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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIȘ 
 
 

are deosebita onoare să vă invite la 
 

Conferința Națională ”1 Decembrie - Ziua Unității Naționale”,  
ediția a V-a 

-eveniment cofinanțat de Consiliul Județean Timiș prin Agenda culturală 2017- 

28 noiembrie 2017 
Consiliul Județean Timiș  

(Bulevardul Revoluției din 1989, Nr. 17, Timișoara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

România este patria noastră și a tuturor românilor. 
E România celor de demult și-a celor de mai apoi 

E patria celor dispăruți și a celor ce va să vie. 
 

    (Barbu Ștefănescu Delavrancea) 
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ARGUMENT 
 
 1 Decembrie, Ziua Națională a României, reprezintă o dată de referință pentru istoria 
românilor. Este esențial ca elevii să cunoască semnificația acestui moment, importanța sa pentru 
constituirea României moderne, iar profesorii să le transmită nu doar cunoștințele teoretice, ci și 
valori naționale și democratice. 

 Acest eveniment se adresează elevilor, studenților de la facultățile cu specializare istorie și  
cadrelor didactice, indiferent de specialitate, secțiunile conferinței oferind tuturor oportunitatea 
exprimării opiniilor personale referitoare la tematica conferinței.  

OBIECTIVE: 

• sărbătorirea Zilei Naționale a românilor prin activități care să evidențieze semnificația  
istorică și spirituală a acesteia; 

• cultivarea sentimentului patriotic și de identitate națională în mediul educațional; 
• stimularea interesului profesorilor pentru activități educative care să promoveze valorile 

naționale prin raportare la valorile europene; 
• valorificarea spiritului creativ al cadrelor didactice, al elevilor și al studenților în scopul 

dezvoltării personale. 
 
GRUP ȚINTĂ: 
 
• elevi și studenți de la facultățile cu specializare istorie 
• cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar 

 
PROGRAMUL CONFERINȚEI: 
 
1330 – 1400 – Primirea și înregistrarea invitaților și a participanților  

1400 – 1415 – Deschiderea conferinței 

1415 – 1530 – Plenara care cuprinde cuvântul invitaților și al membrilor comitetului științific  

1600 – 1800 – Desfășurarea conferinței pe secțiuni  

Secțiuni destinate profesorilor de specialitate istorie / studenților de la facultățile cu 
specializare istorie: 

• Contribuția locuitorilor din provinciile istorice românești la realizarea României Mari 
• Idealul Unirii în istorie 
 
Secțiuni destinate cadrelor didactice: 

• Cultură,  civilizație și știință  
• Sentimentul național în context european  
• Creații literare (poezie / proză) pe tematica Zilei Naționale a României 
• Proiecte educative care cultivă sentimentul patriotic și de mândrie națională 
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Secțiuni destinate elevilor (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional):  

• Afișe tematice pe subiectul conferinței 1 Decembrie – Ziua Unității Naționale 
• Colaje foto tematice pe subiectul conferinței 1 Decembrie – Ziua Unității Naționale  
• Postere tematice pe subiectul conferinței 1 Decembrie – Ziua Unității Naționale  
• Creații literare (poezie / proză) pe tematica Zilei Naționale a României 

1815 – 1900 – Concluzii  

 

Parteneri:  
• Consiliul Judeţean Timiş 
• Inspectoratul Școlar Județean Timiș 
• Universitatea de Vest Timișoara 
• Muzeul Naționasl al Banatului Timișoara 

 
Coordonator: 

 prof. Cristian Gabriel VLAD 
 

Comitetul ştiinţific:  
• prof. univ. dr. Adrian BEJAN 
• prof. univ. dr. Radu PĂIUȘAN 
• cercetător științific dr. Vasile DUDAȘ 
• lector univ. dr. Călin TIMOC 
• lector univ. dr. Eusebiu NARAI 
• lector univ. Camil PETRESCU 
• lector univ. Simona REGEP 
• prof. Marius HUZOIU 
• prof. Tamara FARCAȘ 
• prof. Petre BARANGĂ 
• prof. Sașa MALIMARCOV 
• prof. Raluca SAFTIUC 
• prof. Daniela-Maria HOJDA 

