
Recomandări pentru rezumate și lucrări in extenso 

Publicația folosește regulile pentru citări și referințe în text, în conformitate cu cea de-a 6-a 

ediție a stilului American Psychological Association (APA 6). 

(https://aewintecsitefinity.blob.core.windows.net/sitefinity-storage/docs/default-source/study-

at-wintec/apa.pdf). 

   

Titlu, autori, afiliere 

Titlul trebuie să aibă maximum 20 de cuvinte și să nu conțină abrevieri. 

Specificați lista completă a autorilor. Fiecare autor ar trebui să fie înregistrat cu numele său de 

naștere sau de botez, urmat de numele de familie. 

Afilierea instituțională (universitate / colegiu / școală / spital etc.) și secțiunea (departament / 

disciplină) trebuie să fie furnizate pentru fiecare autor. 

Pentru calitatea de membru instituțional și pentru alte citate, utilizați acest format de ghilimele 

”…” (”Ion Iorgulescu” Primary Schools of Mihăești, Argeș, Romania) 

  

Informațiile de contact ale unuia dintre autori (e-mail și telefon) sunt obligatorii. 

Între secțiuni, va fi lăsată o linie de spațiu (rând gol): titlul, toate numele autorilor, toate afilierile 

instituționale, adresa corespondenței și rezumatul.  

 

Rezumat (se aplică și pentru trimiterea doar a rezumatelor și pentru lucrări in extenso 

trimise în limba română) 

  

Următorul model recomandat a fi respectat în lucrările trimise spre revizuire. Toate articolele 

ar trebui să înceapă cu un rezumat de 300 de cuvinte în limba engleză. 

 

- Material științific (pentru toate secțiunile conferinței)/ Scientific material (For all 

sections of the conference): 

Objectives. (Main elements of the study stages should be extracted and presented in a more 

concentrated manner). 

Material and methods. (Clear and concise). 

Results. (The relevant ones, expressed numerically and statistically evaluated where possible). 

Conclusions. (Most important findings, any recommendations). 

Keywords: 3 to 5 keywords, separated by commas and finalized by point, must be provided at 

the end of abstract.  

 

- Diseminare proiecte de grant/ Articole informative [Dissemination of projects/ Informal 

articles 

Title of the project. (as it was approved by the grant provider) 

Coordinator of the project. (who is the promoter institution, manager of the project) 

Source of the Grant. (where did the founds came from) 

Partners. (if any)  

Objectives. (Main elements of the proposal should be extracted and presented in a concentrated 

manner). 

Management details. (total amount, specific management). 

Activities approved. (Clear and concise). 

Results. (The relevant ones, expressed numerically). 

Conclusions. (Most important findings, any recommendations). 

Keywords: 3 to 5 keywords, separated by commas and finalized by point, must be provided at 

the end of abstract.  
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- Presentation of activity strategy/ Practical Work-shops  

Objectives. (Main elements of the strategy or activity should be extracted and presented in a 

more concentrated manner). 

Material and methods. (Clear and concise). 

Results. (The relevant ones, as expected). 

Conclusions. (Most important observations, any recommendations). 

Keywords: 3 to 5 keywords, separated by commas and finalized by point, must be provided at 

the end of abstract.  
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Nu sunt admise prescurtări în titlu și este recomandat să fie evitate în rezumat.  
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Abstract (text: 300 words) 

  

Operator de program: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 

și Formării Profesionale (ANPCDEFP) 

Project Promoter: Consortium Coordinator Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională, Argeș (CJRAE) 

Source of the Grant: European Economic Area Grants,  

Partners: Donnor States Expert: Newschool AS, Norvegia 

Partner schools: Primary School No. 1, Cetățeni, Argeș, Romania; Primary School No. 1, 

Micești, Argeș, Romania; Primary School No. 1, Vlădești, Argeș, Romania; Primary School, 

”Ion Iorgulescu” Mihăești, Argeș, Romania; Primary School ”Mihai Tican Rumano” 

Berevoești, Argeș, Romania 

 

Objectives: The purpose of this paper is to inform the public opinion and interested authorities 

about the financial and administrational evolution of the project. The objectives are: Public 

dissemination of the evolution state of the project; Offering detailes about the financial aspects 

of the project management; Offering support for participants interested to apply for grants.  

Management details:  Approved budget 98 717 EURO. Time 24 months (1 noiembrie 2018 – 

31 octombrie 2020). 

Activities approved. Teachers training, Specific non-formal activities for kids, Specific 

activities for parents, Intellectual products issuing. 

mailto:mihaela.lungu@gmail.com


Results. 72 teachers were trained regarding ”Deepened aptitudes for integrating roma kids in 

school”, over 300 students participated in activities designed for them, and over 150 parents 

participated in common activities (for roma and non-roma parents together). 8 new curriculums 

were produced and published, also other 4 new educational support materials. 

Conclusions. The project was a success, especially in the actual epidemic context produced by 

SARS-CoV-2 virus. As it was needed to transform a part of activities, a new project that would 

implement the original plan could offer a new perspective. 

 

Keywords: Education, Grants, Projects. 

 

Autorii sunt rugați să utilizeze un limbaj academic decent. Prezentarea rezultatelor și a faptelor 

științifice se recomandă a se exprima impersonal. Nu va fi tolerat criticismul nefondat sau 

defăimarea altor lucrări sau autori.  

  

Autorii sunt responsabili în totalitate de calitatea traducerii în limba engleză, editarea 

textului, citări și bibliografie. (recomandăm utilizarea serviciilor de traducere 

profesionale, exemplu: American Manuscript Editors, 

www.americanmanuscripteditors.com.) 

  

Plagiat 

Rezumatele și articolele trimise spre publicare vor fi verificate privind respectarea 

legilor dreptului de autor și se pot lua măsuri corective dacă se constată necesitatea. Acestea 

pot fi solicitări către autori de a rescrie anumite porțiuni, până la respingerea manuscrisului. 

Pentru că nu întotdeauna este posibilă depistarea încălcării legii, autorii sunt total și direct 

responsabili pentru conținutul trimis spre publicare. 

Orice material original trimis spre publicare către Conferința internațională Dezvoltarea 

Personală trebuie să fie însoțite de un accord de utilizare a dreptului de autor și a datelor 

personale, care este inclus în formularul de înscriere. 

  

Solicitarea publicării și publicarea 

Lucrările trimise spre publicare trebuie să fie corecte și complete. Autorii sunt 

responsabili pentru reverificarea lucrării de fiecare data când aceasta este returnată pentru 

corectură. 

Articolele publicate anterior în alte publicații, sau în alte limbi nu vor fi acceptate spre 

publicare.  

  

 

 


