
 

 
 
 

 

 

REGULAMENT 

 

Simpozionul interjudețean (cu participare internațională)  

„Normala beiușeană – la ceas aniversar” 

Ediție omagială, Beiuș 

10 – 14 octombrie 2022 

 

Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe: 

- Vor fi scrise in Microsoft Word  și vor avea între 3-5 pagini în format A4. Numărul de 

pagini se va respecta! 

- Titlul lucrării va fi scris cu majusculă, centrat, bold, cu Times New Roman, mărime 14. 

- La două rânduri de titlu, aliniat stânga, bold, Times New Roman, mărime 12, va fi scris 

autorul lucrării în ordinea: numele, prenumele, școala de proveniență, localitatea, județul. 

- La două rânduri de autor, aliniat stânga-dreapta (Justify), se începe lucrarea, utilizând 

Times New Roman, mărime 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri, cu margini stânga-dreapta, sus-

jos de 2 cm (format A4). 

- Se vor insera note de subsol pentru a reda sursa citată. 

- La finalul lucrării, se va specifica bibliografia, astfel: autor, titlu, editură, localitate, an. 

- Lucrările vor fi salvate în Word 2003 

- Obligatoriu, textele vor fi scrise cu diacritice! 

- Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica 

propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în 

vigoare privind drepturile de autor. 

- Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori. 

- Pentru cadrele didactice cu participare directă, prezentarea lucrării nu va depăşi 10 

minute, dintre care 3 sunt rezervate răspunsurilor la eventuale întrebări sau comentarii). 

Înscrierea participanţilor și depunerea lucrărilor se va face în format electronic pe adresa 

de e-mail: simpozionpedagogicbeius@gmail.com. 

 

Termenul de înscriere și depunere a lucrărilor – 07 octombrie 2022, inclusiv. 

Nu se percepe taxă de participare! 
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Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă 

condiţiile tehnice de redactare. 

 

Participanții cu lucrări în cadrul simpozionului își asumă integral și individual 

răspunderea pentru originalitatea lucrării  prezentate 

 

 

 

Participanții cu lucrări acceptate vor primi:  

 Diplomă de participare la simpozion; 

 Volumul cu lucrările simpozionului (opțional, în baza achitării taxei de 50 de 

lei/lucrare).  

 