 
Comitetul tehnic: 

• inf. Nina DUMBRAVĂ 
• prof. Alina MELNIC 
• prof. Daniela-Maria HOJDA 

 
Echipa de organizare: 

• prof. Cristian Gabriel VLAD 
• prof. Simona Elena DUIULEASA  
• prof. Călin DIACONESCU 
• prof. Daniela-Maria HOJDA 
• ec. Bianca Liana POPA 
• bibl. Daniela MIHĂILĂ 
• inf. Nina DUMBRAVĂ 
• ec. ing. Daniela Florena OLARIU 
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CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

  
 Înscrierea se va face prin completarea formularului online, folosind link-ul de pe site-ul CCD 
Timiș. Înscrierile se fac în perioada: 27.09.2017 - 25.10.2017. 

Lucrările și rezumatele (abstractele) elaborate pentru secțiunile destinate cadrelor didactice și 
studenților vor fi trimise până în data de 31 octombrie 2017, în format electronic, pe adresa 
conf1dec.ccdtimis@yahoo.com.  

 
Conferința se va finaliza cu tipărirea a 3 tipuri de broșuri (cu ISSN): 

1. Broșura cu rezumatele lucrărilor științifice de la secțiunile: Contribuția 
locuitorilor din provinciile istorice românești la realizarea României Mari; 
Idealul Unirii în istorie; Cultură, civilizație și știință; Sentimentul național în 
context european. 

Broșura va conține doar rezumatele lucrărilor care vor respecta condițiile de redactare 
și vor fi acceptate de comitetul științific al conferinței.  

Conținutul integral al lucrărilor științifice va fi publicat în CD-ul conferinței (cu ISSN). 
Lucrările nu trebuie să mai fi fost publicate sub ISBN sau ISSN.  

Autorii sunt răspunzători de originalitatea lucrării. 
2. Broșura cu creațiile literare ale tuturor participanților (elevi, studenți, cadre 

didcatice).  
  Vor fi acceptate doar creațiile literare nepublicate în volum. Toate lucrările care vor fi 
considerate plagiat nu vor fi incluse în broșură. 

3. Broșura cu proiectele educative care cultivă sentimentul patriotic și de 
mândrie națională 
   

Participanţii cu lucrări la conferință vor primi o mapă care conţine: 
1. diplomă de participare; 
2. broşură (cu ISSN) conținând materialele de la secțiunea/secțiunile la care au 

participat; 
3. CD (cu ISSN). 
 

Participanţii fără lucrări vor primi o adeverință care să dovedească prezența la conferință. 
Nu se vor primi lucrări (rezumate) după termenul limită stabilit (31.10.2017).  

 
  Lucrările elevilor (postere, afișe, desene, colaje, creații literare) vor fi transmise, în format 
electronic, pe adresa conf1dec.ccdtimis@yahoo.com sau vor fi expediate pe adresa Casei Corpului 
Didactic Timiș: Piața Iancu Huniade, nr. 3, cod poștal 300029, localitatea Timișoara, județul 
Timiș, până la data de 31 octombrie 2017 data poștei. Pe plic se va menționa  „Pentru Conferința 
Națională 1 Decembrie – Ziua Unității Naționale”. Profesorii îndrumători ai elevilor din 
Timișoara vor putea aduce personal lucrările la sediul Casei Corpului Didactic Timiș.  
 
 Toți participanții sunt rugați să specifice, atunci când vor trimite pe adresa de email 
lucrările proprii, la rubrica Subiect, statutul (profesor istorie, student istorie, cadru didactic, 
elev), numele autorului și denumirea secțiunii la care participă (de exemplu: 
ELEV_POPESCU_POSTER) 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLpJdtTj5pjuebNCn8_dpffVUEv5f5KQsrmMFo6GeUFugUbA/viewform
mailto:conf1dec.ccdtimis@yahoo.com
mailto:conf1dec.ccdtimis@yahoo.com
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Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru lucrările plastice și pentru cele 
de creație literară poate fi accesat pe site-ul instituției: www.ccd-timis.ro, pagina principală, meniul 
Conferința Națională „1 Decembrie – Ziua Unității Naționale”.  
 
