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 ASOCIAŢIA NewPROJECTS                 “I. H. Rădulescu” Târgovişte 

                                           

                    

 

          

REGULAMENTUL  SIMPOZIONULUI “Natura şi Omul” 
 

Tema simpozionului: este aleasă anual din calendarul evenimentelor de mediu 
 

I. CONSIDERAŢII GENERALE 

 

1. Denumirea simpozionului: NATURA ŞI OMUL 

2. Scopul: Susținerea și promovarea educației pentru mediu. 

3. Locul şi perioada desfăşurării simpozionului: Liceul Teoretic “I.H. Rădulescu” Târgovişte, 

conform calendarul publicat anual, în cursul lunii ianuarie, pe situl Asociației NewProjects: 

www.newprojects.org, în secțiunea dedicată simpozionului. 

4. Organizatori: 

-   Liceul Teoretic “I.H. Rădulescu”, cu sediul în Târgovişte, Bulevardul Unirii, Nr.28, web: 

ihr.newprojects.org, e-mail: liceu_ihr@yahoo.com, tel./fax: 0245213941 

- Asociaţia NewProjects, cu sediul în Târgovişte, web: www.newprojects.org,  

 e-mail: newprojects_org@yahoo.com,  

5. Participanţii vor fi elevi, studenţi şi profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar. 

 

II. SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE: 

1. Elevi gimnaziu: clasele V - VIII 

2. Elevi liceu: clasele IX – XII 

3. Profesori, studenţi 

 

III.  ETAPELE SIMPOZIONULUI: 

Simpozionul se desfăşoară în 2 etape:  

- Realizarea lucrărilor şi înscrierea participanţilor 

- Desfășurarea simpozionul “Natura şi Omul” 

Etapele simpozionului vor respecta calendarul publicat anual, în cursul lunii ianuarie, pe situl 

Asociației NewProjects: www.newprojects.org, în secțiunea dedicată simpozionului. 

 

IV. MODUL DE DESFĂŞURARE 

Simpozionul “Natura şi Omul”  se va desfăşura conform precizărilor publicate anual în cursul lunii 

ianuarie pe situl Asociației NewProjects: www.newprojects.org, în secțiunea dedicată simpozionului 

Natura și Omul. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newprojects.org/
http://www.newprojects.org/
http://www.newprojects.org/
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Etapa 1: 

- Înscrierea participanţilor se va face la secretariatul Liceului Teoretic “I.H. Rădulescu” Târgovişte 

pe baza fişei de înscriere postată pe siturile ihr.newprojects.org şi www.newprojects.org. Fişa de 

înscriere poate fi trimisă şi în format electronic ( scanată ) la adresa de email 

newprojects_org@yahoo.com. 

- Participanţii pot publica comunicările ştiinţifice  în revista online New projects (ISSN  2065 – 

7781), respectând regulamentul acesteia publicat şi pe situl www.newprojects.org: 
 Materialul trebuie realizat în format electronic, cules în editorul Microsoft Word; 

 Fiecare articol/ material include:  

 Titlul (se culege cu majuscule, bold)  

 Prenumele şi Numele complete ale autorului (bold, italic)  

 Textul articolului - scris cu font Times New Roman, dimensiune 12, hârtie A4 (210 x 297 mm), 

margini: sus – 15 mm, jos – 20 mm, stânga – 15 mm, dreapta – 15 mm, obligatoriu cu diacritice  

 Bibliografie  

 Data prezentării (revizuirii) articolului/ materialului  

 Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură 

sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Fotografiile trebuie să fie de 

calitate bună. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.  

 Bibliografia va fi situată la sfârşitul articolului/ materialului şi prezentată într-o succesiune 

numerică corespunzătoare ordonării citărilor în text.  

 Citarea, forma scurtă a referinţei înserată în text între paranteze pătrate, permite identificarea 

publicaţiei din care s-a extras citatul sau ideea comentată etc. şi indicarea localizării în cadrul 

publicaţiei-sursă. Citarea trebuie să conţină suficiente elemente care să asigure corespondenţa 

exactă între citare şi referinţa bibliografică a documentului identificat.  

 Numerele, prezentate sub formă de indici între paranteze pătrate, înserate în text, trimit la document 

în ordinea în care ele sunt citate pentru prima dată. Citările următoare primesc acelaşi număr ca şi 

prima citare. Dacă sunt citate numai anumite părţi ale unui document, după numărul respectiv 

poate fi dată şi paginaţia, de exemplu [8, p.231] . 

 Bibliografia trebuie să includă elementele necesare de identificare a documentului: responsabilitatea 

principală (autorul), titlu, responsabilitatea secundară (instituţia sau editura), titlul documentului 

gazdă, ediţie, publicare (loc, editor), localizare în cadrul documentului gazdă, an, desemnarea 

fasciculei, colecţia, caracterizare cantitativă sau paginaţia părţii. (De exemplu: WEAVER, 

Wiliam. The collectors: command performances. Photography by Robert Emmett Bright. 

Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p.126-133.)  

Notă: Materialele ce nu corespund cerinţelor de mai sus, precum şi cele prezentate fără respectarea 

stilului şi a normelor gramaticale pot fi respinse.  

 

- Depunerea lucrărilor se va face în ziua desfăşurării Simpozionului. 

 

Etapa 2: 

- Prezentarea comunicările ştiinţifice poate fi realizată în forme variate: PowerPoint, Publisher, 

blog, wiki, web site.  

Materialele prezentate trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe generale: 

 Informaţia este bine structurată. Împărţirea informaţiei pe secţiuni, pagini, articole este intuitivă, 

completă şi neredundantă.  

 Informaţia poate fi uşor găsită în prezentare. Prezentarea  permite utilizatorilor metode diverse 

şi ușor de utilizat pentru a găsi informaţiile dorite  

 Informaţia este prezentată clar, concis, corect şi fără greşeli gramaticale.  

 Grafica pune în valoare conţinutul. Elementele vizuale contribuie la atenţionarea utilizatorului, 

navigarea în prezentare, regăsirea informaţiei şi nu sunt doar un scop în sine.  
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V. DISPOZIŢII FINALE 

 

1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a simpozionului va fi adus la cunoştinţa tuturor elevilor şi a 

cadrelor didactice, prin postarea acestuia pe site-urile organizatorilor, cât și ale partenerilor. 

2. Fiecare organizator poate încheia anual acorduri de parteneriat cu instituții care susțin scopul 

simpozionului și se implică în organizarea acestuia. 

3. Orice modificare a prezentului regulament se poate face numai cu acordul scris al părţilor semnatare. 

 

 

 

ASOCIAŢIA    NEWPROJECTS LICEUL TEORETIC “I.H. RĂDULESCU” 

 

PREŞEDINTE, 

 

DIRECTOR, 

  Prof. NICOLAE - RADU   TĂBÎRCĂ Prof. NICULAE STAN 

 

 

 


