ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13
Str.Nichita Stănescu, Nr. 1, Râmnicu Vâlcea
Structura Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.14
Structura Grădiniţa cu Program Prelungit Ostroveni .3
Structura Grădiniţa cu Program Normal Nr.6
Telefon: 0350800930; Fax: 0350800930
Judeţul Vâlcea
e-mail: scoala13vl@yahoo.fr
Nr. înreg.2663/18.10.2018

REGULAMENT
SIMPOZIONUL REGIONAL PE TEME DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR
,,TRADIŢII POPULARE, VALORI ALE MEDIULUI RURAL ŞI URBAN’’
ediţia a IV-a, 8 IUNIE 2019
ORGANIZATORI: Şcoala Gimnazială Nr.13, Rm.Vâlcea, strada Nichita Stănescu, nr.1, judeţul
Vâlcea, telefon 0350800930, reprezentată de domnul profesor Gherghinaru Ion, în calitate de
director, prof. Busuroi Daniela in calitate de director adjunct, iniţiatoare ale concursului prof.
Popescu Elena Pompilia şi Dumitraşcu Maria Narcisa, in calitate de coordonatori ai proiectului,
prof.Iordan Lucreţia, Stroe Maria Magdalena,Vizantie Nicoleta Doina, membri în echipa de proiect
prof.Petrescu Andreea, Murtaza Marilena,Gherghinoiu Mihaela, Ionila Maria, Ciovică Andreea,
Dobrin Nicoleta, Mușat Claudia, Popa Ionela, Mischiu Ileana, Radu Ileana,Nițu Elena,Andrei
Mihaela, Vilcu Raluca,Enescu Simona,Mosteanu Loredana,Safta Roxana.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială Nr.13, Rm.Vâlcea
DATA DESFĂŞURĂRII: 8 IUNIE 2019
SCOPUL:
Dezvoltarea unei imagini culturale proprii, a unui spaţiu cultural caracteristic prin
cunoaşterea istoriei locale în vederea integrării în istoria naţională şi europeană şi consolidarea
relaţiilor de colaborare, de parteneriat activ cu comunitatea pentru redescoperirea şi asigurarea
continuităţii tradiţiilor locale.
GRUPUL ŢINTĂ:
Cadre didactice (educatori, învăţători, profesori) din învăţământul preuniversitar preocupate
de redescoperirea şi asigurarea continuităţii tradiţiilor locale.
CONDIȚII DE PARTICIPARE
Simpozionul pe teme de etnografie, folclor şi istorie locală va fi organizat pe o singura sectiune
şi va fi cu participare indirecta.
Secţiunea I - Etnografie şi folclor – cadre didactice;
 înscrierea participanţilor se va face până la data de 1 iunie 2019 prin trimiterea fişei de
înscriere (Anexa 1) a lucrării si a acordului de parteneriat (Anexa 2) pe adresa de email
simpozioane13@yahoo.com . Se va avea în vedere, specificarea adresei de email a
expeditorului si a numărului de telefon.
 fiecare lucrare poate avea maxim 2 autori;
 redactarea lucrărilor se va face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text
aliniat „justified”) cu caractere româneşti. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New
Roman 14 Bold), centrat; la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New
Roman 14); la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New
Roman 12). Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.
 Lucrările, acordurile de parteneriat si dovada platii (optional) vor fi trimise la adresa de
email simpozioane13@yahoo.com .



Acordurile si fisele de inscriere sa fie scanate (nu fotografiate)



Pentru buna desfasurare a activitatii, cadrele didactice participante care doresc sa primeasca
mapa simpozionului (CD cu ISSN, diploma, adeverinta voluntariat) si sunt rugate sa doneze
20 de lei in contul
ASOCIATIA PRO SCOALA 13 RM.VALCEA, CUI: 38599528,
IBAN RO06BRDE390SV53836023900.



Participantii care nu doresc mapa simpozionului vor primi diplomele şi acordurile de
parteneriat semnate in format electronic la adresa de email specificata in fisa de inscriere.
!!! Toate materialele care nu respecta conditiile de mai sus nu vor fi luate in
considerare.

Echipa de proiect:
-

prof. Gherghinaru Ion
Prof. Busuroi Daniela

-

prof. Dumitraşcu Maria Narcisa
prof. Popescu Pompilia
prof. Iordan Lucreţia
prof. Gherghinoiu Mihaela
ed. Murtaza Marinela
prof. Vizantie Doina
prof. Stroe Magdalena
prof. Petrescu Andreea
prof. Popa Ionela
prof. Muşat Claudia
prof.Dobrin Nicoleta
prof. Ionila Maria
prof. Ciovica Andreea
prof. Nitu Elena
prof.Mischiu Ileana
prof.Andrei Mihaela
prof.Vilcu Raluca
prof.Enescu Simona

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Şcolii Gimnaziale Nr.13 Rm.Vâlcea
Tel .0350800930
Persoane de contact:
Prof.Inv.Primar Dumitraşcu Maria Narcisa telefon 0743861818
Prof. Inv. Primar Iordan Lucretia telefon 0769668735
Vizantie Doina, prof. înv. primar,tel.0769671796
Stroe Maria Magdalena, prof. înv. primar,tel.0740193500
Adresa de email: simpozioane13@yahoo.com

Anexa 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE
SIMPOZION REGIONAL
DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR
,,TRADIŢII POPULARE, VALORI ALE MEDIULUI RURAL ŞI URBAN”
EDIŢIA a IV-a
8 IUNIE 2019
RM. VÂLCEA, JUDEȚUL VÂLCEA
Numele şi prenumele: Dl/D-na ..................................................................
Specialitatea: ...........................................
Numele unităţii de învăţământ: ..........................................................................................
Adresa participantului:
Localitatea.............................., Str............................., bl............., Sc........., Et........, ap........., judeţul
..................cod poştal ......................
Telefon (personal / de contact) :
Email:

Titlul lucrării:

 Vă rugăm să scrieți o adresă de e-mail corectă și viabilă

Anexa 2

Şcoala Gimnazială NR.13
Adresa completă:
Str. Nichita Stanescu, nr. 1, loc. Rm.Vâlcea
Jud. Vâlcea
Site/adresă poştă electronică:
scoala13vl@yahoo.fr

Şcoala
Adresa completă:

Nr.2664 din 18.10.2018

Nr......... din..........................

