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FACULTATEA DE FIZICĂ şi 

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA  

AFACERILOR de la 

UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” DIN IAŞI – ROMÂNIA,  

FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ŞI DESIGN de la 

UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU”   

DIN IAŞI – ROMÂNIA, 

FACULTATEA DE DREPT de la  

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ ŞI 

LIMBĂ FRANCEZĂ DE LA  

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

FACULTATEA DE DREPT de la  

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ŞI  

ECONOMICE EUROPENE “C-TIN STERE” DIN MOLDOVA,  

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE şi 

FACULTATEA DE LIMBI MODERNE de la  

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA şi 

ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ  “VASILE POGOR” DIN IAŞI 

                                               VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA : 

                                                                            Simpozionul Internaţional        
          “UNIVERSUL ŞTIINŢELOR“ 
                       Edi ţia a VII-a 

                Sâmbătă 17 septembrie 2016 la Hotel « VENUS »  
                                  din Sl ănic Moldova, jud. Bac ău 
           PROGRAM :  PROGRAM :  PROGRAM :  PROGRAM : 

Ora 17.00 – Deschiderea simpozionului / Întâlnire cu mass-media şi prezentare de lucrări / 
Ora 19.30 – Alocuţiuni / Închiderea lucrărilor 
 

CONTACT: simpozion.universul.stiintelor@gmail.com  
               sau asociatia.vasilepogor@gmail.com  sau Tel. 0332 437 107  



REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI:REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI:REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI:REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI:    
Lucrările prezentate pot aborda tematici din  domenii diferite. 

 
 

1. SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI 
I. ŞTIINŢE SOCIO-UMANISTE: Literatură universală, Drept, Biologie, Geografie, 
Management, Pedagogie, Psihologie, Sociologie, Istorie, Ştiinţe economice, Ştiinţe 
teologice,Turism, Ştiinţe politice, Agricultură, alte domenii (menţionate de Dv. în fişa de înscriere). 
II. ŞTIINŢE EXACTE: Matematică, Fizică, Chimie, Electronică, Electrotehnică, Informatică 
etc. 
III. MEDICINĂ ŞI FARMACIE: Medicină, Farmacie, Medicină Veterinară, Stomatologie. 
IV. CULTURĂ ŞI ARTĂ: Muzică, Arte vizuale, Teatru etc. 

 
2. Aten ţie!  
Profilul participantului la simpozion:  persoan ă cu studii 

superioare care cunoa şte bine gramatica limbii române şi redactarea 
corect ă la calculator a unei lucr ări, în word!  

Organizatorii simpozionului nu mai corecteaz ă în nici un fel  
materialele participan ţilor:  fişe, lucr ări, altele !!! (lucr ăm cu studen ţi de 
la informatic ă economic ă care nu au competen ţa de a corecta 
materialele profesorilor!) 

 
3. MODALITĂȚI DE PUBLICARE  

- Toate lucrările participante vor fi publicate pe dvd-ul cu ISBN. 
Pentru publicarea pe DVD cu ISBN numărul paginilor la lucrare nu  este limitat în nici un fel. 
 

- Pentru publicarea/tipărirea în volum cu ISSN acreditat CNCSIS 
lucrarea va trebui să fie redactată impecabil, după model. 

Lucrarea va avea maxim 6 pagini, inclusiv bibliografia. Paginile care vor fi în plus le vom 
șterge automat.  

 Vor fi tipărite în volum numai lucrările pentru care s-a achitat costul volumului 
simpozionului - 65 lei.  
Lucrările cu greşeli  de redactare nu vor fi tipărite în volum. Se va returna imediat costul 

volumului achitat: 65 lei. Motivat de faptul că volumul ca obiect fizic cu pagini color şi coperți 
laminate costă la tipografie cca 53 lei+trimterea prin poştă 7 lei+machetarea +împachetarea 5 lei = 
total 65 lei. Nu există nici un moiv pentru ca cineva să corecteze câte 2-3 ore o lucrare cu mii de 
greșeli a cuiva.  

Scuze: cine nu ştie să scrie corect în limba română, nu poate participa la simpozion! 
 

  4. REDACTAREA LUCR ĂRILOR  
- Lucrările vor fi redactare în Word, în Arial de 12 cu spaţiu între rânduri de 1,5 / toate 

marginile de 2,5 cm. La fiecare lucrare (opţional) se va ataşa fotografia autorului (autorilor). 
Lucrările vor cuprinde obligatoriu diacritice şi vor fi corect redactate în limba română. 

