
Anexa 3
I.    LUCRĂRI, REFERATE şi PROIECTE DE CERCETARE  care vor  fi prezentate în plenul Conferinţei în 
baza tematicii propuse şi selecţionate pentru editarea Compendiului 2016.
FIECARE AUTOR ARE POSIBILITATEA DE A PUBLICA LUCRARI ORIGINALE, nu se vor accepta lucrări 
“inspirate” din diverse cărţi sau internet.

Atentie! Lucrarea va fi însoţită de un abstract (rezumat)atasat inainte de textul lucrarii, pentru cele trei 
forme de prezentare: în Compendiu şi plen, doar în Compendiu sau doar la expunere orala. Expunerea în plen va 
coincide cu tematica din abstract, în caz contrar expozantul va fi întrerupt de către moderatorul Conferinţei.

Ordinea pentru prezentarea lucrării în plen se va face in baza incadrarii lucrarilor dupa schema data, exceptiile
vor fi motivate de cauze obiective.

Lucrările sau comunicările pe care le aşteptăm din partea Dumneavoastră şi a colaboratorilor, vor fi noi şi 
autentice, nepublicate în alte periodice sau cărţi, nepreluate din internet sau alt gen de compilaţii susceptibile unor 
reclamaţii ulterioare. Pentru ca lucrările să poată fi publicate în COMPENDIU (cu cod ISBN ) sau in REVISTA (cu 
cod ISSN), vă rugăm să citiţi cu atenţie îndrumările de mai jos:
1.   ASPECTUL lucrării-cercetării:
Lucrările vor fi redactate astfel:

-pentru text: PM 6.5-7, Word 2000-2003, Write, Word Pad, (la ataşament) fişierele vor avea extensia doc, txt, etc.
( e-mail, CD, discheta)

- fişierele vor fi trimise în Attachments şi denumite cu numele şi prenumele autorului de exemplu: 
popescu ioan.doc  NU: anatecor2016, 2016, sau altceva care să genereze confuzii!!!
- imagini (de preferinţa alb -negru)-extensii: jpg, tif, bmp; (color-contra cost!)- extensii: jpg, tif, bmp pe suport 

magnetic, CD
- text: evitaţi utilizarea fonturilor  sistem (care sunt livrate cu sistemul de operare), cum ar fi unele versiuni ale 

fonturilor Helvetica, Times, Times New Roman, Arial, şi a  variantelor CE etc. 
- fonturile cu sufix “Est”: Helvetica Est, Times Est, Arial Est. Utilizarea diacriticelor specifice limbii române 

este imperativă. În caz contrar astfel de situaţii pot duce la eliminarea textului din compendiu sau în cel mai fericit 
caz va suferi forma. 

- titlul lucrarii, corp 14 bold, urmat imediat pe rândul următor de prenumele şi numele autorului( deoarece în 
română acesta este ordinea în afara actelor oficiale!) Iar pe următorul rând titlurile sau funcţiile pe care le deţineţi 

- forma continutului, dupa autor se va atasa Abstractul/Rezumatul lucrarii nu la sfarsit.
      -  titlul capitolelor cu litera Majuscula urmata de minuscule cu corp de litera mai mic decat cea a titlului(ex.
Rezumat, Abrevieri, Introducere, etc.) pentru a nu se crea confuzii intre Titlul lucrarii si titlul capitolului.
      - pagina pentru format:  A5 148/210mm, portret // margini: stg. - 20mm, dr.  -15mm,  sus.- 20mm,  jos. - 20mm, 
fără antet şi subsol şi fără nr.paginii // literă :12 puncte

 - conţinut text: maxim 15 - 20 pagini A5, nu pagini format A4 sau Letter sau altele!!!
2. TERMENUL LIMITĂ DE PREDARE ale LUCRARILOR : 31.08.2016!

Vă rugăm să faceţi tot posibilul ca să respectaţi întru totul instrucţiunile pentru o tiparire optima.
Lucrările care nu se încadrează în limitele termenelor de mai sus, se pot publica în Compendiul din 2016, doar la 

sfârşitul volumului, ca lucrari ajunse de ultima ora.
3. FORMA DE TRIMITERE a lucrărilor este:

1. Lucrarea-comunicarea va fi redactată pe calculator şi listată pe suport de hârtie în format A4 
pentru de Comisia de Recepţie si clasificarea lucrărilor - se va utiliza doar  pentru citit - şi 
2. Salvată Necondiţionat pe CD şi împreună cu Anexa nr.1 - 2 (formularul de intenţie şi cazare) vor fi expediate

