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PREZENTAREA LUCRĂRII 

 
 
Înregistrarea prezentărilor are loc începând din data de 25.07.2014 
Prezentările vor fi acceptate NUMAI în format electronic. 
Vor fi înregistrate şi evaluate NUMAI prezentările trimise la adresa electronică  
oamgmamr.conferinta@yahoo.com 
 
DERULAREA PROCESULUI 
Primirea şi evaluarea prezentărilor: perioada 25 iulie - 20 august  
Confirmarea primirii prezentării către autor: maxim trei zile lucrătoare de la data primirii 
Evaluarea lucrării de către Comitetul ştiinţific: perioada de cinci zile lucrătoare după confirmarea 
primirii. 
Comunicarea rezultatului evaluării şi confirmarea acceptării prezentării: a şasea zi lucrătoare după 
confirmarea primirii. 
 
DESCRIEREA DOCUMENTULUI 
 
În total, documentul poate avea maxim 18 slide-uri. Orice prezentare cu un număr de slide-uri 
mai mare de 18 nu va fi acceptată. 
 
Titlu – 1 slide 

- Titlu prezentare 
- Nume şi prenume autor/autori 
- Filiala OAMGMAMR 

 
Structura – maxim 16 slide-uri  

- Istoric sau justificare – 1 slide – obligatoriu, motivaţia alegerii temei din perspectiva 
importanţei sau relevanţei în raport cu tema evenimentului. 

- Conţinut – maxim 14 slide-uri 
- Concluzii – 1 slide – obligatoriu 
 

Reguli de redactare  
Textul va fi redactat conform normelor de prezentare lucrări în format PowerPoint, astfel: 

- Text – unitate de redactare: acelaşi font, stil şi mărime a literelor. În titlurile de slide literele 
pot fi mai mari decât în conţinut (dar în toate titlurile de slide la fel); 

- Subtitlurile pot fi subliniate cu orice formă de subliniere (underline, bold, italic sau 
culoare), dar în mod unitar, toate subtitlurile de acelaşi nivel cu acelaşi mod de subliniere; 

- Folosirea de numere sau marcatoare (bullets) pentru listarea unor idei – se recomandă 
folosirea unitară pentru întreg documentul, sau a unui număr mic de simboluri; 
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- Limita de cuvinte: numărul de cuvinte pe fiecare slide trebuie să fie cât mai mic, se folosesc 
de regulă/după caz cuvinte cheie, 5-6 rânduri cu 7-8 cuvinte pe rând, nu se folosesc 
propoziţii sau fraze, se exclud verbele. 
 

Nu sunt admise abrevieri şi acronime. 
Este obligatorie folosirea de diacritice. 
Nu este admisă folosirea de cuvinte netraduse din alte limbi (excepţii, reglementări specifice 
mărcilor înregistrate) 
Este admisă şi recomandată inserarea de grafice, schiţe, tabele sau fotografii în text, după caz. 
Documentul va fi redactat şi salvat în Microsoft PowerPoint 97-2003 (*.doc) 
 
Termeni de referinţă 
 
Trimiterea rezumatului şi prezentării către Comitetul ştiintific al evenimentului este considerată 
accept al mediatizării participării ca autor la eveniment (nume şi prenume, titlul lucrării, conţinut). 
 
Trimiterea rezumatului şi prezentării către Comitetul ştiintific al evenimentului constituie implicit 
confirmarea autenticităţii documentului ca aparţinând autorului sau autorilor menţionaţi. În cazul 
în care în rezumat sau prezentare sunt folosite extrase din documente ale altui autor, sursa 
trebuie menţionată în paranteză (autor, document, an publicare). Responsabilitatea asupra 
autenticităţii documentului ca aparţinând autorului sau autorilor menţionaţi revine exclusiv şi în 
totalitate autorului/autorilor documentului. 
 
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a interveni asupra textului NUMAI pentru erori 
gramaticale/de redactare minore. 


