de la 

TUWIEN. 

 Prezentările plenare care vor urma Ceremoniei de deschidere, vor fi susţinute de 

personalităţi ştiinţifice remarcabile din domeniu: Prof. Dr. Adisa Azapagic de la Universitatea din 

Manchester, Marea Britanie, Prof.Dr. Han Brezet, de la Universitatea Tehnică din Delft, Prof.Dr. 

Spiros Agathos, de la Universitatea Catolică Louvain, Belgia, Prof.dr. Andjelka Mihajlov, de la 

Universitatea Novi Sad, Serbia şi Prof.dr. Emmanuel Koukios, de la Universitatea Naţională 

Tehnică din Atena, Grecia. 

 Deşi activităţile ştiinţifice ale Conferinţei, direcţionate spre cercetare, inovare, 

multidisciplinaritate şi interdisciplinaritate, vor fi foarte intense in perioada 19-21 Septembrie, 

acestea nu se vor termina în septembrie, la Viena, o dată cu încheierea Conferinţei, ci vor continua. 

  Contribuţiile ştiinţifice semnificative prezentate în cadrul conferinţei ICEEM07, vor fi 

publicate în 4 numere speciale ale unor jurnale internaţionale, cu sprijinul co-președinților 

ICEEM07, a editorilor invitaţi şi a membrilor Comitetului Ştiinţific. Jurnalele internaționale care vor 

publica lucrările științifice in extenso după recenzia acestora sunt: 

  Environmental Engineering and Management Journal (cotat ISI), 2 numere speciale 

 New Biotechnology (cotat ISI), 1 număr special  

 International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation (cotat ISI), 1 număr 

special  

 Energy, Sustainability and Society (jurnal publicat în Baze de date internaţionale, sistem open 

access în editura Springer) 

Mai multe informaţii despre cea de-a şaptea ediţie a Conferinţei de Ingineria şi 

Managementul Mediului – ICEEM07, precum şi informaţii legate de ediţiile anterioare, sunt 

disponibile pe site-ul oficial al conferinţei: http://iceem07.iceem.eu 
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