într-un plic la sediul: Anatecor, B-dul Revoluţiei nr. 94, Arad, cod 310025 
sau pe e-mail: conferintaanatecor@gmail.com  si/sau  office@anatecor.ro
         Vă rugăm inca o data, ca sub titlul lucrării Dumneavoastră să se menţioneze în ordine: autorul, localitatea, 

tematica, domeniul, secţiunea, planul în care propuneţi să se încadreze lucrarea si Abstractul/Rezumatul.
Este obligatorie declinarea identităţii autorului, adresa şi telefoanele, altfel lucrarea nu va fi publicată şi nu va fi

inclusă în program  NU LA SFÂRŞITUL LUCRĂRII!
OPŢIUNI:
În situaţia în care nu reusiti sa  încadrati  lucrarea sau reprezintă un domeniu nespecificat, consultaţi Comisia de 
Recepţie a lucrărilor la sediul ANATECOR. Chiar dacă nu doriţi publicarea lucrării, ci doar expunerea ei orală, aşa 
cum am specificat se va trimite un abstract (rezumat)  pe hârtie în format de A4, pentru Comisie, respectiv pentru 
moderatorul Conferinţei şi pe dischetă sau CD.
La sfârşitul lucrării ce va fi tipărită în compendiu puteţi anexa şi o reclamă publicitară CONTRA COST.
ATENTIE! NU ne ASUMĂM RĂSPUNDEREA pentru publicarea lucrării dacă fişierele sunt virusate!!!



Anexa 3.1 descrierea secţiunilor
I. LUCRAREA  va fi încadratã după următoarea schemã:

TEMATICA DOMENII SECTIUNI PLANURI

Omul Mileniului III

REGENARARE
PSIHO-FIZICĂ

Cercetare
Educație
Aplicații terapeutice

1. Holistică

2. Spirituală

3. Sufletească

4. Științifică

5. Altele

ARMONIZARE
SUFLETEASCĂ

Cercetare
Educație
Aplicații terapeutice

1. Holistică

2. Spirituală

3. Sufletească

4. Științifică

5. Altele

DESĂVÂRȘIRE
SPIRITUALĂ

Cercetare
Educație
Aplicații terapeutice

1. Holistică

2. Spirituală

3. Sufletească

4. Științifică

5. Altele

II. WORKSHOP-ul cuprinde  demonstraţii practice ale lucrărilor expuse în plen, unde este cazul. Vor fi programate 
în funcţie de numărul lor şi de timpul disponibil. Pentru întocmirea programării, la fel este necesar un rezumat. Dacă 
acesta coincide cu conţinutul rezumatului de la lucrarea scrisă sau orală se va menţiona acest aspect.

III. ATELIERELE DE TERAPIE, PRACTICA TERAPEUTICĂ dă posibilitatea participanţilor să beneficieze de
eficacitatea terapiilor complementare. Se vor programa în funcţie de datele primite prin completarea anexei nr.1, în 
formularul de intenţie. La ateliere va putea participa orice terapeut practicant sau atestat Anatecor.

IV. STANDURILE, cu materiale informaţionale, cărţi, produse naturale,  cristale, etc.
vor fi repartizate în funcţie de cererile Dumneavoastră, specificate în Anexa 1, în formularul de intenţie. 
Date suplimentare veţi primi la confirmarea participării Dumneavoastră.
 
V. RECLAMELE STAND : în spatele standului puteţi afişa o reclamă.
După înscrierea în secţiunea dorită pentru detalii veţi fi contactaţi de persoana responsabilă pentru fiecare secţiune
si in ediţia din acest an dorim să accentuăm partea aplicativă a terapiilor complementare şi holistice. 
Acest obiectiv şi deziderat rezultă din solicitările participanţilor la ediţiile trecute din dorinţa de a evidenţia eficienţa 
terapiilor complementare în domeniul sănătăţii OM-ului.

Alte informaţii:
   a) INTRAREA pentru cele trei zile de Conferinţa va fi: membrii ANATECOR 20 lei, restul participanţilor 35 lei.

Au acces gratuit elevii, studenţii, persoanele cu handicap, pensionarii pe baza cuponului de pensie
   b) LUCRĂRI  pentru depăşirea limitei de 15 pagini se va percepe o taxa de 10 lei de pagină. 
   c) RECLAMA ÎN COMPEDIU sau în broşura program - ÎN COMPEDIUL DIN ACEST AN PUTEŢI SĂ 
ANEXAŢI O PAGINĂ DE RECLAMĂ ÎN POLICROMIE sau alb/negru LA SOLICITAREA  DUMNEVOASTRĂ, 
informaţii direct la tipografia „TIPARNITA” la tel:   0720 491349.
   d) STANDURI: informaţii despre taxe,  la confirmarea rezervării.
Vă reamintim că aveţi acceptul din partea noastră de a invită la Conferinţă prieteni, colaboratori, colegi, interesaţi, 
prin  trimiterea  ANEXELOR 1 - 2 , formularul de intenţie  şi cazare, completarea lor, sau aceştia pot descărca 
formularele de pe site-ul Anatecor: www.anatecor.ro


