
 
 
 
 
 
 

INVITAŢ IE 
Către, 

Unităţile de Învăţământ Preuniversitar 
Doamnei/Domnului Director 

 
 

Şcoala  „Avram-Iancu” Câmpia Turzii, vă invită la: 
Simpozionul  Naţional  

„Educaţie pentru un învăţământ european”, Ediţia a III-a 
 
Secţiunile simpozionului: 
 
• Experienţe şi bune practici în educaţie 
• Educaţie prin proiecte şi programe educative 
 

Adresăm tuturor cadrelor didactice invitaţia de a participa la Simpozionul, care se va 
desfăşura în data de 16 aprilie 2010, ora 16, la Şcoala”Avram-Iancu” Câmpia Turzii. 
Simpozionul este organizat în colaborare cu Casa Corpului Didactic Cluj. 
 
REGULAMENT DE PARTICIPARE 
1.Înscrierea participanţilor: Pentru organizarea cu succes a acestei activităţi, vă rugăm să 
confirmaţi participarea până la data de 31.03.2010 prin  trimiterea lucrărilor, ca  fisier ataşat, pe 
adresa simpozionului: aiancusimp@yahoo.com (autorii se vor interesa dacă lucrarea a ajuns la 
destinaţie.) 
 
2. Redactarea lucrărilor: Condiţii 

• Lucrarea integrală: maxim 2 pagini; Microsoft Word 2003, format A4 
• Titlul: Arial de 14 pt. ; bold(îngroşat),aliniat centrat.  
• Numele şi prenumeleautorului/autorilor, instituţia unde îşi desfăşoară activitatea, 

specialitatea Arial de 12 pt; aliniat dreapta 
• Nu va fi folosita scrierea cu majuscule.  

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII 
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ 
SCOALA “AVRAM IANCU” CAMPIA TURZII 
    Strada Noua nr.8  tel./fax  0264368184 
    e-mail: scaiancuct@yahoo.com 



• Textul lucrarii: Arial de 12 pt; distanţa dintre rânduri de 1 pt; aliniere justify(stânga –
dreapta 2,5 ;sus-jos 2,5). 

• Bibliografia- se vor consemna (3-4 titluri) la sfârsitul lucrarii în următoarea ordine: 
nume,prenume, autor, titlul lucrării,oraş, editura, an. 

• Vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române. Nu 
introduceţi note de subsol şi nu numerotaţi paginile. Lucrările care nu respectă 
condiţiile de tehnoredactare nu vor fi publicate . 

 
3.Taxa de participare: 40 RON 
- pentru cei care participă direct – suma poate fi depusă la sediul şcolii, în ziua participării la 
simpozion; 
- pentru cei care participă indirect ( în taxă sunt incluse şi cheltuielile de expediere a 
volumului şi mapei simpozionului) banii pot fi  trimişi prin  mandat poştal d-nei dir adj. JIMAN 
BELLA ECATERINA, str Nichita Stănescu, nr.10 Câmpia Turzii, cod 405100, jud. Cluj, până în 
data 31 martie 2010. 
Dezbaterile se vor desfăşura pe secţiuni.Fiecare participant va avea la dispoziţie 5-10 min. pentru 
prezentarea lucrării. 
Lucrările prezentate la Simpozionul „Educaţie pentru un învăţământ european” vor fi 
editate sub forma de carte cu nr. de ISSN. 
 
5. Persoane de contact: 
Dir.adj. Jiman Bella Ecaterina, tel. 0746177397 
Prof. Corina Bozbici (Furdui), tel.0740162896  e-mail corinafurdui@yahoo.com 
Vă aşteptăm la Simpozion ! 
 
Cu respect , 
Director: prof: Ana Popescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


