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GRUPUL ŢINTĂ/ BENEFICIARI: 

 elevi din învăţământul postliceal sanitar; 

 elevi din învăţământul tehnic şi tehnologic; 

 studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători;   

 cadre didactice;  

 cadre sanitare; 

 comunitatea locală.   

 

 

PARTENERI: 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ           

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ PIATRA NEAMŢ 

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN MEDICINĂ ȘI FARMACIE RAISA PACALO CHIȘINĂU 

COLEGIUL PARTICULAR „VASILE GOLDIȘ” ARAD – ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 

„VASILE GOLDIȘ” ARAD           

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „MOLDOVA” ROMAN 

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CENTRUL DE STUDII EUROPEAN” PIATRA-NEAMŢ 

 

 

 

ARGUMENT: 

 

 

Prezentul proiect reprezintă rezultatul anumitor dezbateri şi propuneri venite din partea unor cadre 

didactice, elevi şi părinţi ai acestora, privitoare la necesitatea organizării de manifestări ştiinţifice  — 

simpozioane, comunicări ştiinţifice, conferinţe, prezentări de carte etc. — pe teme de actualitate şi de 

interes pentru domeniul didactic şi de specialitate al unității noastre de învățământ.    

  Participarea la astfel de evenimente ştiinţifice, organizate la nivel regional, naţional şi chiar 

internaţional, aduce multiple beneficii atât elevilor, cât şi cadrelor didactice: realizarea de schimburi de 

experienţă cu alte cadre didactice de prestigiu din județul nostru, din ţară şi chiar din străinătate, posibilităţi 

de realizare de parteneriate cu instituţii de cultură, de învăţământ şi cercetare, precum şi oportunităţi de 

atragere de sponsori în vederea desfășurării unor astfel de evenimente etc.  

 Simpozionul îşi propune, printre altele, promovarea imaginii Şcolii Postliceale Sanitare                   

Piatra-Neamţ atât pe plan local, cât şi pe plan mai larg, național şi internațional.  

Pentru a putea organiza cât mai eficient evenimentul propus, Şcoala Postliceală Sanitară                    

Piatra-Neamţ a încheiat un acord de parteneriat cu următoarele unităţi de învăţământ de specialitate:  

Colegiul Particular „Vasile Goldiş” Arad – Şcoala Postliceală Sanitară „Vasile Goldiş” Arad 

Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” din Chișinău, Republica Moldova 

Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European” Piatra-Neamț 

Școala Postliceală Sanitară „Moldova” Roman  

 

 

 SCOPUL: 

 

Organizarea și desfășurarea unui simpozion internațional având ca temă abordarea terapeutică din cele 

mai vechi timpuri până astăzi, din dorinţa de a intensifica realaţiile de colaborare dintre scoli, precum și 

eficientizarea parteneriatelor dintre școli și diverse instituții.  

 



 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

o crearea unui cadru propice derulării parteneriatului, printr-un schimb util de idei şi bune practici 

între Școala Postliceală Sanitară Piatra-Neamț și instituțiile partenere; 

o găsirea de soluții şi contribuții, împreună cu partenerii noștri, pentru optimizarea activității  

didactice şi profesionale în domeniul specialității unităților noastre de învățământ;  

o desfășurarea activităților propuse: prezentarea unor studii, articole, rezultate ale cercetărilor etc. 

pe tema dată; 

o stimularea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru abordarea interdisciplinară, 

pluridisciplinară şi transdisciplinară; 

o participarea a minimum 100 de persoane (cadre didactice, elevi, studenți, cadre medicale, 

psihologii etc.) la lucrările simpozionului, 

o dezvoltarea creativității elevilor prin acţiuni ce vor avea în vedere abordarea interdisciplinară şi 

pluridisciplinară; 

o formarea la elevi a unor abilități de comunicare bine structurată şi convingătoare;  

o promovarea imaginii școlii;  

o premierea celor mai bune lucrări cu caracter științific şi practic-aplicativ; 

o publicarea unui volum al simpozionului care să cuprindă cele mai bune lucrări prezentate;  

o crearea cadrului de comunicare între specialiști și instituțiile guvernamentale și locale, pentru o 

mai bună cunoaștere a ultimelor noutăți din domeniu;  

o posibilitatea continuării proiectului prin implicarea mai multor unităţi şcolare din Municipiul 

Piatra-Neamț și nu numai.  

