
    
 

 
 
 

 
Nr. 992 /25.11.2009 

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 
vă invită să participaţi la 

 

Simpozionul Naţional PREUNIVERSITARIA, ediţia a XXII-a 
20 martie 2010 

 
 

Locul desfăşurării: Casa Corpului Didactic Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr.91 
(intrarea din str. Arieşului) 
 
Data:  20 martie 2010, începând cu  ora 900 
 
 

Lucrările simpozionului vor avea următoarea tematică pe secţiuni: 
• Secţiunea 1 - Inovaţie şi creativitate didactică 
• Secţiunea 2 - Promovarea lecturii documentare şi artistice prin activităţi extracurriculare 
• Secţiunea 3 - Alternative educaţionale 
Prezentările pe secţiuni vor fi precedate de susţineri în plen ale temelor simpozionului de către 

specialişti în domeniu. 
 

La Simpozionul Naţional Preuniversitaria pot participa cadre didactice şi personal didactic auxiliar 
din învăţământul preuniversitar, cu sau fără lucrare. 

 
 

I. CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE: 
 

A. Participanţii fără lucrare 
- completarea şi trimiterea talonului de înscriere (ataşat) până la data de 1 martie 2010, prin e-

mail, la adresa vturculet@ccdcluj.ro 
 
B. Participanţii cu lucrare: 

- lucrarea să se încadreze în problematica simpozionului 
- completarea şi depunerea talonului de înscriere (ataşat) şi a lucrării în format electronic, până 

la data de 1 martie 2010 prin: 
o e-mail (toate fişierele ataşate într-un singur e-mail) la adresa vturculet@ccdcluj.ro 
sau 
o personal, la sediul CCD Cluj (pe un CD) 

Pentru lucrările trimise prin e-mail, autorii vor urmări confirmarea de primire (pe e-mail) sau se 
vor interesa telefonic dacă lucrarea a ajuns la destinaţie (Persoană de contact: Virginia Turculeţ, 
tel. 0733661213) 
Notă: Lucrările trimise trebuie să aibă forma finală. Nu se acceptă modificări ulterioare. 
 
Numărul total de locuri: 60 
 

II. CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRII: 
 

Lucrările vor fi tehnoredactate în Word cu caractere româneşti, font Arial, după cum urmează: 
1. Titlul: Arial de 14, bold, aliniere centrală, cu majuscule 
2. Numele şi prenumele autorului, instituţia unde îşi desfăşoară activitatea: Arial de 12, aliniere la dreapta, cu 
majuscule 
3. Textul lucrării (maxim  4 pagini): Arial de 12 , distanţa între rânduri de 1 
Rezumatul lucrării: maxim 10 rânduri, va fi tehnoredactat în talonul de înscriere, respectând condiţiile de 
tehnoredactare enumerate mai sus 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 

CCAASSAA  CCOORRPPUULLUUII  DDIIDDAACCTTIICC  CCLLUUJJ  
400457 CLUJ-NAPOCA, str. Septimiu Albini nr. 91 

                               Tel./Fax. +(40) 264-593945 Tel. +(40) 372721129 
http://www.ccdcluj.ro e-mail: ccd@ccdcluj.ro  

http://www.ccdcluj.ro/anunturiinvitatii_ro_files/2009_12/25_11_2009_Talon de inscriere_Preuniversitaria XXII.doc
http://www.ccdcluj.ro/anunturiinvitatii_ro_files/2009_12/25_11_2009_Talon de inscriere_Preuniversitaria XXII.doc


 
III. CONDIŢII DE PREZENTARE A LUCRĂRII: 

- încadrarea în 10 minute 
- prezentarea liberă sau însoţită de material PowerPoint 
- vizionarea elementelor multimedia adăugate în prezentare să poată fi realizată cu Windows 

Media Player 
 

IV. DETALII ADMINISTRATIVE 
 
Fiecare participant (cu sau fără lucrare) va primi: 

- mapa simpozionului (programul simpozionului, rezumatele lucrărilor din plen şi pe secţiuni, 
pix) 

- CD cu lucrările simpozionului - publicaţie electronică cu ISSN 
- diplomă de participare 

 
Taxa pentru fiecare participant (cu sau fără lucrare) este de 30 lei şi se poate achita până în data de 1 
martie 2010 (zilnic, la sediul instituţiei între orele 8-16 sau prin virament în contul Casei Corpului 
Didactic Cluj, cod fiscal 7929740, cont IBAN RO18TREZ2165003XXX006765 deschis  
la Trezoreria Cluj). În cazul în care achitaţi taxa de participare prin virament bancar, vă rugăm să 
menţionaţi la rubrica Reprezentând: Taxa simpozion – Numele dumneavoastră.  
 
Pentru participanţii din alte judeţe se poate asigura cazarea contra cost, la solicitare în spaţii din unităţi de 
învăţământ preuniversitar. 
 
Lucrările cu grad mare de relevanţă în domeniul didactic, corespunzător secţiunilor, vor fi publicate şi în 
revista online a CCD Cluj, cu ISSN. 
 

 
Persoană de contact: prof. Felicia Szabo, tel. 0733661202, e-mail: fszabo@ccdcluj.ro 
 
 
 
 

Director,        Coordonator, 
prof. Dorina Kudor              prof. Felicia Szabo  




