
                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Timiș prin Agenda Culturală 2018 

 

Activitatea presupune elaborarea de articole de opinie pe tema: Rolul pe care l-a avut lectura/cartea în 

definirea unui profil identitar local/județean/național. 

 
Scopul acestei activități este acela de oferi persoanelor interesate ocazia de a reflecta asupra locului pe care l-a ocupat, 

într-un interval de 100 de ani, lectura în viața și educația românilor și de a-și exprima propriile idei/experiențe/teorii/viziuni/dileme 

în acest sens. 

Posibile direcții de reflectare: Ce rol a avut lectura de-a lungul timpului în viața și educația oamenilor? Dar a tinerilor? Cât 

de accesibilă a fost/este lectura? Cât de promovată a fost/este lectura? Ce pericole se întrevăd în destinul lecturii de mileniu 3? Ce 

soluții pot fi identificate? Lectura tradițională versus lectura modernă/online etc. Articolele vor fi redactate conform regulamentului 

atașat mai jos și vor fi trimise la adresa de email: lectura_si_comunicare@yahoo.com până la data de 30.09.2018. Autorii ale 

căror lucrări vor primi avizul favorabil al comitetului științific vor fi notificați prin email până la data de 10.10.2018, iar publicarea 

articolelor se va realiza în Antologia ”Lectură și Comunicare în Anul Centenarului - Odiseea Lecturii” prin editura ”Acces” a 

Casei Corpului Didactic Timiș.  

 

Proiectul cultural 

”LECTURĂ ȘI COMUNICARE”  

ediția a II-a 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIȘ 

vă invită să participați la activitatea  

Lectură și Comunicare în Anul Centenarului 

 Odiseea lecturii  

  

Activitatea se adresează elevilor și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, bibliotecarilor școlari,     

responsabililor cu Centrele de Documentare şi Informare din județul Timiș, studenților, iubitorilor de literatură și nu numai. 

Toți autorii publicați în antologie vor primi și diplome de participare la acest proiect cultural județean. 

 

Pentru informații suplimentare despre această activitate vă rugăm să contactați prof. dr. metodist CCD Timiș  

Daniela-Maria HOJDA: 0736 627 717 sau bibl. CCD Timiș Daniela Mihăilă: 0742 354 690 

 



                                                                                                                                   
 
 

 

PROIECTUL CULTURAL JUDEȚEAN 

 

”LECTURĂ ȘI COMUNICARE”  
ediția a II-a 

Mai - Noiembrie 2018 

Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Timiș 

prin Agenda Culturală 2018 

 

 

REGULAMENT SPECIFIC 

 
ACTIVITATEA A2: Lectură și Comunicare în Anul Centenarului 

 Odiseea lecturii  

 
    

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

 Scopul acestei activități este acela de oferi persoanelor interesate ocazia de a reflecta asupra 

locului pe care l-a ocupat, într-un interval de 100 de ani, lectura în viața și educația românilor și de 

a-și exprima propriile idei/experiențe/teorii/viziuni/dileme în acest sens. 

Posibile direcții de reflectare: Ce rol a avut lectura de-a lungul timpului în viața și educația 

oamenilor? Dar a tinerilor? Cât de accesibilă a fost/este lectura? Cât de promovată a fost/este 

lectura? Ce pericole se întrevăd în destinul lecturii de mileniu 3? Ce soluții pot fi identificate? 

Lectura tradițională versus lectura modernă/online etc.  

 

Articolele vor fi redactate conform regulamentului atașat mai jos și vor fi trimise la adresa 

de email: lectura_si_comunicare@yahoo.com până la data de 30.09.2018.  

 

Autorii ale căror lucrări vor primi avizul favorabil al comitetului științific vor fi notificați 

prin email până la data de 10.10.2018. Articolele vor fi publicate în Antologia ”Lectură și 

Comunicare în Anul Centenarului - Odiseea Lecturii” prin editura ”Acces” a Casei Corpului 

Didactic Timiș.  

