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VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA  
 
 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL 
 

„ŞTIINŢELE ŞI ABORDAREA LOR INTERDISCIPLINARĂ” 
 
 

Vineri 31 martie 2023 
pe platforma digitală GOOGLE MEET 

 
 

Programul desfăşurării activităţii:  

Interval orar Activitatea 
1000-1005 Logarea pe platfomă 
1005 Cuvânt de deschidere (organizatori, invitaţi)  
1015 - 1100 Derularea activităţii  
1100 - 1120 Concluzii, festivitate de închidere 

 

Simpozionul se organizează în trei secţiuni având următoarele teme: 

1. Secţiunea „LUMEA ŞTIINŢELOR DINCOLO DE BĂNCILE ŞCOLII”  

2. Secţiunea „MODALITĂŢI DE EVALUARE TRANSDISCIPLINARĂ”  

3. Secţiunea „PREDAREA INTERDISCIPLINARĂ, O PROVOCARE” 



 

Recomandări privind redactarea lucrărilor 

1. Lucrările acceptate spre publicare în revista dedicată simpozionului vor fi redactate 
computerizat, utilizând diacritice şi fontul Time New Roman. Editarea textului se va face la 
1,5 rânduri (font 12 pt.) normal style, format A4 cu marginile egale de 2 cm. Titlul lucrării, 
centrat (majuscule bold 14 pt) va fi urmat la două rânduri de autorii lucrării (font 12 pt.) şi la 
un rând de instituţia de învăţământ (italic, 12pt). Graficele, figurile şi fotografiile incluse în 
text trebuie să aibă un contrast care să asigure multiplicarea prin copiere. Bibliografia (11 pt) 
va conţine autorii şi titlul lucrării, editura şi anul apariţiei. Lucrările vor avea maxim 2 pagini! 
2. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica 
propusă dezbaterii, de asemenea pot fi prezentate experiențe personale. 
3. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de 
participare, dacă se vor prezenta amândoi la activitate. 
 

Parteneriatul se trimite prin poştă (adresa de expediere: COLEGIUL 
NAŢIONAL "NICOLAE TITULESCU", str. Doljului, nr. 12, localitatea Craiova, 
Judeţul Dolj, Cod 200127) sau scanat pe adresa de e-mail 
interdisciplinaritatestiinte@gmail.com. 

 

ÎNSCRIEREA 
Înscrierea candidaţilor se va face pe baza fişei de înscriere.  
Lucrările şi fişa de înscriere se vor înainta organizatorilor pe suport scris în perioada 

06.03.2023–30.03.2023, la unitatea şcolară (la laboratorul de fizică, etaj 2, laborant Strugariu 
Maria sau profesor Ciobanu Mugurel-Alin) şi pe adresa de e-mail 
interdisciplinaritatestiinte@gmail.com însoţite de chitanţa /factura (scanată) care atestă 
achitarea taxei de sponsorizare a activităţii (pentru candidaţii din alte judeţe). 

 

TRIMITEREA MATERIALELOR 

Toate materialele trimise de dv. se salvează cu: NUMELE ȘI PRENUMELE 
dumneavoastră. Numele și prenumele dumneavoastră sunt singurele cuvinte care se scriu 
peste tot cu majusculă și sunt cele mai importante cuvinte din activitatea de promovare!!! 

Model: POPESCU ION - lucrare/ POPESCU ION - fișa / POPESCU ION - chitanță. 
Completaţi cu maximă atenţie şi corectitudine fişa de înscriere! 

 

TAXELE DE SPONSORIZARE (PARTICIPARE) 
Activitatea se va realiza din venituri proprii și sponsorizări. Cei care participă sunt 

rugați să sponsorizeze cu suma de 50 lei/persoană desfășurarea activității; suma include costul 
revistei, tipărirea diplomelor, adeverinţelor și pliantelor. Dacă participanţii nu vor revista 
tipărită vor plăti 20 lei/persoană. Suma va fi depusă la laboratorul de fizică, sau în contul 
bancar RO85BRDE170SV49457881700, CUI: 38606196, deschis de către Asociaţia de 
părinţi Brazda lui Novac sau va fi expediată prin mandat poştal pe adresa Asociaţia de părinţi 
Brazda lui Novac, str. Doljului, nr. 12, localitatea Craiova, Judeţul Dolj, Cod 200127. Se va 
menționa, obligatoriu, pentru SIMPOZION NAŢIONAL la secțiunea „Detalii plată”. Suma va 
fi achitată până la data de 31 martie 2023. 

 
Fiecare autor care sponsorizează activitatea primeşte materialele sale, personalizate 

(diploma, revista tipărită, parteneriatul (dacă este cazul), etc.), începând cu 1 iunie 2023. 



 

 

 

 

Persoana/persoane de contact: 
Ciobanu Mugurel-Alin, profesor la Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova, 

telefon 0760069255, 

Strugariu Maria, laborant la Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova, telefon 

0740936450 

 

Adresa e-mail simpozion: interdisciplinaritatestiinte@gmail.com 

 

OBSERVAŢIE 
Pentru o desfăşurare mai eficientă a simpozionului naţional, organizatorii vor crea pe 

Whatsapp un grup (S.N._Craiova) în care veţi primi informaţii despre organizarea, 

desfăşurarea şi expedierea documentelor simpozionului.  

 

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

1. Lucrarea realizată de dumneavoastră pe adresa de e-mail.  

2. Fişa de înscriere. 

3. Acordul de parteneriat. 

4. Participanţii vor sponsoriza desfăşurarea simpozionului cu suma de 50 lei/20 lei. 

Suma va fi depusă la laboratorul de fizică sau în contul bancar 

RO85BRDE170SV49457881700, CUI: 38606196, deschis de către ASOCIAŢIA DE 

PĂRINŢI BRAZDA LUI NOVAC sau va fi expediată prin mandat poştal pe adresa 

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI BRAZDA LUI NOVAC, str. Doljului, nr. 12, localitatea 

Craiova, Judeţul Dolj, Cod 200127. Se va menționa, obligatoriu, pentru SIMPOZION 

NAŢIONAL la secțiunea ”Detalii plată”. Suma va fi achitată până la data de 31 martie 

2023. 

Trimiteţi lucrarea, acordul de parteneriat şi fişa de înscriere pe adresa de e-mail: 

interdisciplinaritatestiinte@gmail.com 



 

 

 

FORMULAR DE SPONSORIZARE 

 

Simpozion național 

„ȘTIINȚELE ȘI ABORDAREA LOR INTERDISCIPLINARĂ” 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul ________________________________________________________,  

de la _____________________________________________________________________,  

sunt de acord să sponsorizez cu suma de ............ lei, desfășurarea Simpozionului Național 

„Științele și abordarea lor interdisciplinară”, organizat de Colegiul Național „Nicolae 

Titulescu” Craiova, în data de 31 martie 2023. 

 

 

 

 

 

 

Data, Semnătura 

  

 

 

,



 

 
COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE* 
Simpozion național „Ştiinţele şi abordarea lor interdisciplinară” 

CRAIOVA– 31 MARTIE 2023 
 

Nume şi 

prenume: 
Specialitatea: 

Unitatea de 

învăţământ: 
Titlul lucrării: Secţiunea: 

Adresa completă a 

participantului: 

Telefon 

(personal / de 

contact): 

E-mail: 

Mijloace 

utilizate în 

prezentarea 

lucrării: 

         

         

         

         

         

*Completaţi cu maximă atenţie şi corectitudine fişa de înscriere. De aici luăm datele necesare pentru scrierea diplomelor şi adeverinţelor. 
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