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CONFERINȚA CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 
 

 

ROLUL EDUCAȚIEI ÎN DEZVOLTAREA IDENTITĂȚII CULTURALE A ELEVILOR 

 
 

 

Locația: Palatul Culturii din Tîrgu Mureș  

Data: 6 mai 2017 

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI 

8.00-9.00 Înregistrarea participanților Holul Palatului Culturii 

9.00-9.30 Deschiderea conferinței Sala Oglinzilor 

9.30-11.00 Prezentarea lucrărilor Sala Mică și Sala de Cor 

11.00-11.30 Pauză de cafea Incinta Palatului Culturii 

11.30-13.30 Prezentarea lucrărilor Sala Mică și Sala de Cor 

13.30-14.30 Pauza de masă Incinta Palatului Culturii 

14.30-16.00 

Prezentare în plen 

 

Prof. Univ. Dr. Daniel DAVID, 

UBB Cluj-Napoca 

 

Sala Mare 

16.00-18.00 

Workshopuri paralele 

 

Smaranda ENACHE, 

Copreședinte Liga Pro Europa 

 

Prof. Univ. Dr. Vasile CHIȘ 

UBB Cluj-Napoca 

 

Sala Mică 

 

 

Sala de Cor 

18.00-20.00 

Workshopuri paralele 

 

David TIMIȘ, 

Global Shaper la Forumul Economic Mondial 

 

Acacia MPOFO KITATA LUKIBADIKU 

Muzico-terapeut, Olanda 

 

Sala Mică 

 

 

Sala de Cor 

 

 



 

 
 

REGULAMENT DE PARTICIPARE LA SECȚIUNEA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 

a. lucrările prezentate trebuie să fie originale, să aducă elemente de noutate la tematica 

propusă: Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor; 

b. fiecare lucrare poate avea maxim 3 autori; 

c. responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine autorilor; 

d. înscrierea se face pe baza fişei de înscriere de pe sit-eul CJRAE Mureş; 

e. rezumatul lucrării va fi transmis, obligatoriu, până la data de 12 aprilie 2017, în format 

electronic (email: conferintacjrae@gmail.com) şi pe hârtie, direct la sediul Centrului 

Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Mureş sau prin poştă pe adresa, Str. Victor 

Babeş nr. 11, camera 210 (secretariat CJRAE); 

 

f. prezentarea lucrării în Power Point va fi transmisa la adresa de email 

conferintacjrae@gmail.com până la data de 30 aprilie 2017; 

 

g. pentru susţinerea lucrării pot fi folosite și alte materiale demonstrative: portofolii, imagini, 

proiecte, organizatorul punând la dispoziţia participanţilor computer şi video proiector; 

h. pentru admiterea lucrării vă rugăm să vă integraţi în tematica simpozionului; 

i. timpul alocat pentru prezentarea lucrării este de maxim de 10 minute. 

 

CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR ŞI REZUMATELOR 

Rezumatul lucrării va fi prezentat în 3-4 pagini şi cuprinde, obilgatoriu: 

 Titlul lucrării 

 Autorii 

 Argument  

 Scopul și obiectivele lucrării 

 Structura lucrării 

 Rezultate 

 Concluzii 
 

Tehnoredactarea lucrărilor/ rezumatelor va fi realizată respectând următoarele criterii: 

 fişier Document Word; 

 format (Times New Roman, 12, A4, pe o singură parte, margini egale de 2 cm, spaţiere la 

1,5 rând), text aliniat „stânga-dreapta”; 

 redactarea se va face cu diacritice; 

 titlul va fi scris cu majuscule (14 Bold), centrat; 

 la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia;  

 la două rânduri de numele autorului începe inserarea textului;  

 bibliografia va fi consemnată la sfârşitul lucrării, astfel: nume autor, prenume autor, anul, 

titlul lucrării, editura. 


