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FORUMUL REGIONAL AL ENERGIEI
A XVI-A EDIŢIE
GHID PENTRU PREZENTAREA DE POSTERE
Pentru prezentarea eficientă a mesajelor – cheie ale lucrării Dvs. vă rugăm ca, atunci când vă creați Posterul,
să țineți seama de următoarele Linii Directoare:

Amplasarea
Panourile pentru postere vor fi amplasate la Centrul de Conferințe Vox Maris, în incinta expoziție, Expo FOREN
2022. Se va pune la dispoziție un panou pentru două postere având un număr de identificare pentru fiecare.
Numărul Dvs. de Poster se va transmite înainte de Forum. Vă rugăm să vă asigurați că posterul Dvs. este expus
pe panoul de postere corespunzător. Nu amplasați posterul Dvs. într-o altă locație sau pe un alt panou. Sala va
fi pusă la dispoziția prezentatorilor de postere începând cu ziua de duminică 12.06.2016.

Timpul de prezentare al posterului
Fiecare prezentator de poster va primi la înregistrare un card de participare la sesiunea de postere; pe el se vor
afla înscrise sala, numărul panoului, timpul pe care îl aveți la dispoziție pentru a discuta cu participanții la
Forum problemele ridicate de posterul Dvs. Acest card trebuie să fie etalat lângă posterul Dvs.

Pregătirea posterelor
Posterul trebuie să fie o reprezentare vizuală a lucrării prezentate de Dvs. in extenso.
Posterele trebuie sa îndeplinească următoarele criterii:

TITLUL

Titlul trebuie să fie același cu cel al lucrării în extenso.

INFORMATIA CU AUTORII ȘI DE CONTACTARE

Pe Poster vor trebui să apară numele, adresa completă, numerele de telefon, fax și adresele de e-mail și de
website ale tuturor autorilor.

DIMENSIUNILE
Posterul va trebui să se încadreze în dimensiunile formatului A0 – 841 mm x 1189 mm.

VIZIBILITATE

Posterul va trebui să fie ușor de citit de la o distanță de doi metri.

REZUMAT (Opțional)
Rezumatul este o reprezentare prescurtată, concisă, a posterului. Va trebui să nu conțină mai mult de 300 de
cuvinte și va trebui să concentreze informațiile esențiale din poster în termeni corespunzători și să fie
reprezentativ în sine. Includerea unui rezumat pe posterul Dvs. este opțională.
Utilizarea în conținutul general numai a literelor mici sau numai a majusculelor îngreunează citirea. Se va evita
utilizarea mai multor tipuri de fonturi/stiluri (se recomandă maximum 2 tipuri, cu evitarea stilului italic).

RECOMANDĂRI
TIPUL TEXTULUI

DIMENSIUNEA
CARACTERELOR

STILUL SCRIERII

TITLUL

20-24 mm sau
maximum 100 pt

litere mari / bold

TITLURI DE
CAPITOLE

Se recomandă 48 pt
Maximum 60 pt

litere mari

24 – 28 pt
CONȚNUTUL

Maximum 32 pt
Spațiat la un rând

cu litere mari si litere
mici

RECOMANDARI
GENERALE
În partea superioară a
posterului se va trece titlul
prezentării și numele
autorilor și al instituției
unde a fost efectuată
lucrarea
Sunt utile titluri ca:
“Introducere”, “Metode”,
“Rezultate”, “Discuții” și
“Concluzii”
Orice descriere de metode
trebuie sa fie simplă și
concisă

INDICATII GENERALE PENTRU CEI CARE NU AU MAI PREZENTAT POSTERE
•
•

•
•
•
•

Mesajul conținut în Posterul Dvs. trebuie să fie clar și inteligibil, fără necesitatea unei prezentări verbale.
Metodele trebuie sa fie prezentate simplu și concis.
Prospectele și alte materiale distribuite auditoriului pot fi foarte utile, însă acestea nu trebuie să fie amplasate
pe podea, din motive de siguranță. Dacă asemenea obiecte sau ambalajul posterelor vor fi găsite pe podea,
ele vor fi îndepărtate de către personalul administrativ al Forumului. Dacă doriți să distribuiți anumite
materiale, trebuie să aveți un recipient adecvat pentru acestea, atașat la panoul Dvs. de poster.
După titlu, cele mai importante rubrici sunt Introducerea si Concluziile. Pe baza acestora cititorul va decide
dacă va lua în considerare detaliile din poster și poate chiar să discute cu prezentatorul. De aceea aceste
rubrici trebuie sa fie foarte simple, concise și atractive vizual.
Rezultatele vor fi prezentate, pe cât posibil, grafic. Se vor evita tabele de dimensiuni mari cu date.
Se vor utiliza imagini, simboluri si culori (se recomandă maximum 3 culori). Legenda explicativa pentru
Figuri este esențială și trebuie să fie scurtă, dar informativă.
Utilizați spațiul pe care îl aveți la dispoziție pentru a atrage audiența la discuții, nu pentru a prezenta detalii
complexe de metode și rezultate.

Adezivul pentru atașarea Posterului pe panoul de prezentare se poate procura de la reprezentantul
secretariatului FOREN 2016 nominalizat pe Centrul de Conferințe unde aveți sala.
Utilizarea de pioneze pentru fixare nu este eficientă şi este total interzisă.