 
Cerinţe pentru redactarea lucrărilor:  
 

− Tehnoredactarea lucrărilor elaborate pentru secțiunile:   
 Contribuția locuitorilor din provinciile istorice românești la realizarea României Mari 
 Idealul Unirii în istorie 
 Cultură,  civilizație și știință  
 Sentimentul național în context european  
 Creații literare (poezie /proză) pe tematica Zilei Naționale a României 
 Proiecte educative care cultivă sentimentul patriotic și de mândrie națională 

se va face în format .doc, în limba română. 
− Documentul va fi denumit conform convenţiei: numele_prenume_denumire_lucrare.doc 

(denumirea va fi prescurtată). Lucrările pot avea minimum 2 pagini și maximum 4 pagini. 
− Aparatul critic (note bibliografice, bibliografie) se vor trece la sfârșit. Bibliografia se va trece 

în ordine alfabetică după modelul: 
− pentru cărţi: nume, prenume, anul apariţiei, titlul cărţii (cu italice), editura, localitatea; 
− pentru articole: nume, prenume, titlul  articolului (cu italice), numele revistei (între 

ghilimele), anul, volumul (nr.), paginile. 
− Pentru rezumat (abstract), formatul paginii este A5 (14,8 cm lăţime x 21 cm înălţime), cu 

toate marginile de 2 cm. Titlul lucrării trebuie să fie centrat, cu Times New Roman de 12, 
scris cu caractere aldine (bold). Numele autorilor şi instituţiile reprezentate trebuie să fie 
centrate sub titlu şi scrise cu Times New Roman de 11, bold. Autorii multipli (maxim 2) vor 
fi trecuţi pe linii separate. După autori, lăsaţi două rânduri libere (Times New Roman de 11) 
înainte de corpul textului. Corpul textului trebuie scris cu caractere cursive, cu Times New 
Roman de 10, spaţiere la o singura linie (single), iar lungimea nu poate depăşi 20 linii.  

− Articolele pentru secțiunea Proiecte educative care cultivă sentimentul patriotic și de 
mândrie națională vor fi prezentări de bune practici în inițierea și derularea unor proiecte 
educative care cultivă sentimentul patriotic și de mândrie națională. 

− Nu se acceptă lucrări fără diacritice. 
− Înainte de punct, virgulă, punct și virgulă, două puncte, puncte de suspensie, semnul 

exclamării, semnul întrebării nu se pune spațiu. Spațiul se va pune după aceste semne de 
punctuație, precum și înaintea deschiderii unei paranteze. 

− Creațiile literare în proză vor fi elaborate respectând următoarele cerințe obligatorii: 
− Documentul va fi denumit conform convenţiei: 

numele_prenume_denumire_lucrare.doc (denumirea va fi prescurtată) și trebuie să 
conțină minim 6000 de caractere cu spații și maxim 18000 de caractere cu spații 
(pentru lucrările elaborate de cadrele didactice) respectiv minim 3500 de caractere cu 
spații și maxim 7000 de caractere cu spații (pentru lucrările elaborate de elevi). 

− Formatul materialului: doc sau docx  
− Dimensiunea paginii: A5 
− Marginile paginii: toate marginile vor fi stabilite la 2 cm 
− Fontul: Times New Roman cu diacritice 
− Dimensiune corp literă:  

− pentru titlu: 12 

http://www.ccd-timis.ro/
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− pentru conținut: 10 
− Spațierea între rânduri: 1 
− Aparatul critic (note bibliografice, bibliografie) se vor trece la sfârșit. Bibliografia se 

va trece în ordine alfabetică după modelul: 
− pentru cărţi: nume, prenume, anul apariţiei, titlul cărţii (cu italice), editura, 

localitatea; 
− pentru articole: nume, prenume, titlul  articolului (cu italice), numele revistei 

(între ghilimele), anul, volumul (nr.), paginile. 
− Vor fi acceptate doar creațiile literare nepublicate în volum  

