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R O M Â N I A 
MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE 

 
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC  “REGELE  FERDINAND  I” 

                               TIMIŞOARA  

                                          300310, str. Renaşterii  Nr. 24/ A, 
                              tel./fax:+40(0) 0256-225905; +40 (0) 0356-412884, 
                                    e-mail: colegiultehnicferdinand@yahoo.com 

Nr. 3434 / 29.10.2014 

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A  

 SESIUNII EUROREGIONALE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU PROFESORI 

„Cunoştinţe, cercetare, meserie - calea spre dezvoltare personală” 
Ediţia a IV-a 

 

1. Informaţii generale 

Sesiunea Euroregională de Comunicări Ştiinţifice pentru Profesori se află la a patra ediţie, ca parte a 

Proiectului „Cunoştinţe, cercetare, meserie – calea spre dezvoltare personală”. Acesta a debutat în anul 2003 la 

nivelul Grupului Şcolar Energetic din Timişoara, actualul Colegiu Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”.  

Organizatori: Sesiunea Euroregională de Comunicări Ştiinţifice pentru Profesori, Ediţia a IV-a, este 

organizată de către Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” din Timişoara în colaborare cu Universitatea de Vest 

din Timişoara, Universitatea Politehnica din Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş. 

 Grupul ţintă: Sesiunea Euroregională de Comunicări pentru Profesori este destinată profesorilor de la 

grupurile şcolare şi colegiile tehnice din România, Ungaria, Serbia, invitate să participe la activitate.  

Obiective: Dezvoltarea cercetării ştiinţifice la nivelul grupurilor şcolare şi colegiilor tehnice, 

îmbunătăţirea relaţiilor cu profesorii de la licee similare din Serbia, Ungaria, România, stabilirea de noi legături 

în vederea unor colaborări viitoare. 

Scurtă descriere a activităţii: Sesiunea Euroregională de Comunicări pentru Profesori, Ediţia a IV-a, 

constă în publicarea unor lucrări realizate de către profesori pe teme şi subiecte de actualitate care se 

încadrează în următoarele secţiuni:  

-    Ştiinţe umaniste: la care se pot înscrie lucrări ale profesorilor membri ai ariilor curriculare „Limbă şi 

comunicare” şi „Om şi societate”; 

-  Ştiinţă şi tehnologie la care se pot înscrie lucrări ale profesorilor membri ai ariilor curriculare „Matematică 

şi ştiinţe” şi „Tehnologii”; 

- Eco-window: la care se pot înscrie lucrări ale profesorilor care manifestă interes în domeniul energiilor 

regenerabile, ecologiei, protecţiei mediului, indiferent de aria curriculară de care aparţin. 

Considerarea acestei ultime secţiuni în mod distinct are ca scop încurajarea studiului acestui domeniu 

vast, oferirea posibilităţii de manifestare a interesului şi diseminare a cunoştinţelor privind problemele energetice 

ale omenirii, cu implicaţiile legate de poluare şi protecţia mediului, precum şi soluţiile oferite de ştiinţă şi 

tehnologie pentru rezolvarea acestora. Sunt aşteptate lucrări care prezintă implementarea practică a unor soluţii 

atât la nivel fizic cât şi comportamental. 
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2. Condiţii de înscriere şi participare 

 Profesorii participanţi la Sesiune vor elabora lucrări ştiinţifice ţinând cont de faptul că un profesor poate 

fi autor/coautor la o singură lucrare, iar aceasta poate avea maxim 3 autori. 

 Înscrierea lucrărilor în concurs se va face astfel: 

- participanţii la sesiune vor completa fişa de înscriere (Anexa nr. 1) şi o declaraţie pe proprie răspundere, 

semnată de toţi autorii lucrării, că lucrarea este originală, că nu a mai fost publicată în altă parte şi că la 

conceperea ei a fost utilizată doar bibliografia precizată în lucrare; 

- participanţii vor achita o taxă de participare în valoare de 30 lei în contul Colegiului Tehnic Energetic 

„Regele Ferdinand I”, nr. RO66TREZ6215004XXX000238, deschis la Trezoreria Timişoara, cod fiscal 

2491494. Taxa include costurile de publicare şi transport a unui exemplar al cărţii sesiunii către 

autor/autori. Dacă autorii doresc mai multe exemplare, vor achita suma de 20 lei pentru fiecare exemplar 

în plus dorit; 

- fişa de înscriere completată, declaraţia şi copia chitanţei, respectiv a ordinului de plată a taxei de înscriere 

vor fi transmise la Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” din Timişoara până la data de 

21.11.2014. Transmiterea acestor documente se poate face prin fax (+40.256.225.905), e-mail 

(europroiect10@yahoo.ro), servicii de curierat sau poştale. În ultimele două cazuri, se va menţiona pe 

plic „Pentru Sesiunea Euroregională de Comunicări Ştiinţifice pentru Profesori”. Orice modificare 

survenită după data înscrierii în concurs va fi anunţată în scris şi însoţită de documentele necesare, dacă 

este cazul. 
- lucrările finalizate vor fi transmise în format electronic (.doc sau .docx) pe adresa de e-mail            

europroiect10@yahoo.ro, până în 15.12.2014, pentru a putea permite comisiei ştiinţifice să le studieze.  

