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REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII 

Simpozionul Național ”Programarea roboților virtuali” 

 

- Simpozionul are două secțiuni: 

 Secțiunea 1 pentru elevi  

 Secțiunea 2 pentru cadre didactice / personal didactic auxiliar 

- Participarea se va face  în format online sincron.  

- Se vor oferi diplome de participare și un volum cu ISBN cu rezumatele lucrărilor participanților la 

simpozion. 

- Înscrierea participanților se va face până la data de  25.05.2021, prin e-mail la adresa 

diana.diaconu@ccd-dambovita.ro,  prin transmiterea formularului de înscriere atașat, 

obligatoriu, în format editabil (de exemplu, Word, nu în forma scanată sau scrisă de mână). 

- Transmiterea lucrărilor și a rezumatelor se va face până la data de 25 mai 2021 în format editabil 

prin e-mail  la adresa diana.diaconu@ccd-dambovita.ro, cu specificarea numelui autorului și a 

unității școlare în cadrul documentului atașat. 

- Se admite un singur autor la elaborarea unei singure lucrări. 

- Lucrările vor avea între 4 – 10 pagini și vor fi însoțite de un rezumat de maximum două pagini. 

Vor fi redactate utilizând programele de procesare a textului din suita Office (Word) sau 

compatibile cu acesta, format A4, font Times New Roman, mărime 12, distanța dintre 

rânduri 1,5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta. Se vor folosi diacriticele 

românești. Titlul lucrării va fi centrat, mărime 14, Bold, iar sub titlu, la două rânduri, se vor 

scrie autorul/ autorii  lucrării, instituția, localitatea, județul, cu Times New Roman 12, 

aliniat dreapta. La sfârșit, se va consemna bibliografia (referințe bibliografice), după cum 

urmează: 

- pentru cărți: NUMELE, Prenumele autorului, TITLUL LUCRĂRII, editura,  orașul, anul apariției. 

- pentru articole: NUME, Prenume, TITLUL LUCRĂRII, „Denumirea revistei”, anul, volumul (nr.), paginile. 

- Conținutul lucrării trebuie să fie original, subiectul fiind în concordanță cu tematica simpozionului; 

- Autorii au obligația să respecte legislația drepturilor de autor și să evite orice formă de plagiat. Întreaga 

răspundere revine autorului lucrării. Organizatorii Simpozionului nu-și asumă nicio răspundere pentru 

nerespectarea de către autori a reglementărilor înscrise în legislația drepturilor de autor și a realizării 

de plagiat. 

- La secțiunea 1 vor participa elevi, la secțiunea 2 vor participa cadre didactice, profesori 

de orice specialitate, învățători, informaticieni; 

- Lucrarea va putea fi expusă folosind prezentarea ppt de maxim 10 slide-uri  sau Word. Timpul alocat 

prezentării este de maxim 7 minute pentru o lucrare. 
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- Nu se percepe taxă de participare. Pentru participanții din județul Dâmbovița, ridicarea diplomelor se face 

de la secretariatul Casei Corpului Didactic Dâmbovița, iar pentru participanții din alte județe, acestea 

vor fi expediate pe adresa trecută în fișa de înscriere, cu condiția transmiterii unui plic autoadresat și 

timbrat corespunzător. 

- Susținerea lucrărilor va avea loc în sesiuni de câte 40 de minute, cu aplicația ZOOM, în urma transmiterii 

de către organizatori a link-ului de acces pe adresa de email din fișa de înscriere. 


