
 

 

 

 

 

EUROPA – ROMÂNIA - BACĂU - ONEȘTI 

INVITAȚIE 
 

COLEGIUL NAȚIONAL „Dimitrie Cantemir” ONEȘTI 

în parteneriat cu: 

LICEUL TEORETIC ”Ion Creangă” CHIŞINĂU,  

REPUBLICA MOLDOVA 

UNIVERSITATEA „Vasile Alecsandri” din BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „RADU ROSETTI” ONEȘTI  

vă invită la: 

 

 

 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL 

CLICK PE INFORMAȚIE 
Ediţia  a II-a 

 

 
ONEŞTI,  

2019, decembrie 06 



 

 

Scopul proiectului: 

Scopul proiectului  ”CLICK PE INFORMAȚIE” este promovarea performanțelor 

pedagogice și de cercetare științifică în domeniul informaticii, în beneficiul atât al elevilor 

și studenților cât și al cadrelor didactice, dar și un schimb de bune practici în domeniul 

informaticii.  

Grupul țintă: cadre didactice din mediul preuniversitar și universitar, elevi, studenți din 

sistemul de învăţământ european și orice alte persoane interesate de activitate, din ţară și din 

străinătate.  

  

Simpozionul se va desfășura pe două secțiuni: 
Secțiunea I: (destinată cadrelor didactice, studenților, elevilor - participare individuală sau în echipă)  

Dezvoltare de produse IT inter-disciplinare (software educațional, utilitar/mobile, web, 

roboți etc.) 

Secțiunea a II-a: (destinată cadrelor didactice, studenților, elevilor - participare individuală sau în echipă) 

Comunicări științifice și/sau metodice în domeniul informaticii (din domeniile: informatica 

în mediul școlar: prezent și viitor, apropierea de industria IT, prevenirea și combaterea 

fraudelor informatice, IoT etc.) 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Oneşti  
 
 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
La simpozion pot participa cadre didactice din mediul preuniversitar și universitar, elevi, 

studenți și orice alte persoane interesate de activitate, din ţară și din străinătate. 

Participarea poate fi: 

- directă - cu prezentarea lucrărilor în plen sau 

- indirectă - prin trimiterea lucrărilor pe adresa de e-mail. 

Fiecare participant se poate înscrie la câte o secțiune cu o singură lucrare. 

O lucrare poate avea maximum doi autori. 

Elevii/studenți vor fi coordonați de către un cadru didactic. 

Participarea la simpozion este gratuită. 

Toate lucrările vor fi înscrise într-un număr special al revistei online cu ISSN al 

Colegiului Național ”Dimitrie Cantemir” Onești. 

Fişa de înscriere și lucrarea vor fi trimise în format electronic, ca fişiere ataşate, până la data de 

22 noiembrie 2019, inclusiv, pe adresa de e-mail: clickpeinfo@gmail.com 



 
 

 

CONDIŢII REFERITOARE LA REALIZAREA LUCRĂRILOR 
Pentru lucrările de la secțiunea I: 

 Fiecare produs va fi însoțit de: 

- o scurtă prezentare (Rezumat) și o documentație tehnică care va cuprinde și necesarul 

de resurse pentru a putea fi prezentat produsul, redactate în aceleași condiții cu ale 

lucrărilor de la secțiunea a II-a; 

- un fișier README cu scurte indicații de utilizare și în care sa fie  specificate toate 

componentele din produs (fotografii, paragrafe de text, cod sursă etc.) care nu au fost 

realizate de autorul/autorii acestuia. În cazul în care produsul a fost realizat în echipă de 

2 elevi se va preciza, în fișierul README, rolul fiecărui membru al echipei de realizare 

a produsului. 

Nerespectarea acestor reguli atrage după sine eliminarea lucrării. 

 

Pentru lucrările de la secțiunea a II-a: 

 Tehnoredactare în Word pe format A4 - portret, font Times New Roman 12, aliniere 

stânga-dreapta (Justify), cu diacritice, spațiul dintre rânduri de 1,5 și margini egale de 

25 mm.  

 Lucrarea poate avea maxim 6 pagini. 

 Titlul se va înscrie centrat (Center), cu majuscule, Times New Roman 14 Bold. 

 Numele autorului şi instituția se vor înscrie la două rânduri de titlul lucrării, cu Times 

New Roman 12 Bold, aliniat dreapta (Right). 

 Rezumatul lucrării (obligatoriu) va fi de maxim 200 de cuvinte.  

 Se acceptă lucrări în limbile română, franceză și engleză. 

 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. 

 Opțional, în lucrare se poate insera și fotografia autorului, sub titlu. 

 Autorii își asumă responsabilitatea pentru articolele trimise. 

 Articolele trimise fără respectarea normelor gramaticale, a cerințelor expuse anterior, 

precum și cele primite cu întârziere vor fi descalificate. 
 

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR: 
se face prin trimiterea unei arhive care să cuprindă : Fișa de înscriere, Acordul de parteneriat și 

lucrarea elevului/cadrului didactic, cu specificarea numelui autorului și al instituției în cadrul 

corpului mail-ului, la adresa clickpeinfo@gmail.com până la data: 22 noiembrie 2019. 

 
 

 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI 

din Aula Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Onești: 

06 decembrie 2019 
- ora 11.30 – Deschiderea simpozionului și prezentarea invitaților 

- ora 12.00 – Prezentare de lucrări 

- ora 13.00 – Coffe break 

- ora 13.30 – Prezentare de lucrări 

 

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 


