
REGULAMENT de organizare şi desfăşurare online 
Simpozionul Internațional “Centrarea pe competențe cheie în educație/Key 

competences in education” 
 

 
Instituția coordonatoare: Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI 
Partener: Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și echipa For Life a Asociației Neutrino 
Suport tehnic și logistic: VISUALWISE. 
Persoane de contact: Petcu Irina (EDUMI), Cojocea Magda (EDUMI), Ovidiu Bădescu (For Life) 
Email: contact@edumi.ro 
Data şi modul desfășurării sesiunii live: 4 februarie, 10:00-13:00. 
  
Modul de desfășurare: 
Evenimentul va cuprinde: 
I. O sesiune gratuită, susținută de specialiști de peste hotare și din țară, live pe Facebook, pe pagina 
Asociației EDUMI: Sesiunea live va fi vizibilă gratuit tuturor celor interesați. Vei putea adresa întrebări 
în chat vorbitorilor. Primesc diplomă de participare doar participanții care au achitat taxa de înscriere. 
 
II. Publicarea cărții în format electronic cu ISBN “Centrarea pe competențe cheie în educație/Key 
competences in education” 
  
Regulament de participare: 
a) înscrierea participanților - înscrierea la Simpozion se face prin completarea formularului disponibil pe 
pagina Asociației, până la data de 20 februarie 2023. 
Diplomele și adeverințele (diplome de participare, adeverință autor) și linkul publicației online, se 
transmit pe adresa de email indicată în cel mult 2 luni de la desfășurarea evenimentului. 
 
ÎNSCRIERE 
Vă puteți înscrie alegând dintre: 
DIPLOMĂ participare Simpozion Internațional (română și engleză) + PUBLICARE eseu/ articol 
– 84 lei 
DIPLOMĂ participare Simpozion Internațional (română și engleză) – 50 lei 
 
Te poți înscrie oricând, nu este nevoie să ai materialul scris în momentul înscrierii. Poți încărca articolul 
până în data de 20 februarie 2023 în secțiunea specială din contul tău. 
 
Cum se primesc diplomele: Diplomele și adeverințele (participare, autor articol), link publicație online, 
se transmit pe adresa de email indicate la înscriere în cel mult 2 luni de la desfășurarea evenimentului. 
Diplomele vor fi disponibile și în site, în contul personal. 
 
 
 



Când trebuie să aveți materialul/articolul gata 
Atenție! Nu este nevoie să aveți articolul scris în momentul înscrierii. Încărcarea articolului se face 
din contul personal din www.edumi.ro 
 
Vă puteți înscrie chiar acum la eveniment, aveți la depoziție până la 20 februarie 2023 să trimiteți 
materialul. Încărcarea materialului se poate face din contul personal, pe  www.edumi.ro. Vă rugăm să 
verificați cu atenție înainte de trimitere că articolul respectă regulile de redactare, și abia apoi să îl 
încărcați. 
  
 Reguli de redactare: 
Articolele vor fi redactate conform următoarelor cerințe: 
1. Microsoft Word, 2-20 pagini, format A4, orientat “Portrait”, margini de 2 cm; 
2. Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, bold, centrat; 
3. Autorul/autorii (maximum doi autori) se vor menţiona la un rând după titlu. Se vor preciza titlul 
didactic, prenumele şi numele, instituţia şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, 
aliniere dreapta). Nu folosiţi prescurtări. 
4. Textul lucrării se scrie cu diacritice, caractere Times New Roman, 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri, 
alinere stânga-dreapta; 
5. Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă dimensiunile: 100x80 mm, centrat. Sursa fiecărei fotografii 
este clar precizată. Autorul își asumă răspunderea ca imaginea să respecte legislația în vigoare (GDPR, 
drept de autor etc.) 
6. Nu sunt premise articole mai lungi de 20 pagini. 
7. Dacă la trecerea printr-un soft de plagiat se indentifică texte/ paragrafe copiate acestea vor fi respinse 
de la publicare, fără returnarea taxei. (prag de referință – 15%). 
8. Coordonatorii își rezervă dreptul de a selecta articolele pe care le consideră potrivite și relevante pentru 
temă. Orice text care va fi identificat ca neavând o legătură consistentă cu tematica publicației, care nu 
respectă standardul de scriere specificat, orice text care cuprinde limbaj nepotrivit, tendențios, teme 
politice, instigare la ură, conflict sau care poate aduce prejudicii imaginii unor persoane va fi eliminat, 
fără returnarea taxei.   
9. Lucrarea va fi transmisă în format electronic Word. NU se acceptă PDF sau alt format. 
10. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor expediate revine în totalitate și nemijlocit autorilor. 
  
 c) Condiţii de participare - simpozionul se adresează cadrelor didactice şi persoanelor implicate în 
educație. La fiecare lucrare pot fi maximum doi autori. Fiecare autor va plăti taxa aferentă. 
Vă puteți înscrie doar ca participant sau participant + publicare de material. Evenimentul nu permite 
susținerea textului în sesiunile live. 
  
Data limită trimitere material/ articol este 20 februarie 2023. 
După această dată nu se mai acceptă primirea de materiale. Dacă te-ai înscris la timp dar nu ai reușit să 
trimiți articolul, vei primi doar diploma de participare la eveniment. Consultă site-ul nostru pentru a 
vedea ce alte evenimente au înscrierile deschise în perioada de interes pentru tine. 


