
Colegiul Naţional  
„I.L. Caragiale “ 

Ploieşti 
 

Institutul Astronomic  
al Academiei Române 

Bucureşti 
                                          

în parteneriat cu 

Direcţia Judeţeană Prahova a Arhivelor Naţionale 

Primăria Municipiului Ploieşti 

organizează 

VINERI 9 OCTOMBRIE 2015, ora 10.00 

în Amfiteatrul Colegiului Naţional „I.L. Caragiale“ 

Str. Gheorghe Doja 98, Ploiești 

 

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ 

 

Astronomul Constantin Pârvulescu, 

membru post‐mortem al Academiei Române 

125 de ani de la naştere 
  



Vă invităm să participaţi cu comunicări ştiinţifice legate de viaţa şi opera ilustrului astronom Constantin 
Pârvulescu. 

Rezumatele vor fi transmise simultan, până la 30 august 2015, la adresele de e-mail: 

elenairinapopescu@gmail.com, magda_stavinschi@yahoo.fr 

Acceptul comunicărilor va fi comunicat până la 5 septembrie 2015. 

Comunicările vor fi publicate într-o ediţie specială a revistei „Curierul liceului”, ISSN 1223-3900. 

Textul comunicărilor va fi transmis până la 25 septembrie 2015  în formatul cerut autorilor ale căror 
lucrări au fost acceptate. 

CONDIŢII DE REDACTARE A ARTICOLELOR 
 

         Articolul se trimite în limba română. Numărul maxim de pagini pentru întreg articolul este 

de 6 pagini, iar pentru rezumat maxim 2 pagini. Lucrarea propriu-zisă se scrie în format A4, la 

un rând, justified, cu diacritice. 

        Titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 12. La doua rânduri sub numele 

autorului se începe scrierea textului. REZUMATUL trebuie să conţină maxim 400 de cuvinte, 

format Times New Roman, 12. Se vor specifica titlul comunicării, autorul/autorii, titlul ştiinţific, 

instituţia, datele de contact (e-mail, adresa, telefon). Este indicat să se adauge şi un rezumat de 

cel puţin 10 rânduri în limba engleză. 

        Se admite publicarea doar a figurilor alb-negru. Articolele pentru publicare se trimit 

până la data de 25 SEPTEMBRIE 2015.  

 
        Pentru a asigura publicarea comunicarilor, va rugam sa participati cu suma de 30 lei, care 

include publicarea  cu ISSN pe CD sau în Curierul liceului şi taxele de expediere a acestora 

împreună cu celelalte documente de participare, prin curier rapid sau poştă. Contul este deschis 

la Banca VOLKSBANK ROMANIA  RO86 VBBU 2511PH2874312701, AP 150 CNILC - 

ASOCIATIA PĂRINŢILOR DIN C.N.I.L.CARAGIALE PLOIEŞTI, specificați pentru 

Simpozionul aniversar.  Rugămintea organizatorilor este să nu se depăşească termenul limită. 

Fiecare participant va primi confirmarea înscrierii la sesiunea științifică. 

 

 

 



FORMULAR DE PARTICIPARE 

 

Nume ____________________________Prenume _________________________________ 

Titlu ştiinţific: 
________________________________________________________________________________ 

Instituţia ___________________________________________________________________ 

Adresa_____________________________________________________________________ 

Funcţia:____________________________________________________________________ 

 

Telefon ______________________ E-mail _______________________ 

 

Titlul comunicării: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Autor/Autori: _____________________________________________________________________ 

Participare:              directă                                   indirectă (publicare articol)  

Rezumat (maximum 400 de cuvinte) 

 


