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Nr.
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.

Titlu Locaţie Dată
Alte informaţii de

prezentare / 
pagină web 

Prezentare (descriere, nr.
participanți, grup țintă)

1.

Eveniment  de
popularizare a stiintei in
domeniul Textile

Bucuresti, 
HOTEL 
CAPITAL 
PLAZA

25.10.20
20

Informatiile  au  fost  furnizate
sub forma de prezentari ppt.
Promovarea  s-a  realizat  prin
invitatii  transmise  pe  mail,
anunturi  la  sediile  de
desfasurare

Au  fost  elaborate  si  prezentate  6
lucrari  stiintifice,  intr-un  limbaj
accesibil publicului larg. Participanti:
24 persoane
Grup  tinta:  tineri  cercetatori,
studenti, agenti economici

2.

Eveniment  de
popularizare a stiintei in
domeniul Pielarie

Bucuresti,
ROMEXPO

03.09.20
19

Informatiile  au  fost  furnizate
sub forma de prezentari ppt.
Promovarea s-a realizat prin 
invitatii transmise pe mail, 
anunturi la sediile de 
desfasurare

Au fost elaborate si prezentate 6 
lucrari stiintifice, intr-un limbaj 
accesibil publicului larg. Participanti:
27 persoane
Grup tinta: tineri cercetatori, 
studenti, cadre didactice etc.

3.

Eveniment  de
popularizare a stiintei in
domeniul Textile

Bucuresti, 
online

18.06.20
20

Informatiile  au  fost  furnizate
sub forma de prezentari ppt.
Promovarea s-a realizat prin 
invitatii transmise pe mail, 
anunturi la sediile de 
desfasurare

Au fost elaborate si prezentate 8 
lucrari stiintifice, intr-un limbaj 
accesibil publicului larg. Participanti:
20 persoane
Grup tinta: tineri cercetatori, 
studenti, agenti economici

4.

Eveniment  de
popularizare a stiintei in
domeniul Pielarie

Bucuresti 17.06.20
20

Informatiile  au  fost  furnizate
sub forma de prezentari ppt.
Promovarea s-a realizat prin 
invitatii transmise pe mail, 
anunturi la sediile de 
desfasurare

Au fost elaborate si prezentate 7 
lucrari stiintifice, intr-un limbaj 
accesibil publicului larg. Participanti:
15 persoane
Grup tinta: tineri cercetatori, 
studenti, cadre didactice etc.



5.

Eveniment  de
popularizare a stiintei in
domeniul Textile

Bucuresti, 
online

29.10.20
20

Informatiile  au  fost  furnizate
sub forma de prezentari ppt. 

Au fost elaborate si prezentate 8 
lucrari stiintifice, intr-un limbaj 
accesibil publicului larg. Participanti:
26 persoane
Grup tinta: tineri cercetatori, 
studenti, agenti economici

6.

Eveniment  de
popularizare a stiintei in
domeniul Pielarie

Bucuresti 10.11.20
20

Informatiile  au  fost  furnizate
sub forma de prezentari ppt.
Promovarea s-a realizat prin 
invitatii transmise pe mail, 
anunturi la sediile de 
desfasurare

Au fost elaborate si prezentate 7 
lucrari stiintifice, intr-un limbaj 
accesibil publicului larg. Participanti:
20 persoane
Grup tinta: tineri cercetatori, 
studenti, cadre didactice etc.

7.

Conferinta  cu
participare
internationala,  editia  a
8-a – ICAMS 2020

Bucuresti 1-
3.10.202
0

http://icams.ro/icams/  La eveniment au participat cca.70 
cercetatori, studenti, cadre 
didactice, reprezentanti ai mediului 
economic etc.

            

http://icams.ro/icams/

