
REGULAMENTUL DE PARTICIPARE 
Simpozionul Judeţean Euristica: 

 
1. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE: 
Înscrierea participanților se face concomitent cu depunerea lucrărilor în format  
electronic la adresa de e-mail: sc_ocazimir_iași@yahoo.com. 
E-mail-ul va conține: 
• Fișa de înscriere completată (vezi Anexa 1). 
• Un fișier cuprinzând conținutul prezentării, cu specificarea titlului, 
autorului/autorilor și a școlii de proveniență. 
 
2. CONDIȚII DE PUBLICARE: 
Lucrarea va cuprinde un număr de minim 3 pagini și maxim 6 pagini. 
Redactarea lucrării se va face în format A4, 2 cm sus, 2 cm jos, 2,5 cm la stânga 
și 1,5 cm la dreapta, text alineat „justified” la un rând, font (Times New Roman 
- obligatoriu cu diacritice (lucrările fără diacritice nu sunt acceptate)). Titlul va fi 
scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat; la două rânduri de la 
titlu se va scrie numele autorului și școala (Times New Roman, 12); la două 
rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman, 
10). Fotografiile, desenele, hărțile, tabelele vor fi însoțite de precizarea 
autorului într-o paranteză situată după titlul materialului grafic sau al tabelului.  
Bibliografia se va nota cu font 10, la sfârșitul lucrării,în următoarea ordine: 
nume și prenume autor, titlul lucrării, editura, localitatea și anul. 
Referatele vor cuprinde o succintă parte teoretică (maxim 25% din lucrare) și,  
obligatoriu, exemple practice din activitatea desfășurată, concluzii ale unor 
experimente, studii de caz. 
 
Notă: SE ASIGURĂ SUPORT TEHNIC PENTRU PREZENTARE: VIDEOPROIECTOR 
Atenție! SE VA APRECIA ORIGINALITAEA ȘI NOUTATEA EXEMPLELOR! 
 
3. Simpozionul se va finaliza cu apariția unei publicații ce va cuprinde toate 
lucrările trimise, în condițiile în care acestea respectă cerințele de conținut, 
structură și calitate a informației. Nu se admit lucrările ce abordează un 
conținut doar din perspectivă strict teoretică. 
 
4. Persoanele care nu participă direct la simpozion vor primi prin poștă 
diplomele de participare și CD-ul cu toate materialele prezentate. 
 
5. SE ACORDĂ PREMIUL ÎN BANI PENTRU CEA MAI ORIGINALĂ ȘI 
INOVATOARE LUCRARE APLICATIV-PRACTICĂ! 