− Creațiile literare în versuri vor fi elaborate respectând următoarele cerințe obligatorii: 
− Documentul va fi denumit conform convenţiei: 

numele_prenume_denumire_lucrare.doc (denumirea va fi prescurtată)  
− Formatul materialului: doc sau docx  
− Dimensiunea paginii: A5 
− Marginile paginii: toate marginile vor fi stabilite la 2 cm 
− Fontul: Times New Roman cu diacritice 
− Dimensiune corp literă:  

− pentru titlu: 12 
− pentru conținut: 10 

− Spațierea între rânduri: 1 
− Versificația este la alegerea aplicantului 
− Vor fi acceptate doar creațiile literare nepublicate în volum  

− Afișele tematice vor fi elaborate pe calculator, cu respectarea următoarelor caracteristici: 
− Dimensiune afiș – A3 
− Orientare afiș: la alegere, tip portret sau tip vedere 
− Color 
− Forma finală a afișului va fi salvată în format jpg sau pdf 
− Soft-ul în care se va realiza afișul tematic este la alegerea aplicantului. 

− Posterele tematice pot fi elaborate folosind următoarele tehnici: grafică pe computer, grafică, 
fotografie, tempera, acrilic, tehnică mixtă. Lucrările vor avea dimensiunea A2 și pot fi trimise 
în format letric sau în format electronic (format jpg sau pdf).  

− Pe partea din spate a posterelor trimise în format letric se vor face următoarele 
mențiuni: titlul lucrării, numele și prenumele elevului care a realizat colajul, școala la 
care este înscris realizatorul colajului și numele și prenumele profesorului 
coordonator.  

− Lucrările cu un aspect neîngrijit sau deteriorate nu vor intra în concurs.  
− Aplicantul va avea în vedere tematica conferinței și o va interpreta ținând cont de 

propria capacitate de creație și sinteză. Lucrările vor fi individuale.  
− Posterele trimise în format electronic vor respecta următoarea convenție privind 

denumirea  fișierului: numele_prenume_denumire_lucrare.jpg sau 
numele_prenume_denumire_lucrare.pdf.  

− Colajele tematice vor fi realizate prin asamblarea diferitelor structuri materiale pe un suport 
la alegere: carton sau lemn, de dimensiune A4 sau A3, rezultând o compoziție plastică care 
oferă o viziune artistică personală privind tematica conferinței.  

− Lucrările vor fi individuale.  
− Pe partea din spate a colajelor se vor face următoarele mențiuni: titlul lucrării, numele 

și prenumele elevului care a realizat colajul, școala la care este înscris realizatorul 
colajului, numele și prenumele profesorului coordonator. 
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- Toate lucrările care vor fi considerate plagiat nu vor fi incluse în broșurile și CD-ul (cu 
ISSN) din cadrul coferinței. 
 
Informaţii de natură organizatorică şi financiară: 

 
Participarea la Conferința Națională 1 Decembrie – Ziua Unității Naționale este gratuită.  
Participanții din țară care doresc să primească mapa evenimentului prin poștă vor achita taxa de 
13 lei pentru serviciile poștale. Taxa se va achita prin mandat poştal  pe adresa Casei Corpului 
Didactic Timiș (Piața Iancu Huniade, nr. 3, cod poștal 300029, localitatea Timișoara, județul Timiș), 
pentru doamna Daniela Mihăilă. Mapele vor fi trimise prin poștă (cu confirmare de primire) în 
termen de 30 de zile de la desfășurarea evenimentului.  
Participanții din județul Timiș vor primi mapele la conferință sau le vor putea ridica ulterior de 
la sediul CCD Timiș. 

− Pentru elevi şi studenţi nu se percepe taxă de participare. 
NOTĂ 

− Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru adresele scrise greşit în fişele de înscriere. 
− Pentru cadrele didactice și elevii din județul Timiș, participarea la manifestare se 

doreşte a fi una directă, în vederea prezentării lucrărilor. 
 
 

Vom fi onoraţi de participarea dumneavoastră! 
 
 

 


	 Creații literare (poezie / proză) pe tematica Zilei Naționale a României

