
Simpozionul Național „Solomon Marcus” 
Data/perioada de desfăşurare: 28 aprilie 2015. 

Locul desfăşurării: Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

Participanţi: elevi, studenţi, masteranzi, cadre didactice, presă etc. 

Descrierea pe scurt a activității:  

Simpozionul ,,Solomon Marcus” reprezintă o sesiune de comunicări, referate, recenzii 

etc. destinată elevilor, studenților, cadrelor didactice, parte a Concursului Național de Literatură 

„Solomon Marcus”, inclus în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene 2015 

(aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Nr. 31504/03.03.2015), 

poziția 198. Lucrările participanţilor vor fi publicate în volum/DVD cu ISSN/ISBN. Participarea 

la simpozion se va realiza avându-se în vedere condiţiile de participare pe care le anexăm acestui 

document.  

Programul Simpozionului va cuprinde: 

1. Prezentarea lucrărilor pe secțiuni/„scene” (10 – 14) 

2. Conferința Domnului Academician Solomon Marcus (16-18) 

 

REGULAMENT SPECIFIC 
privind organizarea şi desfăşurarea 

Simpozionului Național 
„SOLOMON MARCUS” 

 
Capitolul I 
Cadrul general  

Art.1. Prezentul regulament cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare a Simpozionului 
Național   „SOLOMON MARCUS” 

Art. 2. Simpozionul Național ,,Solomon Marcus” reprezintă o sesiune de comunicări 
ştiinţifice destinată elevilor, studenţilor/masteranzilor, cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar şi universitar, din ţară şi din străinătate. Lucrările participanţilor vor fi publicate în 
volum/DVD, cu ISBN. Participarea la simpozion se va realiza avându-se în vedere condiţiile de 
participare pe care le anexăm acestui document.  

Art. 3. Simpozionul se va desfăşura pe mai multe secţiuni, după cum urmează: 
 Scena ,,Artelor” – lucrările vor valorifica elemente de conţinut din domeniile: literatură, arte 

vizuale, fotografie, cinematografie, muzică. 
 Scena ,,Abstractă” – lucrările vor valorifica elemente de conţinut din domeniile: 

matematică, fizică, chimie, biologie, noile tehnologii. 
 Scena ,,Universaliilor” – lucrările vor valorifica elemente de conţinut din domeniile: istorie, 

geografie, ştiinţe umaniste. 



 Scena ,,Didactică” – lucrările vor evidenţia disponibilitatea inovativă a cadrelor didactice în 
a crea ,,scenarii extracurriculare altfel”. Vor fi acceptate şi lucrări de diseminare ale 
proiectelor europene/cursurilor de formare continuă în străinătate care evidenţiază bune 
practici în educaţie. 
 

Capitolul II. Selecţia lucrărilor şi norme de redactare 
Art. 4. Înscrierea participanţilor 
Înscrierile se vor face prin e-mail la următoarea adresă: solomonmarcus2015@gmail.com 

prin trimiterea formularului de înscriere până la data de 10 aprilie 2015. Se va scrie în subiectul 
mesajului care conţine formularul de înscriere: simpozion, secţiunea şi cuvântul „Înscriere”, 
conform modelului „Simpozion, scena Abstractă, înscriere”. 

Art. 5. Trimiterea lucrărilor 
Lucrările vor fi transmise până la data de 15 aprilie 2015. 
Pentru fiecare dintre cele patru „scene” se vor acorda diplome. Lucrările din cadrul 

fiecărei secţiuni vor fi publicate în volumul/DVD-ul simpozionului, cu ISBN.  
Condiţii de realizare a materialelor prezentate: 
Fiecare cadru didactic/ student/ elev participant va realiza o lucrare ştiinţifică de 

maximum 6 pagini. Pe prima pagină, după titlul lucrării, la două rânduri, se va scrie numele 
cadrului didactic/elev, instituţia pe care o reprezintă. La două rânduri, un rezumat al lucrării de 
maximum 8 rânduri (în limba română sau o limbă de circulaţie europeană). Sub rezumat de vor 
scrie 5 cuvinte-cheie. La două rânduri după cuvintele-cheie se va scrie conţinutul lucrării.  

