
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CO NFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș 

organizează 

Palatul Culturii, Tîrgu Mureș  9 iunie 2018 

De la integrare la dependență în relația cu 

tehnologia informației 
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 
 

 

GENERAȚIA DIGITALĂ 

 

De la integrare la dependență în relația cu tehnologia informației 
 
 

Locația: Palatul Culturii din Tîrgu Mureș  

Data: 9 iunie 2018 
 

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI 
 

Moderator eveniment: 

prof. Nadia RAȚĂ 

Doctor în Psihologie, 

Consilier județean 
 

8.00-  9.00 Înregistrarea participanților Holul Palatului Culturii 

9.00-  9.30 Deschiderea oficială a evenimentului Sala Mare 

9.30- 10.30 

Prezentare în plen 

Prof. Univ. Dr. Daniel DAVID, 

UBB Cluj-Napoca, științe cognitive clinice 

Sala Mare 

10.30- 11.30 

Workshop 

Andreia MORAR, 

 expert în domeniul social 

Sala Mare 

11.30- 12.00 Pauză de cafea Incinta Palatului Culturii 

12.00- 13.00 

Workshop 

Dr. Noemi MENA MONTES, jurnalist, 

cercetător media, Spania 

Sala Mare 

13.00- 14.00 

Workshop 

Conf. Dr. Dumitru RĂDOIU, 

UPM Tg-Mureș, specialist IT 

Sala Mare 

14.00- 15.00 

Invitat special 

Marian BUZILĂ, 

tenor 

Sala Mare 

Pauza de masă/Bufet suedez Incinta Palatului Culturii 

15.00- 16.30 Prezentarea lucrărilor științifice Sala Mică și Sala de Cor  

16.30- 17.00 Pauză de cafea Incinta Palatului Culturii 

17.00- 18.30 Prezentarea lucrărilor științifice Sala Mică și Sala de Cor 

18.30- 19.00 Ridicarea diplomelor Sala Mică 



 

 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE LA SECȚIUNEA DE LUCRĂRI 

ȘTIINȚIFICE 

 

a. lucrările pot fi prezentate în limba română, maghiară și engleză; 

b. înscrierea se face pe baza fișei de înscriere de pe site-ul CJRAE Mureș (www.cjraems.ro); 

c. lucrările prezentate vor aduce elemente de noutate și contribuții personale la tematica propusă:  

GENERAȚIA DIGITALĂ. De la integrare la dependență în relația cu tehnologia informației; 

d. fiecare lucrare poate avea maxim 3 autori; 

e. responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor, corectitudinea gramaticală și ortografie aparține 

autorilor; 

b. lucrările și prezentarea lor în Power Point vor fi transmise împreună, cel târziu până la data de 

25 mai 2018, în format electronic, la adresa de email: conferintacjrae2018@gmail.com; 

a. pentru susținerea lucrării pot fi folosite și alte materiale demonstrative: portofolii, imagini, 

proiecte, organizatorul punând la dispoziția participanților tehnica necesară; 

b. pentru admiterea lucrării vă rugăm să vă integrați în tematica simpozionului; 

c. timpul alocat pentru prezentarea lucrării este de maxim de 10 minute; 

 

CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR ŞI REZUMATELOR 

 

Lucrările se vor încadra în 3-4 pagini și vor respecta, obligatoriu, următoarele criterii de 

redactare: 

• fișier Document Word; 

• format (Times New Roman, 12, A4, pe o singură parte, margini egale de 2 cm, spațiere la 1,5 

rând), text aliniat „stânga-dreapta”; 

• redactarea se va face cu diacritice; 

• titlul va fi scris cu majuscule (14 Bold), centrat; 

• la două rânduri sub titlu se va scrie autorul și instituția; 

• la două rânduri de numele autorului începe inserarea textului;  

• bibliografia va fi consemnată la sfârșitul lucrării: nume autor, prenume autor, anul, titlul lucrării, 

editura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TAXA DE PARTICIPARE 
 

Înscrierea la conferinţă presupune achitarea unei taxe de participare: 

• cu lucrare, 100 lei/autor; lucrările participante vor fi publicate într-o colecţie de conferinţă 

înregistrat cu ISBN, categoria B+. 

• fără lucrare, 70 lei. 

 

Taxa de participare se poate achita la Banca Transilvania, în contul Asociaţiei Psy Serenitas: 

RO33BTRLRONCRT0383474401 

Documentul de confirmare a plăţii va fi trimis la adresa de e-mail 

conferintacjrae2018@gmail.com cel târziu până la data de 25 mai 2018. 

 

Taxa de participare include accesul la lucrările conferinței, masa de prânz, pauza de cafea, mapa 

de conferință, volumul de conferință (pentru cei care participă cu lucrare) și diplomele. 

Diplomele de participare vor fi înmânate la încheierea conferinței. 

 

 

 

Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag! 

mailto:conferintacjrae2018@gmail.com

