Formular de participare la colocviul
Terminologie Terminografie Terminotică 3T
EdiŃia a VIII-a
Bucureşti, 5-6 octombrie 2009
Numele: ................................................................
Prenumele: ............................................................
Titlul lucrării: ........................................................
..............................................................................
..............................................................................
Autor (autori):

Autorii sunt invitaŃi să trimită un rezumat de
maximum 200 de cuvinte şi să completeze talonul de
participare care vor fi trimise organizatorilor prin
e-mail până la data de 1 iulie 2009.
Autorii vor fi informaŃi asupra acceptării lucrării
până la data de 15 septembrie 2009.
Lucrările în extenso vor fi transmise organizatorilor
până la 1 octombrie 2009.
Un rezumat extins, de o pagină, în limbile română şi
engleză va fi publicat în volumul de rezumate al
conferinŃei.

..............................................................................
..............................................................
..............................................................
InstituŃia: ..............................................................

Lucrările selectate vor face obiectul unui volum care
va fi publicat după terminarea conferinŃei.
InformaŃii privind manifestarea se vor regăsi pe
saitul: www.termrom.org.ro

Adresa: .................................................................
..............................................................................

....................................................................
Tel./Fax.: ..............................................................
..............................................................
E-Mail: .................................................................

TERMINOLOGIE TERMINOGRAFIE
TERMINOTICA
Bucureşti, 5-6 octombrie 2009
Organizat de:

..............................................................................

..............................................................................

A VIII-a ediŃie a Colocviului 3 T

Adresa noastră:

TERMROM Bucureşti
Phone: +40-021-346.72.18.
Fax: +40-021-346.72.18
E-mail: comisia6@icpe.ro; dan@cimec.ro

TERMROM
Comitetul Electrotehnic Român
Având coorganizatori:
AsociaŃia Generală a Inginerilor din România
Academia de ŞtiinŃe Tehnice din România

Sub egida
AgenŃiei NaŃionale pentru Cercetare ŞtiinŃifică

COMITETUL DE ORGANIZARE

InstrucŃiuni de redactare:
Florin Teodor Tănăsescu – TERMROM
Dan Matei – TERMROM
Onica Paraschiva - CER
Gheorghe Ștefănescu – CER
Ion Dumitru - ASTR
Adina Oloeru – ICPE-CA
Rodica Mihăilescu - CER

•
•

•

Textul lucrării va avea 6 sau maxim 8 pagini format A4;
Scrierea se va face cu caractere TIMES NEW ROMAN,
pe o singură parte a filei A4, folosind caractere de 12 pct.
la un rând;
Pagina folosită este numai A4, cu marginile de:

* Progresul tehnic și apariŃia unor termeni noi
3 cm

* Colaborarea terminolog - specialist în formarea
unor termeni sau în împrumutul lingvistic

COMITET DE PROGRAM
prof.dr.ing. Florin Teodor Tănăsescu – TERMROM
acad. Toma Dordea – Academia Română
dr.ing. Valerius Stanciu – CER
Dan Matei – TERMROM
prof.dr.ing. Felician Lăzăroiu – FRANȚA
acad. Mircea Bologa – R. Moldova
prof.dr. Ioana Vintilă Rădulescu – Institutul de
Lingvistică Iorgu Iordan-Al.Rosetti
Bucureşti
dr. Sanda Cherata – Universitatea Cluj
acad. Gleb Drăgan - Academia Română
prof.dr. Aurelia Mihailovici - Universitatea
„Dimitrie Cantemir”
dr.ing. Ion Ganea - Editura AGIR
prof.dr.ing. Nicolae Olariu - Univ. Valahia
Târgovişte
prof.dr. Valer Panaitescu - Univ. Politehnica
Bucureşti
prof. Valer Culev – R. Moldova
prod.dr.ing. Richard Gysens – FranŃa
prof.dr.ing. Dumitru Todos – R. Moldova
prof. Daniel Prado – Uniunea Latină
acad. Marius Sala – Academia Română
dr.ing. Nicolas Comanescu - Canada

DirecŃiile tematice ale Colocviului 3 T sunt
următoarele:

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

•
•
•

•

•
•
•

Între capitole se lasă două rânduri libere;
Titlul lucrării se va scrie cu caractere majuscule 14 pct.,
bold, centrat;
Numele autorilor (prenume, nume) se vor scrie întregi (nu
prescurtate, atât prenumele, cât şi numele), la distanŃă de un
rând liber după titlu, cu majuscule de 12 pct., bold, centrat,
fiecare pe un rând. După fiecare nume se va preciza instituŃia
pe care o reprezintă şi e-mail-ul, cu minuscule 10 pct;
Titlurile capitolelor se vor scrie după două rânduri libere
cu 12 pct, minuscule, bold, aliniate la stânga; titlurile
paragrafelor se scriu după un rând liber cu 12 pct,
minuscule, bold-italic, aliniate la stânga; titluri de
subparagrafe se scriu după un rând liber cu 12 pct,
minuscule, italic, aliniate la stânga;
Textul lucrării se scrie după un rând liber, faŃă de titlu;
Figurile fi clare şi vor fi amplasate în text;
Autorii răspund în totalitate pentru conŃinutul şi corectitudinea
ştiinŃifică.
(vezi şi normele Editurii AGIR / www.edituraagir.ro)

* Necesitatea standardizării tehnicilor de tratare a
unor termeni
* Din experienŃa unor medii academice, școala,
edituri privind, tratarea unor neologisme. Criterii și
practici după care se promovează un termen
* Studii de caz privind punerea în discuŃie a unor
termeni noi.
* Poate fi gândită o schema instituŃionalizată de
relaŃii între instituŃiile academice, ministere, mass
media, privind analiza și validarea unor termeni
noi și recomandarea lor spre utilizare, după
discuŃia în societate ?
* Importul de tehnologie înseamnă obligatoriu și
import de terminologie ?

