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CERINŢE PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII:  

• Fișierul să fie salvat sub următoarea formă: 1_Ionela Popescu (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13- reprezintă nr. secțiunii) 

• Lucrarea trebuie să conțină  minim 3 pagini;  

• Documentul să fie tehnoredactat în Microsoft Word 2003; 

• Formatul să fie A4, orientat “Portrait”; 

• Marginile să fie: 2 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos; 

• Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat (să fie diferit de 

titlul secțiunii); 

• Sub titlu să fie trecută secțiunea de care aparține lucrarea (font normal, Times New 

Roman, 12, boldat, centrat) ;  

• Autorul/Autorii lucrării se vor menţiona după titlu la două rânduri. Se va scrie 

profesia, prenumele şi numele, şcoala şi localitatea (font normal, Times New Roman, 

12, boldat, aliniere dreapta). Vă rugăm să nu folosiţi prescurtări.  

 

Exemplu:  

Utilizarea mijloacelor informatice în practica logopedică 

SECȚIUNEA 4: Metode și mijloace moderne aplicabile în terapia tulburărilor 

de limbaj 

 

profesor Ionela Popescu, C.S.E.I. Arad  

 

• Textul lucrării să fie scris cu diacritice, Times New Roman, 12, la 1,15 rând, aliniat 

stânga-dreapta; 

• Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă  dimensiunile: 100x80 mm, centrat; 

• Sursele bibliografice se menţionează la finalul lucrării în ordine alfabetică: autor, 

numele lucrării, editura, localitatea, anul.  Titlul cărţii din care a fost preluată ideea 

se va scrie cu litere italice. Sursele preluate de pe internet trebuie să se regăsească în 

finalul listei bibliografice.  

 

Exemplu:  

o Vernon, A., Dezvoltarea inteligenței emoționale-Educație rațional-emotivă, 

Editura ASCR, 2006  

o ***Revista “Invăţământul preşcolar”, nr.3-4/2006 

o http://www.autism-aita.ro/autism-sau-probleme-de-achizitie-a-limba 

 

Persoanele cu participare directă vor primi mapă de participare la conferinţă care conține: 

• diplome de participare  

• materiale informative (program, pliante, pix) 

• material didactic  

• E-book-ul se va descărca de pe site-ul:        http://www.aliantacopiiar.ro/ 

http://www.cseiarad.ro/ 

ATENŢIE !!!  Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. 

http://www.autism-aita.ro/autism-sau-probleme-de-achizitie-a-limba
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            Nu se acceptă lucrări plagiate. 

 

 

Persoanele cu participare indirectă sau on-line la conferinţă vor primi prin poștă diploma de 

participare și link-ul pentru accesarea și descărcarea E-book-ului cu lucrările publicate. 

 

________________________________________________________________________________ 

LOCAŢIE: 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, str. Căpitan Ignat nr. 10, Arad 310054, Romania  

________________________________________________________________________________ 

 

PERSOANE DE CONTACT:   
 

▪ Balaci Lavinia          0744696839 

▪ Crista Anamaria       0723409158 

▪ Onetiu Jana-Livia    0745314531 

 

Ne va onora participarea dumneavoastră la această  manifestare! 
 

Arad, 

31 martie 2016 


