
Colegiul Economic 
 “Virgil Madgearu” 
Bd. Dacia  nr. 34, Sector 1  
B U C U R E S T I 
Tel:/fax: 021 2 11 72 56 
e-mail: cemadgearu@yahoo.com        
 
 
                        Către  
                                         Şcoala / Colegiul / Liceul_____________________________________ 
                                                      In atenţia D-nei/D-lui director, prof._______________________  
 

I  N  V  I  T  A Ţ  I  E 
 

Primăria Sectorului 1, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Colegiul Economic“Virgil Madgearu”, 
în calitate de organizatori, 

 
Vă invită să participaţi la  
                             ◘ Sesiunea  Naţională de Referate şi Comunicări, ediţia a IV-a, 2009,  
cu participare internaţională – cuprinsă în Calendarul MedCI şi recunoscută de acesta  
 
Tema ediţiei: “Invăţământul mondial în impas? Constatări şi soluţii ” 
Evenimentul va avea loc  joi, 28 mai  2009, cu începere de la orele 10.00 
Invitaţia este adresată corpului didactic . 
◘ Data limită pentru primirea / intrarea rezumatului lucrării, (cu specificarea” Pentru Sesiunea de Referate”- 
cadre didactice) - 18 mai 2009 ;  
 
                            ◘ Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări –elevi, ediţia a IV-a, 2009, cuprinsă în 
Calendarul  MedCI şi recunoscută de acesta 
 
Tema ediţiei: “Interculturalitatea în viaţa citadină” 
Evenimentul va avea loc  joi, 21 mai 2009, cu începere de la orele 10,00 
◘ Data limită pentru primirea / intrarea rezumatului lucrării, (cu specificarea” Pentru Sesiunea de Referate”-elevi) 
 - 11 mai 2009 

 
Condiţii de participare: 
 ◘ Taxă de participare în cuantum de 30 RON, (prin mandat postal pe adresa : C.Ec.”Virgil Madgearu”,  
     Bd. Dacia nr. 34, cod 010414) contra căreia participanţii profesori primesc un CD cu ISBN 
    cu rezumatele lucrărilor şi o mapă , conţinând Diploma de participare şi Programul Sesiunii 
 ◘ Se acceptă maximum 2 coautori; 
 ◘  NU se percepe taxă de participare de la elevi, ei vor primi Diploma de participare şi Programul Sesiunii 
 ◘ Rezumatul lucrării (max.  2,5 pag. ,New Times Roman, 12 ) în format letric şi electronic, trimise prin poştă 
    pe adresa Colegiului Economic « Virgil Madgearu »: Bd. Dacia nr. 34, sector 1- Bucureşti  sau 
 ◘ Rezumatul lucrării (max. 2,5 pag. New Times Roman ,12 ) trimis prin curier electronic la adresa:  
                                                                                                                    cemadgearu @yahoo.com 
    Profesorii colegiului nostru vor fi onoraţi să prezinte lucrările Dvs. iar elevii noştri se vor bucura să susţină 
    lucrările colegilor lor ( valabil pentru lucrările din afara capitalei şi din afara graniţelor);  
 
    Persoane  de contact: prof. Diana RUSU – tel.mob. 0741 048 519;  
                                       prof. Dana ILIESCU – tel. mob. 0745 038 553 
                                
 
 

D I R E C T O R, 
prof. Roxana Carmen IONESCU 

 


