
ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE BIOLOGIE DIN JUDEŢUL PRAHOVA 

„ECOTERRA” 
 

 
O R G A N I Z E A Z Ă 

 

 

VINERI, 18 DECEMBRIE 2020 
Locație: Ploiești – videoconferință 

între orele 09,00 – 16,00 

 

Simpozionul Naţional „ECOTERRA” – Ediţia a XII-a 

dedicat speranței în frumusețe, generozitate și umanitate, cu tema: 
 

”O viață pentru o idee!” 
(repere din istoria îndepărtată și mai apropiată a omenirii) 

 
Posibile abordări: 

- o personalitate din istoria omenirii care și-a lăsat amprenta în universalitate 

- o scurtă incursiune în lumea cuvântului scris 

- o carte care te-a impresionat și a devenit un film 

- epistole care au schimbat lumea 

- descoperiri care au marcat omenirea 

- invenţii, curiozităţi, oameni de ştiinţă 

- ......  

http://www.ecoterra-ph.ro/site/


 

”O viață pentru o idee!” 
(repere din istoria îndepărtată și mai apropiată a omenirii) 

- SIMPOZION NAŢIONAL „ECOTERRA”, ediția a XII-a  

 

 

 

ARGUMENT 

 

 

 

 

Simpozionul Naţional „Ecoterra” a fost organizat în vederea promovării evenimentului 

biologic marcant al fiecărui an. Anul acesta a reprezentat însă o provocare prin angoasa 

creată de pandemia COVID-19 pe care o traversăm și de speranța într-un viitor mai sigur și 

mai luminos. Și pentru că informațiile pe care le deține omenirea, despre perioade mai 

întunecate sau mai luminoase, au fost transmise prin intermediul cuvântului scris, pentru că 

uneori o scrisoare a schimbat cursul evenimentelor, pentru că o carte cuprinde o lume 

întreagă între cele două coperți, iată doar câteva motive de a citi, de a ne informa, de a 

transmite și a cuprinde în paginile unei noi cărți gânduri, sentimente, idei iscate de temele 

alese. 

Pentru că, ce ar fi fost omenirea fără cuvântul scris? Cum ar fi putut ajunge la noi, cei 

de astăzi, vocile îndepărtate ale geniilor, cum am fi cunoscut și aplicat descoperirile care au 

schimbat fața omenirii? Căci, în era tehnologiei și informației, cititul unei cărți reprezintă 

încă un răsfăț intelectual, o călătorie alături de autor, de personaje, de întâmplări. 

Să sperăm că lucrările reunite în această carte, în format electronic de data aceasta,  

vor constitui un moment delicat de reflecție asupra istoriei speciei umane, asupra acțiunilor 

și consecințelor acestora, asupra acestui moment unic de întâlnire în sfera gândirii și a 

bucuriei efervescenței creatoare. 

 

Ploiești, 18 decembrie 2020 

  



 

 

 

SCOP:  

 Promovarea și recunoașterea importanței cuvântului scris, a cărților, a descoperirilor 

care au contribuit la dezvoltarea omenirii. 

 

OBIECTIVE: 

 Evidențierea importanței cercetării științifice în progresul societăţii; 

 Prezentarea/identificarea unor personalități care au marcat profund și ireversibil 

istoria omenirii în diverse domenii: literatură, matematică, biologie, fizică, chimie, 

psihologie, filozofie, istorie, religie etc 

 Evidențierea modului în care descoperirile științifice au avut, au și vor avea efecte 

imprevizibile asupra evoluției omenirii; 

 Identificarea modului în care cuvântul și mai apoi informația scrisă au influențat 

mersul omenirii. 

 

GRUP ŢINTĂ: profesori de biologie şi de alte specialităţi, muzeografi, studenţi etc. 
 

LOC DE DESFĂŞURARE: Ploieşti, în sistem videoconferință 
 

ACTIVITĂŢI: prezentări lucrări ştiinţifice.  
 

ORGANIZATORI:  
 

ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE BIOLOGIE DIN JUDEŢUL PRAHOVA 

"ECOTERRA",  
 

DATA: 18 decembrie 2020 
 

PROGRAM DE DESFĂŞURARE:  
 

 Lucrările simpozionului se vor desfășura în sistem de videoconferință, după un 

program care va fi transmis ulterior. Fiecare participant va trimite lucrarea conform Fișei de 

înscriere și va realiza un PPT care va fi prezentat în ședință publică / videoconferință. 

  



REGULAMENT DE PARTICIPARE; CERINŢE DE REDACTARE 

 

 Înscrierea participanţilor se va face până pe data de 01.12.2020, prin e-mail la 

adresa silvia.f.olteanu@gmail.com, prin transmiterea formularului de înscriere ataşat 

(anexa). 

 

 Depunerea lucrărilor: până la data de 13.12.2020, în format electronic, prin e-mail, 

la adresa silvia.f.olteanu@gmail.com împreună cu: fişa de înscriere (document word). 

Până, cel târziu, pe 15.12.2020 va fi trimis materialul de prezentare, sub formă de 

PPT. Vă rugăm să precizaţi în e-mail adresa de corespondenţă, inclusiv codul poştal şi 

telefonul, de preferinţă, mobil.  

 

 Redactarea lucrărilor: 

 lucrarea propriu-zisă se va face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm 

(text aliniat „justified”) cu diacritice, 

 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 12 Bold), centrat, 

 autorul şi instituţia se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman 11), 

aliniat la stânga, 

 la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 

11), 

 lucrările vor fi redactate în Microsoft Word (cu extensia .doc sau .docx), 

 numărul de pagini al lucrărilor să fie cuprins între 3-6. 

 Prezentare Power Point 10-20 slide-uri. 

 

Timp de prezentare al lucrărilor: max. 10 minute. Veți primi un link, cel mai târziu pe 

data de 17.12.2020, care vă va permite accesul la videoconferință. 

 

CERTIFICARE (materialele vor fi transmise în format electronic): 

- Diplomă de participare pentru profesori; Volum cu lucrări, cu ISBN, în format electronic. 

 

Lucrările simpozionului vor alcătui o lucrare pdf., cu ISBN, care va fi transmisă fiecărui 

participant prin email. 

Taxa de înscriere, 30 lei, va fi achitată în contul Asociaţiei Profesorilor de Biologie 

„Ecoterra”, cu sediul în Ploiesti, str.Nalbei, nr.3, Prahova, cod fiscal 21981638,  

cont IBAN: RO20 RNCB 0205 0867 8655 0001, deschis la BCR Ploiesti. 

NOTA: Informatii suplimentare la telefoanele: 

 Silvia Olteanu – 0737502559/0721-298-561; silvia.f.olteanu@yahoo.com 

 Iuliana Tanur - 0721848117; iuliana_tanur@yahoo.com 

Adriana Mihai – 0743002027; adriana_mihai_24@yahoo.com 
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