 Lucrarea poate avea mai mulţi autori. 
Fotografia autorului(lor) face cât 1000 de cuvinte !!!(Completare la lucrare, desigur.) 
Rezumatul lucr ării va fi trimis numai de c ătre doctoranzi  

și op țional de cadrele didactice universitare. Atât.  



5. PROMOVAREA SIMPOZIONULUI 
Participanții care vor promova prezenta conferință, vor primi certificat de voluntariat. 
 

6. PREMIEREA 
Toate lucrările vor fi premiate după calitatea inovării și a prezentării, fiind incluse 

 într-un sistem de premiere pe secțiuni și domenii de activitate.  
Pe fiecare secțiune se va decerna trofeul de excelență în proporție de 1/100. 

LUCRĂRILE + FIŞELE DE ÎNSCRIERE + ALTELE VOR FI TRIMISE PÂNĂ LA DATA  
DE 16.09.2016, ora 20.00, NUMAI LA ADRESA:  

simpozion.universul.stiintelor@gmail.com 
(trimiteri la alte adrese de e-mail nu vor fi luate în considerație) 

 

7. SALVAREA MATERIALELOR 
Toate materialele trimise de dv. se salveză cu: 
NUMELE ȘI PRENUMELE dv. (le veți găsi foarte ușor pe dvd-ul cu ISBN). 
Numele și prenumele dv. sunt singurele cuvinte care se scriu peste tot cu litere 
mari și sunt cele mai importante cuvinte din activitatea de promovare!!!  
Model: POPESCU ION - lucrare/ POPESCU ION - fișa / POPESCU ION - chitanță. 
Cumpletaţi cu maximă atenţie şi corectitudine fişa de înscriere. De acolo luăm 
datele necesare pentru scrierea diplomelor şi a tabelului de premiere. 
 

8. TRIMITEREA MATERIALELOR 
- SE PARTICIPĂ INDIRECT CU TRIMITEREA LUCRĂRILOR. 
- SE PARTICIPĂ DIRECT CU PREZENTAREA LUCRĂRILOR ÎN SALĂ. 

Este indicat să trimiteţi toate materialele într-un singur e-mail până la 25 Mb, iar 
prin Wetransfer zip-ul/rar-ul cu materiale mai mari. 
Nu trimiteți materialele secvențial, câte unul, ne este greu și nouă să le adunăm 
de pe internet, în plus treceți automat în zona ”Probleme” la noi. 

Profesorul coordonator trimite un singur e-mail cu toate lucrările 
coordoanate şi cea personală. Este interzisă redirecţionarea de la elevi, fără un 
control minim al profesorului.  
 

9. PARTENERIATELE 
Opţional.  Parteneriatele le primiţi cu număr de inregistrare+ ştampilate de la noi. Doar le 

completaţi şi le semnaţi la şcoala/ universitatea dv. Apoi ne trimiteţi un exemplar scanat(să se 
vadă bine ștampila de la dv.) pe e-mail sau într-un plic timbrat cu 0,60 lei.  

 

9. TAXELE DE PARTICIPARE  se transmit prin mandat poștal sau prin depunere 
la bancă până la data de  20 octombrie 2016, cu trimiterea chitanței scanate. 

Fiecare autor  îşi achit ă taxa de participare şi prime şte 
materialele sale, personalizate.  

     La 1 noiembrie 2016 v ă trimitem coletul cu diplome+alte materiale. 
 
 
 



I. Taxa trimisă prin mandat poştal (verde scris cu negru) pe adresa: 
 Nume: Bivol Teodor la... / Prenume: Asociaţia “V. Pogor” 

Str. P-ţa Voievozilor, nr. 5, bl. A 10, ap. 28, et. 7,  loc. Iaşi, jud. Iaşi, cod 700575 
 

 - 55 lei – MAPA cu: Diploma de premiere + DVD-ul cu ISBN cu toate lucrările 
participante şi filmul simpozionului, Catalogul de prezentare, Calendarul activităţilor pe 
2016, adeverinţe + altele. 
- 120 lei – MAPA cu:  Diploma de premiere + VOLUMUL simpozionului cu ISSN + DVD-ul 
cu ISBN cu filmul simpozionului şi toate lucrările participante, Catalogul de prezentare, 
Calendarul activităţilor pe 2016, adeverinţe + altele. 
 
