
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   FACULTATEA DE ECONOMIE 
ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR şi 

FACULTATEA DE FIZICĂ de la 
UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” din IAȘI, 

FACULTATEA DE DREPT de la 
UNIVERSITATEA DE STAT din MOLDOVA, 

FACULTATEA DE DREPT de la  
UNIVESITATEA DE STUDII  

POLITICE ŞI ECONOMICE EUROPENE 
“C-TIN STERE” din REPUBLICA MOLDOVA şi   

                                          ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ  
“ VASILE POGOR” IAŞI 

 
                                      VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA :                    

Simpozionul Internaţional 
“UNIVERSUL ŞTIINŢELOR“ 

Ediţia a V-a 
Duminică 7 septembrie 2014 

 

                           PROGRAM : 

Ora 10.00 – Deschiderea simpozionului / Întâlnire cu mass-media şi prezentare de  
lucrări în Sala Şcolii Doctorale a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (Sala 502, corpul R), 
Ora 12.00 – Coffe break 
Între orele 12.30 – 14.00 – Prezentare lucrări – partea a II-a  
Ora 14.00 – Coffe break 
Între orele 14.30 – 16.00 – Prezentare lucrări – partea a III-a  
Ora 16.15 – Alocuţiuni / Închiderea lucrărilor 
 
 
 



 

 

 
 

REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI: 
Lucrările prezentate pot aborda tematici din toate domeniile. 

 

DOMENII ŞTIINŢIFICE VIZATE : 
Agricultură, Arhitectură, Arte, Asistență socială, Astronmie, Biologie, Chimie, Drept, 
Electronică, Electrotehnică, Farmacie, Filosofie, Fizică, Geografie, Hidrotehnică, Informatică, 
Istorie, Jurnalism, Literatură universală, Matematică, Mecanică, Medicină, Medicină 
Veterinară, Mediu, Muzică, Nutriție, Psihologie și Științe ale educației, Sociologie, Sport, 
Ştiinţe economice, Ştiinţe politice, Ştiinţe teologice, Telecomunicaţii, Textile, Turism, 
Zootehnie, alte domenii (menţionate de Dv. în fişa de înscriere). 
 

Secțiunile SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL ”UNIVERSUL ȘTIINȚELOR”: 
1. ŞTIINŢE SOCIO-UMANISTE 
2. ŞTIINŢE EXACTE 
3. MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
4. CULTURĂ ŞI ARTĂ 

                                         ȘI 
Secțiunile EXPOZIȚIEI INTERNAȚIONALE ”UNIVERSUL CUNOAȘTERII” 

1. FILME 
2. FOTOGRAFII 
3. PPT-uri 
4. MACHETE, COLAJE și OBIECTE DECORATIVE 

 

CINE POATE PARTICIPA?  
Cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, ingineri, bibliotecari, elevi și 

studenți, alte categorii. 
Se poate participa direct (prin trimiterea lucrărilor pe e-mail și prezentarea în aulă) sau 

indirect (prin trimiterea lucrărilor pe e-mail), dar se poate participa și fără lucrare, ca auditor în 
sală. 

 

UNDE SE DESFĂȘOARĂ?  
Sala Şcolii Doctorale a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (Sala 502, corpul R) – Fosta 

clădire Romtelecom din Fundație. 
 

TOATE LUCRĂRILE VOR FI PREMIATE. LUCRĂRILE SUNT INCLUSE  
ÎNTR-UN SISTEM DE PREMIERE PE DOMENII DE ACTIVITATE. 

SE VA DECERNA TROFEU DE EXCELENŢĂ PE FIECARE SECŢIUNE . 
 

LUCRĂRILE VOR FI TRIMISE PÂNĂ LA DATA DE 05.09.2014, ora 14.00,  
LA ADRESA: asociatia.vasilepogor@gmail.com 

 



Detalii privind participarea la SIMPOZION: 
Lucrările vor fi redactare în Word, numai în times new roman de 12 cu spaţiu între 

rânduri de 1,5 cm și margini de 2,5 cm. La fiecare lucrare (opţional) se va ataşa fotografia 
autorului (autorilor - nelimitat).  

Se acceptă lucrări în limba română, franceză și engleză. Rezumatul lucrării trebuie să 
fie de maxim ½ pagină redactat in limba în care se scrie lucrarea. Fiecare autor î şi achit ă 
taxa de participare.  

Participanții pot opta pentru tipărirea lucrarilor în volumul simpozionului. Vă rugăm 
atenţie la redactare: cu diacritice, fără greşeli de scriere sau ortografice, s.a. Lucrările cu 
greşeli vor fi returnate spre corectare de două ori, iar dacă va fi cazul vor fi descalificate.  

Fiecare lucrare va avea maxim 6 pagini + un rezumat de ½ pagină pentru catalogul de prezentare. 
 

Detalii privind participarea la EXPOZI ȚIE: 
Fiecare participant (elev, student, profesor cu luc rare personal ă sau 

alte persoane) î şi achit ă taxa de participare.  
La secțiunea FILM se participă cu un material de maxim 15 minute în formatele .mpeg, 

.avi sau .wmv. Filmele se încarcă pe www.youtube.com de pe adresele autorilor sau se trimit 
prin www.transfer.ro, după care organizatori le vor încărca pe playlistul de pe Youtube al 
Asociației ”Vasile Pogor”: https://www.youtube.com/channel/UC_Ie94A8gcWgEcPPLI2Dy-Q/playlists 

Filmele se salvează cu numele autorului. Dacă sunt mai mulți autori pe material se 
salvează cu NUME 1 + NUME 2. Exemplu: AXINTE MIHAI + MARDARE ION.  