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 Promovarea culturii bănățene 

 Promovarea lecturii în rândul tinerilor 

 Susținerea și stimularea dialogului (inter și intra)cultural 

 Dezvoltarea turismului cultural bănățean 

COORDONATOR: 

 prof. Cristian Gabriel VLAD 

RESPONSABILI DE PROIECT:  

 Prof. metodist Daniela-Maria HOJDA 

 Bibliotecar Daniela MIHĂILĂ 

 

 



                                                                                                                                   
 
 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC AL ACTIVITĂȚII: 

 Prof. dr. Patricia PISANO (Inspector Școlar de specialitate, Disciplina Limba și 

Literatura Română) 

 Prof. univ. dr. Vasile DOCEA (Director Biblioteca Centrală Universitară ”Eugen 

Todoran” Timișoara 

 Prof. dr. metodist CCD Timiș Daniela-Maria HOJDA 

 Prof. metodist CCD Timiș Irina CIAMA 

 Bibliotecar CCD Timiș Daniela MIHĂILĂ 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚII: 

IUNIE – 30 SEPTEMBRIE 2018 

 

CONDIȚII DE TEHNOREDACTARE ARTICOLE DE OPINIE: 

   

 Articolele vor fi redactate în format doc sau docx 

 Documentul va fi denumit conform convenției:  

Nume autor_ Prenume autor_articol_LC_II_2018 

 Se acceptă lucrări cu 1 autor și cu 2 autori. În cazul articolelor cu 2 autori, documentul 

va fi denumit: Nume autor 1_ Nume autor 2_articol_LC_II_2018 

 Tehnoredactarea articolelor se va face în limba română, cu diacritice – condiție 

eliminatorie! 

 Dimensiunea paginii: A 5 

 Marginile paginii vor fi stabilite la 2 cm 

 Fontul: Times New Roman, justified 

 Dimensiune corp literă:  

o Pentru titlu: 14 (bold, centrat. Sub titlu, la 2 rânduri spațiere, în dreapta paginii, cu 

majuscule, se vor trece următoarele informații: numele și prenumele 

autorului/autorilor, unitatea școlară de care aparțin, statutul: elev, profesor, 

responsabil CDI etc., adresa de email.  

o Pentru conținut: 12 (primul rând al textului se va scrie la o distanță de 2 rânduri 

spațiere sub datele autorului/autorilor) 

 Spațierea între rânduri: 1,15 

 Lucrările pot avea între 2 și 5 pagini. 

 Aparatul critic (notele bibliografice, bibliografia) se va trece la sfârșit. 

 Bibliografia se va consemna în ordine alfabetică, după modelul: 

o Pentru cărți: nume autor, prenume autor, titlul cărții (italic), localitatea: editura, 

anul publicării 

o Pentru articole: nume autor, prenume autor, titlul articolului (italic), titlul 

revistei/publicației (între ghilimele), anul, volumul (numărul) 

 Dacă se inserează imagini în textul articolului, acestea vor fi trimise și separat, în format 

JPG., în același email, pentru a se asigura condițiile optime de redactare, editare și tipărire a 

antologiei. 

 Echipa de organizare își rezervă dreptul de a opera corecturi ortografice, de acord semantic 

între cuvinte, de punctuație, fără a interveni deloc asupra mesajului textului. 

 Toate persoanele care doresc să participe la această activitate vor completa și semna 

acordul de prelucrare a datelor și declarația de originalitate, ambele anexate 

prezentului regulament. În cazul în care sunt 2 autori, vor completa și semna fiecare 

din ei documentele menționate. Cele 2 documente – anexa 1 și anexa 2 – vor fi expediate 

în format scanat împreună cu articolul pe adresa de email specificată mai sus. 

 

 

 

 



                                                                                                                                   
 
 

ANEXA 1 

 

DECLARAȚIE 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................................................................., 

având funcția de...................................................., la ........................................................................, 

.............................................................................................................................................................,  

declar pe proprie răspundere și în conformitate cu art. 292 din Codul Penal, privind falsul în 

declarații, că articolul intitulat............................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

reprezintă o contribuție proprie, originală. 

