
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE” CRAIOVA 

INVITAȚIE 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

”TRADIȚII ȘI VALORI ROMÂNEȘTI” 

         Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Craiova, cu sediul în str. Cloșca Nr. 1, în colaborare 
cu Casa Corpului Didactic Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj organizează  în data de 
19 martie 2021, orele 11:00, (online, platforma digitală: ZOOM), Conferința Națională 
”Tradiții și valori românești”. 
       Conferința națională este cuprinsă în Calendarul activităților științifice, metodice și 
culturale desfășurate la nivel județean/interjudețean/național/internațional - nivel național, 
poziția 94, în anul școlar 2020-2021, județul Dolj. 
      În ziua desfășurării conferinței, la ora 10:00, participanții vor primi pe adresa de e-mail (de 
pe care s-a realizat înscrierea), link-ul de acces la platforma digitală. 
 
SECŢIUNI (online) 

1. Proiectele de parteneriat şi rolul lor în formarea personalităţii copilului 

      2. Performanță prin concursuri 

      3. Tradiții și valori românești 

RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR 

Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

1. Înscrierea se face pe baza datelor din fişa de înscriere. 
 2. Fişa de înscriere se va trimite împreună cu lucrarea până în data de  16 martie 2021, la Şcoala 
Gimnazială ,,Mircea Eliade”, la secretariatul unităţii. (prin curierat la adresa Craiova, Str.Cloșca Nr.1, 
jud.Dolj, cod 200500/e-mail: npatru@ymail.com) 
 3. Se admit maximum 2 autori pe lucrare.   
 4. Lucrările trebuie să aibă un caracter aplicativ. 
 5. Redactarea lucrărilor se va face în format A4, spaţiere la un rând, margini egale de 2 cm (text   
aliniat ,,justified”), cu caractere româneşti. Titlul lucrării va fi scris cu majuscule, (Times New 
Roman, 14, bold), centrat. Numele autorilor şi instituţiile reprezentate trebuie să fie scrise la două 
rânduri diferenţă cu Times New Roman, 12. 
6. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. Lucrarea va avea minimum două pagini A4.    
7. Prezentările power-point nu trebuie să depăşească 5 minute. 
8. Lucrările vor fi prezentate pe secţiuni, 5-10 minute expunerea. 

Prezenţa participanţilor/online va fi obligatorie. 

    PERSOANA/PERSOANE DE CONTACT:  

Prof. Pătru Nicoleta, coordonator proiect Tel. 0742048287 

Director, 

Prof. Genoveva IOANA 



 

          ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” 
  Str. Cloşca Nr.1, 200500 Craiova, Telefon 0251/439865;                       

                    0351/432088 (432087) Fax: 0251/439865, 0351/432088 
             E-mail: sc22mirceaeliade@rdscv.ro  
             Web: www.sc22mirceaeliade.ro   

 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

”TRADIȚII ȘI VALORI ROMÂNEȘTI” 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

19 martie 2021 

 

Numele şi prenumele ____________________________________________________ 

Funcţia didactică________________________________________________________ 

Şcoala _________________________________________________________________ 

Localitatea/ judeţul /țara______________________________________________________ 

Telefon ________________________________________________________________ 

 
Adresa de e-mail ________________________________________________________ 

Adresa şcolii ____________________________________________________________ 

Titlul lucrării ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Secţiunea _______________________________________________________________ 

 

 

 

 



Şcoala Gimnazială ”Mircea Eliade”                                           Școala................................... 
Craiova, Str. Cloșca, Nr. 1, jud. Dolj      
Tel./ fax 0251/439 865 / 0351/432 088                                       Nr. ______/_______________  

Nr. ______/______________ 

 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 
 
  

Şcoala Gimnazială “Mircea Eliade” cu sediul în Craiova, Str. Cloșca, Nr. 1, CP 200500, reprezentată 
de director, prof.Genoveva Ioana, dir. adjunct, prof. Marinela Drăghici, coord. activ. educative, prof. Nicoleta 
Pătru  

și 
Şcoala Gimnazială ................................................................................................................................... 

cu sediul în ......................................................., jud. ..........................., str. ..........................................................,  
reprezentată de director prof. ...................................................................și............................................................... 

 
convin la prezentul acord educaţional, pe bază de parteneriat, pentru stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare în domeniul educaţiei. 
 1. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 
organizării şi desfăşurării Proiectului Național din cadrul Conferinței naționale: “Tradiții și valori 
românești”, care se va organiza în data de 19 martie 2021 la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Craiova. 
 2. Grup ţintă: cadre didactice din instituţiile partenere, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură din 
Craiova, din ţară, din alte țări europene. 
 3. Obligaţiile părţilor: 
 A) Aplicantul se obligă: 
- să informeze şcolile despre organizarea proiectului; 
- să respecte termenele de desfăşurare a proiectului; 
- să  emită şi să distribuie diplomele de participare cadrelor didactice participante la conferință; 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 
- să mediatizeze regulamentul conferinței în şcoală; 
- să respecte regulamentul de desfăşurare a proiectului; 
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului. 
 4. Durata acordului: 
 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe toată perioada derulării proiectului. 
 5. Clauze finale ale acordului: 
 Proiectul face parte din categoria activităţilor extracurriculare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de 
colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţul Dolj, între şcoala-gazdă şi instituţii de învăţământ și de 
cultură din alte judeţe ale ţării/ din țări europene. 

Modificarea acestui protocol va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional datat şi 
semnat atât de aplicant, cât şi de partener. 

Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar în original pentru fiecare parte şi intră 
în vigoare de la data semnării. 

 
 
 

APLICANT,                                     PARTENER,                                                                                                                    
Şcoala Gimnazială ”Mircea Eliade” Craiova                                          ................................................... 
Director, prof. Genoveva Ioana                                                                Director,........................ 
 

 

 