 

La secțiunea FOTOGRAFII un participant poate trimite maxim 5 fotografii grupate sub 
un singur titlu (notat pe fișă). Fotografiile se salvează cu numele autorului, dacă sunt mai 
multe fotografii se salvează cu NUME 1, NUME 2... Exemplu: AXINTE MIHAI 1, ... AXINTE 
MIHAI 5. 

 

La secțiunea PPT se participă cu un singur ppt cu maxim 20 de slide-uri. Ppt-ul se 
salvează cu numele autorului, dacă sunt mai mulți autori se salvează cu NUME 1 + NUME 2. 
Exemplu: AXINTE MIHAI + MARDARE ION. 

Dacă ppt-ul este mai mare decât se poate trimite prin e-mail (25MB) se trimite prin 
www.transfer.ro.  

 

La secțiunea MACHETE, COLAJE și OBIECTE DECORATIVE un participant poate 
trimite maxim 5 lucrări fotografiate și grupate sub un singur titlu (notat pe fișă). Fotografiile 
se salvează cu numele autorului, dacă sunt mai multe fotografii se salvează cu NUME 1, 
NUME 2..., iar dacă sunt mai mulți autori se salvează cu NUME 1 + NUME 2, Exemplu: AXINTE 
MIHAI 1, ... AXINTE MIHAI 5 sau pentru cazul cu mai mulți autori: AXINTE MIHAI + MAXIM ION. 

 

NOTĂ: 
Nu se acceptă materiale transmise pe CD-uri / DVD-uri. 
Materialele trimise prin www.transfer.ro se trimit însoțite de fișa de înscriere. 
În mesajul de trimitere a materialelor, dar și în conținutul lucrărilor trebuie să fie trecut 

numele participantului și unitatea școlară / județul. 
Materialele de la secțiunea fotografii, colaj și obiecte decorative se trimit doar la 

dorința autorilor prin poșta, la aceeași adresa de la secțiunea taxe – mandat poștal. 



Pentru cei care doresc semnarea parteneriatelor acestea se trimit NUMAI în plic în 2 
exemplare, nu primim parteneriate scanate ! 

 IMPORTANT: 
La această activitate fiecare participant se poate înscrie cu o singură lucrare, doar la 

secțiunea Fotografii de la Expoziție se poate înscrie maxim 5 fotografii. 
 

Profesori care coordonează minim 5 elevi au participarea cu lucrare personală gratuită. 
Dacă nu participă cu lucrare personală atunci vor primi doar diplomă de coordonare. 

Profesorul coordonator trebuie sa trimită lucrările elevilor salvate cu numele autorilor 
și nu cu titlul lucrării, însoțite de fișa de înscriere.  

 

TAXELE DE PARTICIPARE SE TRANSMIT PRIN MANDAT POŞTAL SAU BANCĂ:  
Fiecare participant î şi achit ă taxa de participare.  
1. Taxa trimisă prin mandat poştal pe adresa: 

- 55 lei – MAPA cu: Diploma de premiere + DVD-ul cu ISBN cu lucrările participante şi 
filmul simpozionului, Catalogul de prezentare, Calendarul activităţilor pe 2014, Parteneriatul 
semnat şi ştampilat, Adeverință premiere, altele. 

 

- 120 lei – MAPA cu: Diploma de premiere + VOLUMUL simpozionului cu ISSN + DVD-ul 
cu ISBN cu lucrările participante şi filmul simpozionului, Catalogul de prezentare, Calendarul 
activităţilor pe anul 2014, Parteneriatul semnat şi ştampilat, Adeverință premiere + adeverință 
publicare,  altele. 

Mandatul poștal: (formularul verde cu chenar negru) 
Nume: Bivol Teodor - preşedinte  /  Prenume: Asociaţia “Vasile Pogor”  

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

2. Taxa trimisă prin Banca Transilvania:  
Asociația ”Vasile Pogor” 

COD IBAN: RO41 BTRL 0240 1205 S174 15XX BTRL – Iaşi 
 

- 65 lei – MAPA cu: Diploma de premiere + DVD-ul cu ISBN cu lucrările participante şi 
filmul simpozionului, Catalogul de prezentare, Calendarul activităţilor pe 2014, Parteneriatul 
semnat şi ştampilat, Adeverință premiere, altele. 

 

- 130 lei – MAPA cu: Diploma de premiere + VOLUMUL simpozionului cu ISSN + DVD-ul 
cu ISBN cu lucrările participante şi filmul simpozionului, Catalogul de prezentare, Calendarul 
activităţilor pe anul 2014, Parteneriatul semnat şi ştampilat, Adeverință premiere + adeverință 
publicare, altele. 

 

3. TAXA pentru  EXPOZIȚIE este de 35 lei – MAPA cu: Diploma de premiere + DVD-
ul cu ISBN cu lucrările participante şi filmul simpozionului, Catalogul de prezentare, 
Calendarul activităţilor pe 2014, Parteneriatul semnat şi ştampilat, Adeverință premiere, altele. 

 

Toate materialele vor fi transmise participanţilor până la data de 15 octombrie 2014. 
Activitatea este promovată pe adresa asociației de facebook: 

http://www.facebook.com/asociatia.vasilepogor și pe http://forum.portal.edu.ro – secțiunea Evenimente. 