 De asemenea, declar următoarele: 

 Nu a mai fost niciodată publicat (nici în țară, nici în străinătate) 

 Toate sursele bibliografice utilizate, inclusiv cele din mediul online, sunt indicate în lucrare, 

cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului/autoplagiatului: 

o Toate fragmentele de text reproduse exact, chiar şi în traducere proprie din altă limbă, 

sunt redate între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei bibliografice;  

o Reformularea, în cuvinte proprii, a textelor scrise de către alţi autori indică sursa 

bibliografică din care s-au inspirat;  

o Rezumarea ideilor altor autori deţine referinţa precisă la textul original;  

o În cazul în care, în calitate de (co)autor, am prezentat deja o parte din această lucrare 

în cadrul unor manifestări ştiinţifice/culturale (congrese, conferinţe, colocvii, mese 

rotunde, simpozioane etc.) din ţară sau străinătate, am folosit autocitarea.  

 

 Articolul este scris în colaborare cu (se trece numele și prenumele coautorului articolului)  

.........................................................................................., care are funcția de ...................... 

................................................., la ......................................................................................... 

DACĂ ESTE CAZUL!!!! SE COMPLETEAZĂ ACEST ULTIM ASPECT DOAR DACĂ 

ESTE UN ARTICOL SCRIS DE 2 AUTORI!!! 

 

 

 

 

 

DATA:........................................ 

 

SEMNĂTURA: 

 

.................................................... 

 
 

Proiectul cultural județean Lectură și Comunicare este cofinanțat prin Agenda Culturală 2018 a Consiliului Județean Timiș 

 



                                                                                                                                   
 
 

ANEXA 2 

 

ACORD 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal* 

*Stimați colaboratori, 

 
pentru participarea la activitatea A2 - Lectură și Comunicare în Anul Centenarului - Odiseea lecturii din cadrul Proiectului cultural județean 

Lectură și Comunicare, ediția a II-a, vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile de mai jos: 

 CCD Timiș, conform Politicii sale de prelucrare a datelor cu caracter personal (pe care vă rugăm să o parcurgeți accesând site-ul CCD Timiș: 
www.ccd-timis.ro), elaborată conform Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor obținute, ce 

fac obiectul unor contracte sau care sunt necesare pentru buna desfășurare a activităților ce țin de atingerea obiectivelor specifice Casei Corpului 

Didactic Timiș. CCD Timiș ia toate măsurile necesare pentru a păstra toate informațiile cu caracter personal în condiții de siguranță și confidențialitate. 
Toate persoanele care vor elabora articole de opinie în cadrul activității A2 - Lectură și Comunicare în Anul Centenarului - Odiseea lecturii din 

cadrul Proiectului cultural județean Lectură și Comunicare, ediția a II-a, vor beneficia de prelucrarea în siguranță a datelor cu caracter personal. 

 

  

 Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................................................................, 

având funcția de ............................................................................................... la................................ 

............................................................................................................................................................., 

prin acest acord îmi exprim în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu 

caracter personal de către Casa Corpului Didactic Timiș, pentru desfășurarea etapelor proiectului 

cultural județean Lectură și Comunicare, ediția a II-a, în special a activității A2 - Lectură și 

Comunicare în Anul Centenarului - Odiseea lecturii, din cadrul proiectului, activitate la care 

doresc să particip în calitate de (co)autor al articolului intitulat ........................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 De asemenea, îmi dau consimțământul expres pentru ca datele mele cu caracter personal 

necesare pentru autentificarea și publicarea articolului, în cazul în care va primi avizul favorabil din 

partea comitetului științific, să apară în Antologia ”Lectură și Comunicare în Anul Centenarului 

- Odiseea Lecturii” realizată prin editura ”Acces” a Casei Corpului Didactic Timiș.  

 

 

Data: ............................................. 

 

Semnătura: 

...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 
Proiectul cultural județean Lectură și Comunicare este cofinanțat prin Agenda Culturală 2018 a Consiliului Județean Timiș 

 


