
                              
 

Str. Ştefan cel Mare, nr. 4, 610101, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 

Tel: +40 (233) 213751 

Fax: +40 (233) 232588 
E-mail: cnpr.pn@gmail.com 
Web: www.cnpetrurares.ro 

ANEXA 3                                                                                                                                                   

 

 

Regulament de organizare şi participare 

sesiune de comunicări ştiinţifice pentru elevi şi cadre didactice 

 

Şcolile participante se vor înscrie la această activitate prin profesorul coordonator, pe adresa e-mail: 

laboratorchimiecnpr@gmail.com, completând formularul de înscriere (ANEXA 2) până la data de 15 

noiembrie 2019.  

Elevii şi cadrele didactice de la şcolile aplicante, vor participa cu lucrări pe teme de  

interdisciplinaritate ce au legătură cu viața. Lucrările vor fi trimise, pe adresa de e-mail: 

laboratorchimiecnpr@gmail.com,  în perioada 25 octombrie -15 noiembrie 2019.  

Condiţii de participare: 

✓ Lucrările vor avea caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în activitatea şcolară, 

curriculară şi extracurriculară; 

✓ 1-2  elev/lucrare (pentru clasele IX-XI); 

✓ Lucrarea poate avea cel mult doi autori (cadre didactice); 

✓ Max 2 pagini rezumatul lucrării (acest rezumat va fi publicat în revistă); 

✓ Lucrarea în toată complexitatea sa va fi trimisă prin e-mail, împreună cu rezumatul, pe adresa 

proiectului laboratorchimiecnpr@gmail.com. 

Condiţii de redactare: 

✓ Titlul corelat cu tema proiectului va fi scris cu majuscule în Times New Roman 14 Bold, centrat;  

✓ Autorul şi instituţia vor fi scrise cu două rânduri mai jos, centrat, Times New Roman 12 Bold; două 

rânduri mai jos se începe scrierea articolului; 

✓ Redactarea articolului se va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând, Times New Roman 

12 cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), conţinând semnele diacritice, maxim 2-3 

pagini pentru elevii claselor IX-XI; 

✓ Bibliografia se va consemna la sfârşit, în ordinea următoare: nume şi prenume autor, titlul lucrării, 

editura, anul;  

✓ Nerespectarea condițiilor de redactare atrage după sine nepublicarea articolului in revista 

proiectului. 

Observaţii:  

Evaluarea lucrărilor va fi realizată de către reprezentanţi ai şcolii organizatoare şi ai partenerilor 

implicaţi. 

Toate articolele care respectă tematica stabilită de organizatori şi obiectivele proiectului vor fi 

publicate în volumul omagial al Colegiului Național „Petru Rareș”(revista are ISSN).  

Cele mai bune lucrări vor fi premiate, diplomele vor fi trimise prin e-mail pentru cei ce nu pot fi 

prezenţi din motive obiective.  

Toți elevii participanţi vor primi diplome de participare în cadrul festivităţii de premiere, iar profesorii 

îndrumători diplome de participare şi revista proiectului.  

Rezultatele evaluării vor fi comunicate participanţilor prin e-mail până la data de 30 noiembrie 2019. 


