
Fişa de participare / Formulaire d'inscription / Registration form

Afilierea / Affiliation / Affiliation Poziţia / Position / Position

Adresa / Adresse / Address

Telefon / Téléphone / Phone Mobil /Portable / Cell phone 

Nume / Nom / Name  E-mail

Vă rugăm să completați formularul și să îl trimiteţi prin e-mail până la data de 20 martie 2019. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări.

Veuillez remplir le formulaire et nous le renvoyer par courrier électronique au plus tard le 20 mars 2019. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Please fill in the form and return it via e-mail no later than March 20, 2019. Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

Octavia Costea, Ph.D.
Professor, “Dimitrie Cantemir” Christian University

octavia_costea@yahoo.com

Titlul lucrării
în română, engleză, franceză, italiană și spaniolă 
(cu rezumat în engleză)

Titre de l'article
en roumain, anglais, français, italien et espagnol 
(avec résumé en anglais)

Paper title
in Romanian, English, French, Italian and Spanish
(with abstract in English)

Subiectele conferinței la care doriți să 
participați, în ordinea preferințelor dvs.
(1, 2, 3 sau orice combinație de 1 și 2, 1 și 3, etc.).

Les sujets de la conférence auxquels vous 
souhaitez participer, dans l'ordre de votre choix 
(1, 2, 3 ou toute combinaison de 1 et 2, 1 et 3, etc.).

The Conference topics you want to attend, in the 
order of your preference 
(1, 2, 3 or any combination of 1 and 2, 1 and 3, etc.).

1. Agenda 2030: Obiective în acțiune
2. Practică, inovație și creativitate în şcoală
3. Mediul și dezvoltarea durabilă: profesiile viitorului

1. Agenda 2030: Objectifs en action
2. Pratique, innovation et créativité à l'école
3. Environnement et développement durable: les métiers du futur

1. Agenda 2030: Objectives in action 
2. Practice, innovation and creativity in school
3. Environment and  sustainable development: the professions of the future 

Persoane de contact / Personnes de contact / Contact persons: 

Manuela Cazan, Ph.D.
Lecturer, “Dimitrie Cantemir” Christian University

manuelaccazan@gmail.com

Universitatea Creștină
Dimitrie Cantemir

Universitatea de
Știinţe Agronomice și
Medicină Veterinară

mailto:octavia_costea@yahoo.com
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