 

 

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII SIMPOZIONULUI 

 

 

Popularizarea evenimentului, încheierea parteneriatelor de colaborare, stabilirea condițiilor de 

participare, stabilirea calendarului simpozionului – 20 octombrie 2016 

Înscrierea, prin trimiterea fișei de înscriere, la adresa de e-mail: simpozion_2016@yahoo.com  și 

achitarea taxei de participare, până cel târziu pe 23 noiembrie 2016 

Afișarea programului desfășurării simpozionului – 24 noiembrie 2016  

Desfășurarea lucrărilor simpozionului 26 – 27 noiembrie 2016 

Trimiterea lucrărilor în varianta finală pentru a putea fi publicate – 8 decembrie 2016 

Jurizarea și premierea celor mai bune lucrări ale simpozionului – 10 decembrie 2016 

Publicarea volumului colectiv cu lucrările simpozionului – 15 decembrie 2016  

 

 

 

SECŢIUNI: 

 

I. Valenţe educative ale metodelor terapeutice în decursul istoriei  

II. Terapia în medicina românească 

III. Repere ale practicii nursing astăzi   
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REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 
 

          Persoanele interesate să participe la simpozion (cadre didactice, elevi, studenţi, cercetători, cadre 

medicale etc.) direct sau indirect (prin trimiterea lucrării) vor trimite fișa de înscriere și un rezumat al 

lucrării (conţinând între 10 şi 20 de rânduri), la adresa de e-mail: simpozion_2016@yahoo.com  până 

cel târziu pe data de 23 noiembrie 2016.  

          Lucrările, în varianta finală, pentru publicare, vor fi trimise pe aceeași adresă de e-mail până cel 

târziu 8 decembrie 2016. 

 

       Lucrările vor fi editate în Word şi trimise, în format electronic, la adresa de mail:   

               simpozion_2016@yahoo.com   

 Conţinutul lucrării: format A4, font Times New Roman, size 12, spaţiere la un rând, cu 

diacritice; 

 Titlul lucrării: bold, centrat, TNR, size 14, urmat de un rând liber; 

 Prenumele şi numele autorului, titlul ştiinţific sau didactic: bold, aliniat dreapta, size 12;  

 Numele instituţiei de provenienţă a autorului: bold, aliniat dreapta, size 12;  

 Rezumatul lucrării (între 10 şi 20 de rânduri); 

 Cinci cuvinte cheie; 

 Fiecare lucrare va avea maxim 5 pagini; 

 Notele bibliografice vor fi inserate în subsolul paginii cu Insert Reference Footnote;  

 Bibliografia va fi consemnată la sfârşitul lucrării, după următorul model: numele și 

prenumele autorului, titlul lucrării, ediția (dacă e cazul), editura, locul şi anul apariţiei; în 

cazul studiilor/articolelor consultate, se vor trece: numele și prenumele autorului, titlul 

studiului/articolului, în volumul...., ediția (dacă e cazul), editura, locul şi anul apariţiei, 

paginile... .  

 Taxa de participare este de 25 lei/autor (elevii și studenții beneficiază de gratuitate), care va 

fi virată în contul RO77CECENT0130RON0987192, deschis la CEC Bank Sa, Sucursala 

Piatra-Neamț, cu menţiunea pentru simpozion 2016 (taxa cuprinde: mapa simpozionului, 

diploma de participare, pauza de cafea, volumul colectiv al lucrărilor). 

 O lucrare poate avea cel mult doi autori. 

 Un autor poate participa cu maxim 3 (trei) lucrări (referate, studii, articole, cercetări proprii 

etc.); 

 Lucrările vor fi incluse într-un volum colectiv al simpozionului, cu ISBN;  

 Cele mai bune lucrări vor fi premiate în urma selecţiei de către un juriu de specialitate. 

 Lucrările vor fi redactate și prezentate în limba română. Prezentarea lucrărilor poate fi 

făcută în stil clasic sau PPT. (Pentru prezentarea lucrărilor vă punem la dispoziţie: 

videoproiector,  laptop etc. după caz). 

 

Nota 1. Lucrările care nu respectă condiţiile de redactare nu vor fi publicate. 

Nota 2. În vederea unei desfășurări optime a evenimentului, vă rugăm să respectaţi termenele de înscriere şi de 

trimitere a lucrărilor.    
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Fișa de înscriere 

 

la Simpozionul Abordarea terapeutică – de la tradiţional la  modern 
 

 

 

 

 

Numele  și prenumele ………………………................................................................................. 

 

Funcția: ……………………………………………….................................................................... 

 

Date de contact (telefon mobil/ e-mail) : ……………....................................................................... 

 

Unitatea de învățământ, localitatea : …………………………………………………....................... 

 

Titlul comunicării  …………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Secțiunea ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Participare:  

                        Directă  

                  

 

                         Indirectă (doar trimiterea lucrării) 

 

 

 

Adresa la care doriţi să primiţi diploma şi materialele simpozionului (în cazul participării indirecte): 

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

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

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

 

 

 

 

      Data înscrierii : ………....                                                                                 Semnătura, 

  

                              

                                                                                                           ………………………. 


