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SIMPOZIONUL NAŢIONAL 

“Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES” 

Ediţia XXII  

7 decembrie 2018 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI: 

1.10.2018 - 15.10.2018 - trimiterea invitaţiilor, popularizarea simpozionului pe site- ul şcolii, pe     

                                         pagina de Facebook a şcolii, pe www.didactic.ro; 

16.10.2018 - 26.11.2018 - primirea lucrărilor înscrise în simpozion însoţite de fişele de înscriere   

                                         şi dovada achitării taxei de participare  pe adresa de e - mail a  

                                         simpozionului: simpozion_cluj@yahoo.com; 

27.11.2018 - 5.12.2018 - selectarea lucrărilor şi realizarea volumului de lucrări în format  

                                       electronic (on-line); 

7.12.2018  - prezentarea lucrărilor în cadrul Simpozionului Naţional - orele 9-14; 

31.01.2019 - data limită de trimitere a mapelor simpozionului către participanţii din ţară . 

 

 Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor se vor face concomitent prin e-mail la adresa 

simpozion_cluj@yahoo.com. Pe această adresă se vor transmite până la cel târziu în data de   

26.11.2018  următoarele documente ataşate: 

 document word cu formularul de înscriere completat; 

 document word cu lucrarea  (denumită cu numele autorului/ autorilor); 

 document scanat după dovada achitării taxei de participare; 

 

 După primirea documentelor veţi primi un e-mail de confirmare a înscrierii. 

 În caz contrar, vă rugăm să ne contactaţi telefonic la numărul de telefon:  

                                                                                                         0745683051 - prof. Nechita Monica  

 

CERINŢE PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII:  

 Documentul trebuie să fie tehnoredactat în Microsoft Word 2007, 2010; 

 Formatul paginii să fie A4, orientat tip “Portret”, font–Times New Roman, dimensiune–12, 

cu diacritice, distanţa între rânduri de 1,5 lines, poziţie text – justify, tab 1 cm, marginile – 3 

cm stânga, 2 cm dreapta, sus, jos;  

 Titlul lucrării: font–Times New Roman, dimensiune–14, cu diacritice, bold, majuscule, 

poziţie–centru; 

 Autor/autori (maxim 3 autori/lucrare): font–Times New Roman, dimensiune–12, cu 

diacritice, poziţie–dreapta: 

funcţia didactică ….........................  numele şi prenumele …..............................., 

instituţia de învăţământ ...................., localitatea ...................., judeţul ..................  

http://www.didactic.ro/
mailto:simpozion_cluj@yahoo.com
mailto:simpozion_cluj@yahoo.com
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Vă rugăm să nu folosiţi prescurtări. 

 Sursele bibliografice se menţionează la finalul lucrării în ordine alfabetică: autor, numele 

lucrării, editura, localitatea, anul.  Titlul cărţii din care a fost preluată ideea se va scrie cu 

litere italice. Sursele preluate de pe internet trebuie să se regăsească în finalul listei 

bibliografice.  

 Lucrările vor avea maxim 5 pagini (inclusiv bibliografia) şi vor fi incluse în volumul 

electronic cu  lucrări al Simpozionului, cu ISSN; 

Atenţie: 

 Nu se acceptă lucrări plagiate! 

 Nu se acceptă lucrări fără diacritice! 

 Lucrările care nu respectă formatul cerut nu sunt eligibile!  

 Lucrările cu un conţinut ştiinţific incorect, lipsit de contribuţia personală, nu vor fi 

prezentate şi nu vor primi diplomă de participare!  

 

CERINŢE PRIVIND PARTICIPAREA:  

 

1. Participarea la Simpozionul Naţional ,,Programe şi servicii de intervenţie 

psihopedagogică pentru elevii cu CES”  poate fi DIRECTĂ sau INDIRECTĂ (înscrierea 

cu lucrări pentru participarea indirectă se adresează doar cadrelor didactice din afara 

judeţului Cluj). 

2. Taxa de participare va fi achitată de către toţi autorii lucrării (maxim 3 autori/lucrare):    

a. taxa pentru participarea directă: de 35 lei (include masa de prânz, mapa, diploma de 

participare) va fi achitată în ziua simpozionului.  

b. taxa pentru participarea indirectă: de 30 lei va fi achitată utilizând serviciul poştal 

post restant, prin mandat poştal (NU on-line) la oficiul poştal 9, Cluj-Napoca, Cluj, 

pe numele Ştefan Ionela (include mapa, diploma de participare) cu menţiunea taxă 

simpozion (chitanţa va fi scanată şi trimisă on-line pe aceeaşi adresă de e-mail, 

împreună cu lucrarea şi formularul de înscriere) până la data de 26.11.2018 

Mapele şi diplomele pentru participanţii externi vor fi expediate prin Poşta Română 

până la 31.01.2019. 

3. Timpul de prezentare 7-10 minute/lucrare 

 

Persoană de contact: prof. Nechita Monica, tel. 0745683051 

               

             Director,                                                                          Director adjunct,  

       prof.  Pal Delia                                                                   prof. Viorica Feldrihan 

 

                                   

Aşteptăm cu interes lucrările dumneavoastră vizând tema propusă în cadrul 

acestui simpozion! 
 


