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ANEXA 3                                                                                                                                                   

Regulament de organizare şi participare 

sesiune de comunicări ştiinţifice pentru elevi şi cadre didactice 

 

✓ Şcolile participante se vor înscrie la această activitate prin profesorul coordonator pe website-ul 

concursului: http://www.cnpetrurares.ro/concursuri/IoanZgârciu în perioada 01-19 noiembrie 

2022 sau pe adresa de e-mail: laboratorchimiecnpr@gmail.com 

Secțiunea A - ELEVI: înscrierea se va face de către profesorul coordonator, prin completarea fișei 

de înscriere (anexa 2). 

✓ 1-2 elev/lucrare (pentru clasele IX-XII); 

✓ Max 2 pagini rezumatul lucrării, se va adăuga și bibliografia (acest rezumat va fi publicat în 

revistă); 

✓ Elevii şi cadrele didactice de la şcolile aplicante, vor participa cu lucrări pe teme 

interdisciplinare ce au legătură cu tema concursului „Microuniversul chimic: de la atom 

la materie” – (articole, referate, eseuri, filme documentare). 

✓ Lucrările vor avea caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în activitatea 

şcolară, curriculară şi extracurriculară; 

✓ Lucrarea în toată complexitatea sa va fi trimisă prin e-mail, împreună cu rezumatul, pe adresa 

proiectului laboratorchimiecnpr@gmail.com. 

✓ Lucrările vor fi analizate de un juriu de specialitate în perioada 21-24.11.2022 și, vor fi premiate 

în data de 25.11.2022;  

✓ Bibliografia se va consemna la sfârşitul prezentării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume 

autor, titlul, editura, anul; 

Secțiunea B – Cadre didactice din învățământul preuniversitar – „Metode și tehnici 

inovative utilizate în actul de predare-învățare” – articole, studii de specialitate, studii de 

caz, exemple de bună practică etc. 

✓ Înscrierea la concurs se va face pe baza fișei de înscriere, la care se va atașa și acordul de 

parteneriat (anexa1). 

✓ Anexa 1/ Anexa 2 semnate și scanate. Se va completa o singură fişă de înscriere pentru fiecare 

lucrare. 

✓ Lucrarea şi rezumatul vor fi transmise în format electronic (document word), în două fişiere 

separate, cu următoarele denumiri: 
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- Fișierul conţinând lucrarea va avea ca denumire: Secţiunea_numele şi prenumele 

autorului/ autorilor, precum și numele unității de învățământ (exemplu: A_Ilie 

Aurora_Școala/Colegiul/Liceul  sau B_Ilie Aurora_Școala/Colegiul/Liceul), 

- Fișierul conţinând rezumatul lucrării va avea ca denumire: Secțiunea_rezumat_numele şi 

prenumele autorului/ autorilor, precum și numele unității de învățământ (exemplu: A_Ilie 

Aurora_Școala/Colegiul/Liceul  sau B_Ilie Aurora_Școala/Colegiul/Liceul). 

 Redactarea lucrării se va face în format A4: 

• Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; 

• La două rânduri de titlu se va scrie autorul (cel mult 2 autori) şi instituţia (Times New 

Roman, 12, Bold) aliniere dreapta; 

• La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New 

Roman,12) aliniere stânga-dreapta. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o intendare de 

1,5 cm. La redactare, se vor folosi diacritice. 

• Spațierea între rânduri: textul va respecta o spațiere de 1,15 cm 

• Marginile vor fi egale de 20 mm; 

• Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: numele, 

prenume autor, titlu, editura, anul; 

• Lucrările vor fi analizate de un juriu de specialitate în perioada 21-24.11.2022, și vor fi 

premiate în data de 25.11.2022; 

Observaţii: 

Evaluarea lucrărilor va fi realizată de către reprezentanţi ai şcolii organizatoare şi ai 

partenerilor implicaţi. 

Rezumatele lucrărilor care respectă tematica stabilită de organizatori şi obiectivele 

proiectului vor fi publicate în revista concursului „Microuniversul chimic de la atom la materie” 

ISSN 2821 – 4153 ISSN – L 821 - 4153. 

Lucrările care nu respectă criteriile pentru tehnoredactare nu vor fi publicate. 

Cele mai bune lucrări vor fi premiate, diplomele și adeverințele vor fi trimise prin e-mail.  

Rezultatele evaluării vor fi publicate pe website-ul concursului. 

Diplomele vor fi trimise în format electronic pe adresele de e-mail ale participanților. 

 

 

 

Notă:  

Lucrările trimise nu se restituie. 

Juriul îşi rezervă dreptul de a elimina din concurs lucrările considerate plagiat 
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