II. Taxa trimisă prin Banca Transilvania: Asociaţia “Vasile Pogor” 

COD IBAN: RO41 BTRL 0240 1205 S174 15XX BTRL – Iaşi 
- 60 lei – MAPA cu: Diploma de premiere + DVD-ul cu ISBN cu toate lucrările 
participante şi filmul simpozionului, Catalogul de prezentare, Calendarul activităţilor pe 
2016, adeverinţe + altele. 
 

- 125 lei – MAPA cu:  Diploma de premiere + VOLUMUL simpozionului cu ISSN + DVD-ul 
cu ISBN cu toate lucrările participante şi filmul simpozionului, Catalogul de prezentare, 
Calendarul activităţilor pe 2016, adeverinţe + altele. 
 

       NOTĂ: 1. Taxa pentru elevi şi studenţi(maxim 23 de ani) va fi gestionată de un 
părinte sau cadru didactic       

  (primeşte certificat de voluntariat + altele)  şi este de   
35 lei/elev/student.  

Volumul se achită separat - 65 lei. 
     2. Un cadru didactic care coordonează minim 5 elevi poate participa gratuit cu 

lucrare personală şi primeşte diplomă+dvd cu ISBN+altele. 
 

 
NU UITAŢI !  
Pentru participarea dv. la simpozion trebuie să trimiteţi 3 materiale: 

1. Lucrarea realizată de dv. / Rezumatul, numai doctoranzii. 
2. Buletinul de poştă şi fişa de înscriere. 
3. Taxa de participare şi chitanţa scanată, timisă pănă la  
     20 octombrie 2016. 
 

Trimiteţi tot pe e-mail: simpozion.universul.stiintelor@gmail.com 
Nu trimiteţi lucrări+altele pe e-mailul asociaţiei, nu mai avem spaţiu de stocare. 

Pe e-mailul asociaţiei însă, puteţi adresa orice întrebare. Vă mulţumim pentru înţelegere! 
 
 
 

    

    



Următoarea CONFERINȚĂ INTERNAŢIONALĂ “DINAMICA LUMII 
MODERNE” se va desf ășura în data de 23.10. 2016 la Ia și. 

Invitat special: prof. univ. dr. MICHAEL M. DEDIU  
de la Universitatea Harvard din SUA 

(Biletul de avion este deja cump ărat şi cazarea rezervat ă la Hotel 
„IL PRIMO” din Ia şi!) 

 
 
 
 
 
 
 

Participan ții la prezentul simpozion vor avea bonus 20 lei 
din taxa de participare la conferin ța din 23.10.2016. 

Regulamentul şi condi ţiile de participare la Conferin ţă vor fi  ca 
cele de mai sus, cu reducerea taxei la 35 lei pentr u participan ţii la 

prezentul simpozion . Volumul separat - 65 lei. 
 

INFORMAȚII: 
La oricare activitate organizat ă de asocia ția noastr ă, realiz ăm 

un folder denumit  cu numele și prenumele participantului în care 
includem, toate materialele trimise de dv.: lucrare , fișa, fișe elevi, 
chitan ța scanat ă, buletinul de po ștă, altele.  

Pute ți solicita prin e-mail  o amânare de trimitere a 
materialelor înc ă 3 zile dup ă eveniment dac ă nu a ţi reuşit s ă vă 
finaliza ţi cele necesare.  

PARTICIPANTUL CARE A TRIMIS TOATE MATERIALELE ÎN 
ORDINE are prioritate la primirea diplomelor +adeverin țelor 
+altele!!!  

PARTICIPANTUL CARE OMITE DIN ORICE MOTIV diverse 
materiale: buletine de po ștă, fișa, lucrarea vreunui elev, altele îl 
trecem în zona ”PROBLEME” și chiar dac ă revine și completeaz ă 
materialele între timp, r ămâne tot în zona ”Probleme” de care ne 
ocup ăm dup ă ce am rezolvat participan ții care au trimis corect de 
la început toate materialele completate cu aten ție.  

Zona ”Probleme” o rezolv ăm în medie în 30 de zile 
lucr ătoare, dup ă ce am trimis ultimul colet al participan ților care 
au avut r ăbdarea s ă trimit ă corect toate materialele o dat ă. 
 

Cu sincer ă pre ţuire, v ă mul ţumim pentru r ăbdarea Dv.  
de a citi aceast ă învita ţie!!! 

 


