
           

  

             Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu 

Şcoala Gimnazială   Nr. 1  Sibiu 

Strada  Haţegului,  Nr. 8 

E-mail: scoala1.sibiu@gmail.com 

Telefon / fax:  0269226914 

 

Stimată colegă, stimate coleg, 
 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sibiu, având ca parteneri Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu, 

Facultatea de Istorie şi Patrimoniu “Nicolae Lupu” din Sibiu, Cercul Pedagogic al profesorilor de 

istorie din Sibiu, are onoarea de a vă  invita să participaţi la a XXI-a ediţie a sesiunii de comunicări 

ştiinţifice a profesorilor de istorie, consacrată  Marii Uniri.   

 

Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice, se derulează în  două secţiuni: 

1. Unirea de la 1 decembrie 1918. 

2. Românii - istorie, cultură şi civilizaţie.  

 

Pentru ca materialele ştiinţifice prezentate să fie publicate vă rugăm să respectaţi condiţiile 

menţionate mai jos: 

 

1. materialul cu conţinut ştiinţific să fie însoţit de aparatul critic (bibliografie şi note de subsol); 

2. comunicările ştiinţifice trebuie să vizeze aspecte cu un  grad de interes ridicat, să aibă 

originalitate, să valorifice elemente din istoria naţională şi  locală; 

3. materialele vor fi tehnoredactate şi trimise la adresa de e-mail: 

relupopescu2004@yahoo.com; 

4. redactarea lucrărilor se va face în format A4, Microsoft Word, Times New Roman, corp de 

literă 12, la un rând, cu margini de 20 mm; 

5. titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; 

6. autorul şi instituţia vor fi scrise două rânduri mai jos, stânga (Times New Roman 12) ; 

7. la două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului ( Times New Roman 12); 

8. paginile nu vor fi numerotate; 

9. responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor; 

10. organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu publica materialele care nu îndeplinesc cerinţele 

menţionate mai sus. 

 

 

Titlurile comunicărilor vor fi aduse la cunoştinţa organizatorilor, până în data de 25 

noiembrie 2020. 

 

Persoana de contact: 

 Profesor Aurel Popescu, tel. 0747953181, e-mail: relupopescu2004@yahoo.com 

 

 

           Inspector de specialitate:                                                                                   Director:  

     Profesor  Daniela Octavia Mate                                                                 Profesor Claudiu Canciu 
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