
Conferința cu participare internațională 

Un secol pentru educație 

Ediția I –a, consacrată aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, 

Suceava, 2 noiembrie 2018 

Organizator: Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava 

În cooperare cu: - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, România; 

- Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Moldova;

- Inspectoratul Școlar Județean Suceava;

Evenimentul se adresează cercetătorilor științifici, cadrelor didactice universitare și personalului 

didactic din învățământul preuniversitar din țară și străinătate. 

Termenul limită de înregistrare: 5 octombrie 2018 

Termenul limită de expediere a comunicării / articolului: 15 octombrie 2018, pe adresa de e-mail 

daniela_argatu@yahoo.com 

Comisia de organizare: - Prof. Elena Manuela David 

- Prof. Daniela Argatu

- Prof. Traian Duminică

Taxa de participare: 100 lei - include materialele necesare desfășurării conferinței și volumul cu 

lucrările publicate. 

Secțiunile Conferinței: 

A. George Tofan și personalități ale învățământului românesc din Bucovina și Basarabia;

B. Didactica disciplinei din perspectiva secolului XXI;

C. Management educațional în viziune europeană;

D. Dezvoltare personală – profesori și elevi.

Recomandări privind tehnoredactarea lucrărilor 

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerințe: 

Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, 

centrat, urmat de numele și prenumele complet al autorului (autorilor), font Times New Roman, 

corp de literă 14, centrat, urmat de afilierea instituțională (instituția). 

Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, 

corp de literă 12, interval între rânduri 1,15 mm, cu diacritice, atent corectate.  

Marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm, Bottom – 2 cm, Left – 2 cm, 

Right – 2 cm. 

Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă 

dezbaterii, să aibă originalitate și să cuprindă experiențe personale. 

Lucrarea va cuprinde 3 – 5 pagini complete. 

Referințele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice. 

Formulele de calcul se încorporează în textul comunicării folosind instrumentul Ecuație 

(Equation). 
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Graficele, histogramele, desenele etc. se numerotează și se plasează în textul comunicării doar 

în culoare alb-negru, fiind urmate de titlu plasat la centru. Desenele se grupează, pentru a nu pierde 

din detalii. 

Tabelele se numerotează și se plasează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, 

plasat la dreapta. 

Lucrările pot avea cel mult 3 autori. 

Lucrările prezentate vor fi publicate în volumul Conferinței, cu ISBN. 

Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării. 

Notă. Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru 

conținutul lucrărilor o poartă autorii. 

Program: 

08.30 – 09.00 – Primirea participanților 

09.00 – 09.30 – Deschiderea lucrărilor conferinței 

09.30 – 11.00 – Susținerea lucrărilor în plenul conferinței 

11.00 – 11.30 – Pauză de cafea 

11.30 – 13.00 – Susținerea lucrărilor pe secțiuni 

13.00 – 14.00 – Pauza de prânz 

14.00 – 16.00 - Susținerea lucrărilor pe secțiuni 

16.00 – 16.30 – Concluziile conferinței și certificarea participanților 

Informații importante: 

1. Fiecare participant la Conferință (autor / coautor) va primi la sfârșitul Conferinței diplomă

de participare și volumul cu lucrările publicate. 

2. Vă rugăm să accesați formularul de participare AICI (până la 5 octombrie 2018).

3. Taxa de participare la Conferință va fi plătită până la data de 15 octombrie 2018 la sediul

CCD Suceava sau în contul CCD Suceava RO16TREZ59120E330500XXXX, CUI 10282235 cu 

mențiunea taxă Conferință. 

4. După data de 5 octombrie 2018 veți primi pe adresa dumneavoastră de e-mail detalii despre 
Conferință. 

Date de contact: 

     Telefon:       Prof. Daniela Argatu  -    +40748847062 

E-mail:        Prof. Daniela Argatu  -    daniela_argatu@yahoo.com 

https://docs.google.com/forms/d/1FK574mMf3qT4DkTJsQ61ZLpP91raTMHlenOerF0Wf9U/edit
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