
REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
 

A. Înscrierea participanţilor: 

Până la data de 27 aprilie 2017 

Completarea fişei de înscriere  
 

B. Depunerea lucrărilor: 

1 Până la data de  27 aprilie 2017 

2 Taxa de participare la Simpozion este de 15 lei.  
Lucrările se vor trimite impreună cu fişa  de înscriere completată şi dovada achitării 

taxei (scanat) la următoarea adresă de mail: simpozionsibiu2017@gmail.com 

3 Se admit maxim 2 participanţi pe o lucrare,taxa se plăteşte individual pentru fiecare 

4 O persoană poate participa cu o singură lucrare 

5 O lucrare să aibă maxim 4 pagini 

6 Noi vă trimitem în format electronic :invitatia, regulamentul, fişa de inscriere şi 

acordul de parteneriat dintre Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” şi instituţia 

dumneavoatră   (listaţi acordul de parteneriat si trimiteti ambele exemplare prin 

poştă  într-un plic autoadresat.) 

7 O să primiţi  după simpozion plicul autoadresat cu : acord de parteneriat, CD cu 

ISSN-ISBN, diplomă de participare la simpozion naţional  cu lucrare. 

8 Taxa va fi virată in contul RO30RNCB0227036050140001, deschis la BCR  Sibiu pe 

Asociatia  Amicitiae  . 

  

C. Redactarea lucrărilor: 

1 Se va face în format A4 ,single, (text aliniat „justified") cu caractere româneşti, titlul 

va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la două rânduri de titlu 

se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12 Bold); la două rânduri de 

numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12) 

2 Bibliografia se va consemna la sfârşit, în ordinea alfabetică a autorilor 

3 O lucrare să aibă maxim 4 pagini 

4 Paginile nu vor fi numerotate 

5 Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice 

6 Numele fişierului ataşat să fie acelaşi cu  numele autorului şi titlul lucrării 

7 Nu se admit contestaţii 

8 Nu se acordă alte premii,acesta fiind un simpozion destinat cadrelor didactice 

 

D. Evaluare: 

1. Pentru participarea la simpozion fiecarecadru didactic va primi:  

 Diplomă de participare la simpozion . 

 Acordul de parteneriat  . 

 CD cu ISSN- ISBN 

 Pentru participare  indirectă  mapa va fi trimisă prin poştă la adresa 

indicată  pe plicul autoadresat. 
 

                                                                                                         Va multumim si va asteptam! 


