
        REGULAMENT DE PARTICIPARE  

 

SIMPOZION JUDEŢEAN: „Un mediu curat - o viaţă sănătoasă” 

 

 

Data şi locul desfăşurării: 04 iunie 2021, Grădiniţa Florile Soarelui, Mioveni, online, prin 

intermediul platformei Google meet 

Înscrierea participanţilor: 15 mai – 30 mai 2021 

Trimiterea lucrărilor: până la  30 mai  2021 pe adresa anghel_arsene@yahoo.com 

Participă cadrele didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. 

Informaţii suplimentare le aflaţi la numerele de telefon: 0752217665 (Steliana Arsene) şi 

0745466118 (Janina Anghel),  sau la adresa de email anghel_arsene@yahoo.com. 

        Tema simpozionului „Un mediu curat – o viaţă  sănătoasă” vizează prezentarea unor 

lucrări tematice, eseuri, proiecte didactice, exemple de bune practici, pe marginea subiectului 

propus. Participanţii care doresc, pot prezenta materialele în timpul desfăşurării sesiunii de 

comunicare online. Lucrările de participare la simpozion vor fi transmise pe mail (la adreasa 

anghel_arsene@yahoo.com), sau pe whatsapp (la nr. de telefon 0752217665/0745466118), în 

termenul precizat, alături de fişa de înscriere la simpozion. Acestea pot fi publicate, cu acordul 

autorului, în revista dedicată simpozionului „Un mediu curat – o viaţă  sănătoasă”. 

 Condiţii de redactare a lucrărilor: tehnoredactarea se face pe format A4, la un rând, 

Times New Roman 12, cu diacritice, margini egale de 20 mm, alineatele vor fi evidenţiate cu 

TAB. Lucrarea se va încadra în 1-3 pagini. Titlul va fi scris cu majuscule, TNR 14, bold, 

centrat. La două rânduri de titlu se va scrie autorul sau autorii şi instituţia, TNR 12, bold. Se vor 

folosi diacritice, iar bibliografia şi anexele se vor consemna la sfârşitul lucrării, în următoarea 

ordine: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, oraşul, anul apariţiei. Lucrările 

trebuie să conţină contribuţii personale şi să respecte drepturile de autor.  

  Numele fişierului ataşat trimis va fi : Nume şi prenume - Titlul lucrării. Organizatorii 

nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor şi pentru cele care nu respectă 

condiţiile de redactare.  Nu se acceptă lucrări fără diacritice. Lucrările ce nu respectă 

tematica nu vor fi incluse în simpozion. O lucrare poate avea cel mult 2 autori. 

  Fişa de înscriere la simpozion va fi trimisă odată cu lucrarea la adresa de email 

anghel_arsene@yahoo.com 

  Dacă doriţi şi acord de parteneriat, acesta va fi trimis şi el odată cu lucrarea. Îl veţi 

primi avizat odată cu diploma. 

  Toate lucrările vor apărea în revista simpozionului, având ISSN. Această revistă va fi 

trimisă prin email, alături de diploma de participare. 

EVALUARE 

 Diplome, revista proiectului.
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 
SIMPOZION JUDEŢEAN 

,,UN MEDIU CURAT – O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ” 

EDIŢIA I, 2021 

 

 
Numele şi prenumele cadrului/cadrelor didactice..................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Grădiniţa/Şcoala......................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Localitatea.................................................................................................................. 

Funcţia....................................................................................................................... 

Telefon....................................................................................................................... 

E-mail......................................................................................................................... 

Titlul lucrării................................................................................................................ 

 

 

Sunt de acord cu publicarea lucrării în revista simpozionului:  DA  

                                                                                                    NU 
 

 


