
 

  Termenele şi condiţiile de înscriere 

 

-Comunicarea titlului lucrării, numele si prenumele autorului/ autorilor, localitatea şi numărul 

de telefon se transmit până la data de 5 mai 2010, numai  prin e-mail prin fişa de inscriere ataşată, la 

profesor Hatnean Liviu sau profesor Hatnean Cornelia la adresa hatnean@yahoo.com;  

-pentru buna desfăşurare a acţiunii este necesar să contribuiţi cu o sumă de 50 lei de 

persoană (situaţiile soţ-soţie 70 lei amândoi) care poate fi transmisă prin cont nr. 

RO14BRDE340SV19390123400 deschis la BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Rădăuţi, pe 

numele Hatnean Liviu;  

-taxa de participare este aceeaşi indiferent de secţiunea sau numărul de secţiuni la care 

participanţii doresc să se înscrie şi cuprinde  publicarea rezumatului (maxim 2 pagini) în broşura (cu 

ISBN) care va apărea cu ocazia Seminarului, un CD cu toate referatele şi proiectele trimise de 

participanţi, diplomele primite. 

Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele aspecte: 

a) pentru a se păstra o evidenţă clară a participanţilor, înscrierea se va face numai prin 

fişa de inscriere prin  e-mail, prin confirmare electronică; 

b) nu trimiteţi banii înainte de a fi înscrişi, deoarece fiecare participant, în momentul 

înscrierii electronice va primi  un număr de ordine, număr care se va trece pe ordinul de plata la locul 

de corespondenţă. 

c) înscrierile prin scrisori, SMS s.a. nu sunt luate în considerare: 

d) la înscriere se va preciza dacă pentru prezentarea lucrării se vor folosi video-proiector, DVD, CD  

pt. participările directe 

e) prin e-mail vă rugăm să comunicaţi, în momentul înscrierii pe fişa de înscriere, modul 

dumneavoastră de participare: 

- participare directă; 

- participare cu lucrare (indirectă). 

g)    lucrările şi materialele propuse vor fi expediate prin scrisoare recomandată/ scrisoare 

prioripost / pachet obişnuit şi prin e-mail (se adaugă la trimiterea electronică scanat ordinul de 

plată la bancă).  

 

 

Redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte, la 1 rând, cu 

margini egale de 20 mm (text aliniat “justified”); t it lul va fi scris cu majuscule (Times 

New Roman 14, Bold), centrat; la un  rând de t it lu se va scrie autorul şi instituţia (Times 

New Roman 12) aliniat dreapta; la un rând de numele autorului se începe scrierea 

textului (Times New Roman 12); bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în 

ordinea următoare: nume şi prenume autor, titlul lucrării, oraşul, editura, anul, pag.;  

-mărimea lucrării: 2-5 pagini A4 pentru referate şi 4-10 pagini A4 pentru proiecte; 

- pentru secţiunea postere: acesta va fi în format A3 color şi însoţit de o fişă care să indice 

mesajul (maxim 5-6 rănduri A4 Times New Roman 12), autorii, şcoala, mediului căruia a 

fost adresat, rezultate obţinute (prelucrare statistică). 

-toate lucrările, proiectele vor fi incluse intr-un CD care va fi trimis fiecărui participant 

alături de brpşura seminarului şi diplomele primite! 
                                                                                                             

 

 

         

 

                                     

                                                                                                    Doamnei / Domnului         

                          __________________________________________ 

                          __________________________________________ 

Sunteţi invitat a  participa la  

 

Seminarul  internaţional 

“Educaţia mileniului III- 

Educaţia ecologică” 

EDIŢIA a V a 

RĂDĂUŢI 

29 mai 2010 

 



 

 

Secţiunile propuse: 
        Secţiunea I: Proiecte de mediu şi referate pe teme ecologice;  

        Secţiunea a II-a: Concurs şcolar de legislaţie pe probleme de protecţia  

                                      mediului;  

        Secţiunea a III-a: Reviste şcolare pe teme de mediu – concurs; 

        Secţiunea a IV-a: Expoziţie de postere şi machete pe tematică de protecţia  

                                      mediului  concurs al elevilor. 

 

 

 

          Organizatori: 

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie Bucureşti  

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava 

Eco - Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”,  Rădăuţi 

Eco - Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 „Bogdan Vodă”,  Rădăuţi    

    

             Persoane de contact: 
-coordonator regional Program „Eco-Şcoala” insp. şcolar prof. Tatiana Vîntur 
 pe e-mail tatianavintur@yahoo.com 
 -profesor Cornelia Hatnean, tel. +40749637533 
- profesor Liviu Hatnean, tel.+4 0743657036 

  adresă e-mail: hatnean@yahoo.com 

 

            Informaţii suplimentare: 
              e-mail: hatnean@yahoo.com 

              e-mail tatianavintur@yahoo.com 

              www.ccdg.ro 

              www.didactic.ro                    

Programul seminarului: 
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00
- 9

30 
  Primirea participanţilor  

  şi a invitaţilor  
  Colegiul Naţional „Eudoxiu 

Hurmuzachi”,  Rădăuţi 

 

9
30

-10
30 

  Activităţi în plen  

Festivitatea de deschidere a 

lucrărilor seminarului 

Holul central al Colegiului  

 

10
30

-12
30 

  Activităţi pe secţiuni 
1.Referate şi proiecte cu 

  tematică ecologică 

Holul central al Colegiului; 

  2.Expoziţie concurs  postere 

pe probleme de protecţia 

mediului 

Holul central al Colegiului; 

  3.Concurs reviste de 

atitudine ecologică; 

Sala 11 E – etaj I 

  4. Expoziţie machete şi 

obiecte din produse 

reciclabile 

Sala 12 E – etaj I 

  4. Concurs de legislaţie pe 

probleme de protecţia 

mediului 

Sala 10 H - parter. 

 

12
30

-13
00 

  Pauză  

 
13

00
-14

00 
  Festivitate de premiere   
  Holul central al Colegiului 

Naţional „Eudoxiu 

Hurmuzachi”, Rădăuţi   

 


