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Motto: 
“ Educația este ca un pom fructifer, dacă nu este altoit face fructe mici și acre” 

(Robert Frost) 



 

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE: 

- 5 martie 2021, ORA 15:00 , ONLINE –ZOOM 

 

PREZENȚA ONLINE ESTE OBLIGATORIE! 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

 

 1. Cadrele didactice interesate din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, precum şi cele 

din învăţământul special vor anunţa intenţia de participare prin completarea fişei de înscriere și a 

acordului de parteneriat, care vor fi trimise împreună cu lucrarea, în format electronic, pe adresa de 

e-mail: copilarie_educatie@yahoo.com, până la data de 4.03.2021, ora 20. 

 2. Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe: 

a) Vor avea între 2-4 pagini în format A4; 

b) Vor fi scrise în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de 

literă 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri; 

c) Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica 

propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare 

privind drepturile de autor. 

d) Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie, autor, titlu, localitate, an; 

e) Lucrarea va fi trimisă în format electronic în termenele stabilite . 

  Fiecare lucrare poate avea maxim doi autori.  

 

Participarea la masa rotundă se face online, pe platforma Zoom și presupune susținerea 

lucrării. Susţinerea lucrării NU trebuie să depăşească 10 minute. 

Pentru conectarea ONLINE pe platforma Zoom, participanții vor primi în timp util, pe 

adresa de e-mail/telefon, link-ul necesar  

 

 

 
PERSOANE DE CONTACT  

 

Prof.  Olariu Maria – tel. 0766725692 

Prof.  Rdoi Simona - tel. 0755073380 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
MASA ROTUNDĂ LA NIVEL JUDEȚEAN  

„„COPILĂRIE, EDUCAȚIE ȘI RESPONSABILITATE”  
5 martie 2021 

Ediția II - a 
 

 
 

NUME__________________________________________________________________________ 

PRENUME ______________________________________________________________________ 

ADRESA _______________________________________________________________________ 

LOCALITATEA __________________________ JUDEŢUL ______________________________ 

SPECIALITATEA________________________________________________________________ 

ŞCOALA________________________________________________________________________ 

TELEFON FIX/MOBIL____________________________________________________________ 

E-MAIL_________________________________________________________________________ 

TITLUL LUCRĂRII_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

MODUL DE PARTICIPARE  

 Online      

 

NUMĂRUL DE AUTORI PE LUCRARE___________________________________ 

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTARE: 

 Calculator 

 Alte mijloace (specificaţi care)__________ 

 

MODALITĂŢI DE PREZENTARE  

 

 Word                     Power Point                       Altă modalitate (specificaţi care)________ 

 

 

 

 

 

 

Data                       Semnătura              



Școala Gimnazială,,Ion Creangă,,                         Şcoala________________________________ 

Craiova, Judetul Dolj                           Comuna/ Orasul___________jud._________  

Tel./fax: 0251421660                                         Tel./fax_______________________________ 

E-mail: scoala_16cv@yahoo.com          E-mail         
Nr.                  /  Nr.                    /      

 

ACORD DE PARTENERIAT  
 

  

 1. Părţile contractante: 

           A) ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,ION CREANGĂ,,, str.Brestei, nr.234,Craiova Județul Dolj, 

reprezentată prin director, prof. Daniela Mogîldici, în calitate de Aplicant 

 

 B) GRĂDINIŢA/ŞCOALA ……………………………….………………….…….....…, 

Str. ………..............…………………., Nr. ……, Localitatea ……………..……….………… 

Judeţul …………………………., reprezentată de prof. …………………….......................….…... 

în calitate de director şi prof. ............................................................................ în calitate de 

Partener. 

 

 2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener 

în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantă a MASEI 

ROTUNDE LA NIVEL JUDEȚEAN 

 

„COPILĂRIE, EDUCAȚIE ȘI RESPONSABILITATE” 
 
 3. Grup ţintă: cadrele didactice din judetele Dolj. 

 

 4. Obligaţiile părţilor: 

 A) Aplicantul se obligă: 

 - să informeze şcolile şi grădiniţele despre organizarea MESEI ROTUNDE; 

- să respecte termenele de desfăşurare ale mesei rotunde; 

- să distribuie diplomele de participare cadrelor didactice participante. 

 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze masa rotundă în instituţii; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare al mesei rotunde; 

 

 5. Durata acordului: 

 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului școlar 

2020-2021. 

 

 6. Clauze finale ale acordului: 

  MASA ROTUNDĂ face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea 

de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ. 

 

 Aplicant,     Partener, 

 

Director,     Director,     

 Prof. Daniela Mogîldici 
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