 

3. Condiţii privind redactarea lucrărilor 

- lucrările se vor redacta în una din limbile: română, maghiară, sârbă sau engleză; 

- tehnoredactarea se va face cu caractere de 12, format Times New Roman Justified, spaţierea liniilor 

la un rând şi jumătate, marginile paginilor fiind setate în format A4 astfel: 2,5cm la stânga, iar în rest: 

1,5cm.  

- pentru titlu se vor folosi caractere de 14, Times New Roman centrat, spaţierea la un rând şi jumătate. 

Titlul se va scrie începând cu primul rând de la marginea superioară a paginii; 

- fiecare lucrare va avea un abstract (rezumat) redactat în limba engleză, de maxim 10 rânduri, format 

Times New Roman Justified, spaţierea liniilor la un rând, cu caractere de 11; 

- lucrările  nu vor depăşi 6 pagini şi vor conţine obligatoriu bibliografie şi concluzii; 

- bibliografia se va redacta similar cu rezumatul. Internetul este admis ca sursă bibliografică, dacă sunt 

scrise link-urile complet, în condiţiile în care se asumă responsabilitatea pentru verificarea 

credibilităţii informaţiilor oferite; 

- lucrările vor fi evaluate de către o comisie ştiinţifică din punctul de vedere al impactului creat, al 

modului în care şi-au atins scopul propus şi al rigurozităţii; 

Lucrările care nu îndeplinesc condiţiile de redactare sau au conţinut inadecvat, nu vor fi publicate. Taxa 

de participare nu se returnează. 
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4. Comisia tehnică 

Comisia tehnică este formată din profesorii organizatori ai sesiunii de comunicări. Această comisie 

stabileşte dacă sunt îndeplinite condiţiile de înscriere a fiecărei lucrări şi va transmite lucrările comisiei ştiinţifice 

până la data de 17.12.2014. Comisia tehnică se ocupă de publicarea cu număr ISSN a cărţii cu lucrările sesiunii şi 

de transmiterea cărţilor către autori până cel târziu la sfârşitul lunii Februarie 2015. 

 

5. Comisia ştiinţifică 

Comisia ştiinţifică este constituită din 3 comisii de evaluare, câte una pentru fiecare secţiune a 

concursului, fiecare fiind compusă din 3 membri. Membrii comisiilor de evaluare a lucrărilor sunt cadre didactice 

cu activitate remarcabilă şi rezultate deosebite, inspectori de specialitate sau cadre didactice din învăţământul 

superior.  

Comisia ştiinţifică stabileşte concordanţa dintre tematica sesiunii/secţiunea şi tema lucrării înscrise, 

selectează şi analizează lucrările. În cazul în care există observaţii privind elemente ale conţinutului lucrării, 

acestea se vor transmite autorilor pentru operarea modificărilor necesare. 

 

Comisia ştiinţifică:      Secţiunea „Ştiinţe umaniste” 

Prof. Univ. Dr. Negrescu Dan, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest Timişoara 

Insp. Şc. Prof. gr. I Bloancă Gheorghe, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş 

Prof. gr. I Milin Tihomir, Colegiul Naţional C. D. Loga Timişoara 

 
Comisia ştiinţifică:       Secţiunea „Ştiinţă şi tehnologie” 

Conf. Dr. Bunoiu Mădălin, Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest Timişoara 

Prof. metodist gr. I Sârbu Angelica, CCD Timiş 

Insp. Şc. Prof. gr. I Stancov Jelco, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş 

 
Comisia ştiinţifică:       Secţiunea „Eco-window” 

Prof. Univ. Dr. Ing. Vodă Mircea, Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timişoara 

Conf. Dr. Paulescu Marius, Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest Timişoara 

Conf. Dr. Ing. Vuc Gheorghe, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Universitatea Politehnica 

Timişoara 

 

Comisia de organizare: 

 
Dir. Prof. Dr. Pisano Patricia 

Dir. adj. Prof. Ing. Farcaş Mariana 

responsabil proiect: prof. Ivan Fernolendt Alice 

prof. Hebedean Doina – secţiunea „Ştiinţe umaniste” 

prof. Georgescu Mariana   – secţiunea „Ştiinţă şi tehnologie” 

prof. ing. Pădurean Elvira – secţiunea „Eco-window” 
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Anexa nr. 1 
 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
 

 SESIUNEA EUROREGIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE  

PENTRU PROFESORI 
 

„Cunoştinţe, cercetare, meserie - calea spre dezvoltare personală” 
 

Ediţia a IV-a 
 
 
Titlul lucrării: 

.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

Autori: 

1. prof. ..................................................................................................... 

2. prof. ..................................................................................................... 

3. prof. ..................................................................................................... 

 

Şcoala: ........................................................................................., Localitatea: .................................... 

Contact:    nr. telefon: ...................................................., e-mail: ................................................... 

Adresa la care se vor trimite cărţile: 

Localitatea ........................................................................., judeţul ....................................................... 

Str. ..........................................................................., nr. .................., cod poştal .................................. 

 

Lucrarea se înscrie la secţiunea (vă rugăm bifaţi secţiunea aleasă): 

Ştiinţe umaniste  

Ştiinţă şi tehnologie  

Eco - window  

 

Doresc să primesc ............... exemplare ale cărţii. 

 

Data înscrierii: ...................................................... 