Site/adresă poştă electronică:

ACORD DE PARTENERIAT
SIMPOZIONUL REGIONAL PE TEME DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR
„TRADITII POPULARE, VALORI ALE MEDIULUI RURAL SI URBAN,,
Ediţia a IV-a , 8 IUNIE 2019
1. PĂRŢILE PARTENERE
A. Şcoala GimnazialăNr.13, cu sediul în str. Nichita Stanescu,nr.1, loc. Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea,
telefon/fax: 0350800930, email scoala13vl@yahoo.fr, reprezentată de d-ul prof. Gherghinaru Ion, in
calitate de director, d-na prof. Busuroi Daniela în calitate de director adjunct și inițiatoarele proiectului, prof.
Popescu Elena Pompilia și Dumitrașcu Maria Narcisa.
şi
B. Şcoala
............................................................................................
cu
sediul
în.................................................................., telefon/fax:......................................., adresa email
.........................................., reprezentată de director prof. ..................................................... în calitate
de PARTENER,
au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat.
2. OBIECTUL PARTENERIATULUI
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţile contractante în vederea
desfăşurării Simpozionului Regional pe teme de etnografie și folclor – ediţia a IV-a, din cadrul
proiectului “LADA DE ZESTRE A SATULUI OLTENESC”, organizat de Şcoala Gimnazială Nr.13,
Rm.Vâlcea , în data de 8 IUNIE 2019.
Scopul: Prezentul acord urmăreşte realizarea în comun de activităţi extraşcolare cu caracter informativ şi
aplicativ pentru dezvoltarea interrelaţionării comunităţilor şcolare şi locale în vederea redescoperirii şi
păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor locale.
Obiective comune:
- dezvoltarea capacităţii de colaborare şi cooperare între comunităţile şcolare;
- implicarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţi extraşcolare, prin sprijinirea bilaterală a realizării în
comun de proiecte;
- cunoaşterea şi redescoperirea specificului local: obiceiuri, tradiţii, orizont geografic, istoric;
3. DURATA PARTENERIATULUI:
Prezentul contract se încheie pe durata derulării simpozionului acordul intrând în vigoare la data
semnării acestuia.

4. OBLIGAŢIILE PARTENERILOR
A. APLICANTUL se obligă să presteze următoarele servicii:
B.

să informeze participanţii despre organizarea simpozionului;
să respecte termenul de desfăşurare al activităţii;
să emită şi să distribuie diplome de participare cadrelor didactice participante;
să asigure spaţiul corespunzător desfăşurării simpozionului ;
să pună la dispoziţia participanţilor aparatura tehnică necesară;
să transmită mapele tuturor participanţilor ce au respectat condiţiile cerute;
PARTENERUL se obligă să respecte următoarele condiţii:

-

să mediatizeze simpozionul în instituţia de învăţământ;
să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului şi programul simpozionului;
să trimită în timp util acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat, în dublu exemplar, fişele de
înscriere la simpozion.

5. ÎNCETAREA PARTENERIATULUI
Prezentul contract încetează:
- prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au renegociat prelungirea lui;
- prin revocarea parteneriatului, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute şi asumate prin prezentul
contract.
6. ALTE PREVEDERI / CLAUZE
-

Părţile semnatare îşi propun să conlucreze pentru asigurarea unei eficienţe cât mai ridicate a
programelor;
Orice modificare adusă prevederilor prezentului protocol se face prin act adiţional, cu acordul
părţilor;
Simpozionul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea relaţiilor de
colaborare între instituţii, cadre didactice din judeţe;

Prezentul protocol a fost redactat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare din părţile semnatare.
Beneficiarii parteneriatului: comunităţile şcolare, didactice şi locale ale participanţilor.
Facilitatorii acordului de parteneriat:
1. Şcoala Gimnazială Nr.13,Rm.Vâlcea: prof. Gherghinaru Ion, prof. Busuroi Daniela,Popescu Elena
Pompilia,Dumitrașcu Maria Narcisa, Radu Ileana, Stanca Loredana, Iordan Lucreția, Gherghinoiu
Mihaela, Murtaza Marinela, Vizantie Doina, Stroe Maria Magdalena, Dobrin Nicoleta, Ciovica
Andreea,Mischiu Ileana, Mosteanu Loredana, Musat Claudia, Popa Ionela, Petrescu Andreea, Nitu
Elena, Safta Dana Roxana, Popa Florentina, Andrei Mihaela, Ionila Maria
si
2. Şcoala ………………………………: …………………………………………..

Aplicant,

Partener,

Şcoala Gimnazială Nr.13, Rm.Vâlcea

Şcoala ...............................................

Director,

Director,

prof. Gherghinaru Ion

prof. …………………………………..