Cerinţe de redactare: Format A4, tehnoredactare WORD, font Normal 12 Times New 
Roman, la 1,5 rânduri, cu margini egale de 2 cm, text aliniat bloc (justify); titlul lucrării se va 
scrie cu font Normal 14, Times New Roman Bold, autorul cu font Normal 12, bold, iar rezumatul 
şi cuvintele-cheie, cu font Italic 12. Se vor folosi diacritice. Alineatele, inclusiv titlurile 
paragrafelor vor incepe de la distanta de 1Tab (1, 2 cm) faţă de setarea din stânga paginii. 

Dacă materialul conţine figuri sau alte elemente specifice de conţinut, se vor respecta 
următoarele reguli: relaţiile se vor numerota simplu (1), (2),..., la marginea din dreapta a rândului 
respectiv. 

Figurile se numerotează astfel: Fig.1 (Size 12, Centrat, Normal). 
Trimiterile la bibliografie se fac în subsolul paginii. Notele bibliografice se trec la 

sfârşitul lucrării. Note bibliografice (Size 10) 
Model: Autor, Titlul (italic), editura, anul, paginile. 
Lucrările care nu respectă aceste norme de tehnoredactare nu vor fi publicate în volum. 

 
Participanţii cadre didactice sau studenţi având ca specialitate limbile moderne engleză, 

franceză, spaniolă, germană pot realiza lucrări în aceste limbi de circulaţie internaţională. 
Participanţii din afara graniţelor vor redacta lucrarea în una dintre limbile de circulaţie 

internaţională predate la Colegiul Naţional „Ferdinand I”: engleză, franceză, germană, spaniolă.  
Participarea se va face direct pentru elevii și profesorii din județul Bacău și județele 

învecinate, indirect, pentru elevii și profesorii din regiuni îndepărtate, prin trimiterea lucrării 
până la data limită: 15 aprilie 2015.  

 
Capitolul III. Organizarea comisiilor  

Comisia de evaluare a lucrărilor înscrise la simpozion  are următoarea componenţă: 12 
membri evaluatori (3 pentru fiecare secţiune) din rândul cadrelor didactice din instituţia 

mailto:solomonmarcus2015@gmail.com


organizatoare, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi CCD Bacău. Comisiile vor 
evalua lucrările după mai multe criterii (de exemplu: încadrarea în tematică şi în numărul de 
pagini stabilit, caracter inovativ etc). 

 
  



Anexa 1 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU ELEVI/CADRE DIDACTICE 
SESIUNEA NAȚIONALĂ  DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 
 
NUMELE........................................................................................................................ 

PRENUMELE................................................................................................................ 

CLASA/SPECIALITATEA........................................................................................... 

TELEFON FIX/MOBIL............................................................................................... 

E-MAIL ........................................................................................................................ 

ŞCOALA......................................................................................................................... 

LOCALITATEA............................................................................................................ 

JUDEŢUL....................................................................................................................... 

ADRESA PENTRU CORESPONDENŢĂ.................................................................. 

TITLUL LUCRĂRII..................................................................................................... 

SECŢIUNEA ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA 

COAUTORI: 

Nume, prenume, specialitate, şcoala, judeţul 

1. ........................................ 

2. ..................................... 

3. ........................................ 

4. ........................................ 

5. ....................................... 

 
  



Anexa 2 
DECLARAŢIE 
 
Numele ...............................................................................  

Prenumele .......................................................................... 

Adresa ................................................................................. 

Telefon ................................................................................ 

Unitatea scolară .................................................................. 

Localitatea .......................................................................... 

Judeţul ................................................................................ 

Funcţia didactică ................................................................ 

Titlul lucrării/ Secţiunea simpozionului .......................................................................... 

Declar pe propria răspundere că lucrarea cu care voi participa la lucrările simpozionului 

este originală, iar în realizarea ei a fost utilizată doar bibliografia menţionată în lucrare. 

 
 
 
 
 
Data,                                                                                                 Semnătura, 
 

 


