
 
   CERINȚE REFERITOARE LA TEMATICA LUCRĂRILOR 

 
 Secţiunea A: TRADIȚIILE STRĂMOȘILOR - ZESTRE PENTRU URMAȘI este o secțiune 

în care sunt editate lucrări care prezintă peisajul cultural românesc reflectat în modalitatea de transmitere 
și perpetuare a tradițiilor culturale populare. Lucrările trebuie să evidențieze într-un mod original 
obiceiuri tradiționale strămoșești care prin diferite metode au fost transmise în timp generațiilor de astăzi, 
devenind astfel zestre a peisajului cultural pentru urmași. Vor fi prezentate istoricul, locația și modalitatea 
de transmitere a tradițiilor cât și impactul acestora asupra tineretului de astăzi, rezultat în urma proceselor 
de educare și formare profesională. 

 
 Secțiunea B: DIVERSITATEA PEISAJULUI NATURAL ȘI RURAL este o secțiune în care 
sunt editate lucrări în care sunt analizate și descrise peisaje naturale sau rurale, componente ale peisajului 
geografic românesc, prezentând locația, suprafața, formele de relief, flora și fauna existentă, impactul 
antropic asupra peisajelor analizate cât și măsuri de protecție a naturii în spațiile studiate.  
 
 Secţiunea C: PLANTE MEDICINALE UTILIZATE ÎN TRADIȚIA POPULARĂ este o 
secțiune în care sunt editate lucrări unde sunt descrise plante medicinale, efectul terapeutic, simbolistica și 
modul tradițional de utilizare a acestora.  
 
 CERINȚE DE TEHNOREDACTARE A LUCRĂRILOR 
 

 Lucrările vor fi redactate cu caractere româneşti, iar textul se va insera în formatul model care 
are următoarele setări: înălţime pagină 17,6 cm, lăţime pagină 24,5 cm, distanţa dintre rânduri 1,15, 
aliniate la 1,27 cm „justified”, marginile 2 cm sus, 2 cm jos, 2 cm la stânga şi 2 cm la dreapta.  

 Secţiunea se va scrie în antetul primei paginii; 
 Titlul lucrării va fi scris cu majuscule (Times New Roman 11 Bold), centrat; 
 La un rând de titlu se va scrie autorul (autorii), iar la un rând de autor (autori) se va scrie 

instituţia (instituţiile) (Times New Roman 11).  
 La un rând sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman 11).  
 Lucrarea va fi structurată urmând formatul: Introducere, Material și metode de cercetare, 

Rezultate și discuții, Concluzii, Bibliografie (Times New Roman 11 Bold și Italic), aliniat Justify. 
 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării în formatul: Autor, titlu, Editura, Localitate, anul 

apariţiei.  
 Lucrarea va avea minim 3 pagini și maxim 7 pagini A4.   
 O lucrare poate avea unul sau doi autori. Fiecare lucrare va avea specificat numele și prenumele 

autorului, titlul lucrării, instituția de provenienţă, judeţul. Pot fi înscrise numai lucrări proprii, 
originale. 
 Prezentările POWER POINT trebuie să conțină între 10-15 slide-uri. 
             
 Lucrările primite se vor constitui într-un volum editat de Simpozion - o colecţie pe un CD/DVD, 
(cu cod ISBN) şi vor fi oferite tuturor participanţilor la simpozion care se înscriu şi trimit lucrarea 
până la data de 30.04.2018 (nu mai târziu). 
 
            Lucrările care nu respectă cerințele referitoare la tematica dată, cerințele de 
tehnoredactare, respectiv termenul limită (30.04.2018) nu vor fi acceptate. 
 

Înscrierea se va face pe baza FIŞEI DE ÎNSCRIERE aflată în anexe 
Termenul limită pentru depunerea fișei de înscriere și trimiterea lucrărilor este de data de 

30.04.018. 
 



Fişa de înscriere și lucrările pentru secțiunile A, B, C, D I se trimit la adresele de e-mail: 

mircea86poli@yahoo.com;  consta_alina@yahoo.com 
 

Persoane de contact: 
Prof. înv. primar Ţenche Maria - tel. 0726350015 

Ş.l. dr. ing. Ţenche-Constantinescu Alina-Maria - tel. 0726783090 
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