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REGULAMENTUL 

 

de organizare şi desfăşurare  

a Simpozionului Naţional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice si Metodice 

„Memorial Preda Filofteia”, Ediţia a XXVI-a. 

 

 

 

 

Instituţii coordonatoare:  
 

Inspectoratul  Şcolar Judeţean Vâlcea 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

 

Organizatori: 
 

Colegiul National „Gib Mihaescu”, Drăgăsani 

 

Coordonatorii proiectului:  
 

prof. Patru Laurentiu - Director Colegiul National "Gib Mihaescu"  

prof. Eftenie Ramona- Dir. adj. Colegiul National "Gib Mihaescu"  

prof. Dinu Maria -Colegiul National "Gib Mihaescu"  

prof. Dinu Daniel - Colegiul National "Gib Mihaescu" 

 

Comisia de organizare  
 

prof. Andreianu Mihaela- Inspector Scolar General, ISJ Valcea  

Prof. Calota Ionel Adrian-Inspector Scolar pentru Activitati Extrascolare, ISJ Valcea 

Prof. Bologa Cristina- Inspector Scolar de Matematica, ISJ Valcea 

prof. Patru Laurentiu - Director Colegiul National "Gib Mihaescu"  

prof. Eftenie Ramona- dir. adj. Colegiul National "Gib Mihaescu"  

prof. Dinu Maria -Colegiul National "Gib Mihaescu"  

prof. Dinu Daniel - Colegiul National "Gib Mihaescu" 

prof. Lungu Cristina- Colegiul National "Gib Mihaescu"  

prof. Greaca Marian- Colegiul National "Gib Mihaescu 

prof. Patru Nadia-Aurora- Colegiul National "Gib Mihaescu 

 

Persoane de contact 
 

prof. Dinu Maria, tel. 0721216103, e-mail: dinu.maria@yahoo.com 

prof. Dinu Daniel, tel. 0729023482, e-mail danielgigi63@yahoo.com 

prof. Lungu Cristina, tel. 0768883895, e-mail clungu@ymail.com 
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Simpozionul are ca scop creşterea calităţii educaţiei şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare şi 

cooperare la nivel național prin implicarea cadrelor didactice în realizarea de materiale/proiecte 

ştiinţifice și metodice care contribuie la stimularea creativităţii, dezvoltarea gândirii ştiinţifice, 

cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie. 

Simpozionul este  înregistrat în Buletinul Informativ al CCD Valcea 2021-2022, la pagina 79,  

poziția 21, în cadrul “Activităților Metodico-Științifice”, secțiunea “Simpozioane Naționale”. 

 

Data, perioada și locul de desfășurare: 09.04.2022, Colegiul Național „Gib Mihăescu”, 

Dragasani; 
Activitatea este cu participare indirectă. 

 

Secţiunile simpozionului: 

 

Secţiunea I: Obiective/competenţe şi conţinuturi relevante în realizarea activitatilor 

educationale a tinerilor în şcolile româneşti şi europene  

Secţiunea II: Teme, probleme, lecţii de matematică-abordari inovative, interdisciplinare 

(conţinuturi, strategii, metode şi tehnici de abordare/rezolvare) 

 

Regulament de participare: 

 

a) înscrierea  participanţilor si depunerea lucrărilor  

- înscrierea participanţilor se face accesând: https://forms.gle/ijgRbuQMfPtSpxgq8   până pe data de 

07 aprilie 2022; 

-trimiterea lucrărilor împreună cu  acordul de parteneriat se va face până pe data de 07 aprilie 2022, în 

format electronic, pe adresa  simpozionpf@gmail.com  

 

Lucrările cadrelor didactice vor fi cuprinse într-un volum electronic cu ISBN. 

Fiecare autor va primi prin e-mail (cel indicat în formularul de înscriere) diploma şi revista cu ISBN 

care conține lucrările simpozionului. 

 

b) redactarea lucrărilor  

-se trimit numai documente WORD, originale, având 2 sau 3 pagini, redactate cu Times New Roman, 

margini 2 peste tot, mărimea fontului 12, spaţiere la 1,15 rânduri; 

-textele trebuie să fie obligatoriu cu diacritice şi să conţină la început numele şi titlul didactic al 

autorului, şcoala la care predă acesta şi localitatea; 

-în cazul în care au fost folosite surse bibliografice, în mod obligatoriu acestea trebuie precizate la 

finalul materialului. 

Nu vor fi publicate materialele care NU respectă condițiile de redactare precizate. 

 

c) condiţii de participare  

-simpozionul se adresează cadrelor didactice   

- la fiecare lucrare pot fi maximum doi autori 

-activitatea este cu participare indirectă.  

-taxa de participare este de 35 de lei. Plata se va face în contul ”Asociației Părinți-Profesori C.N. Gib 

Mihaescu”, IBAN: RO72BTRLRONCRT0325299501, deschis la BANCA TRANSILVANIA. La 

detalii vă rugăm să menționați "Simpozion Preda Filofteia". 

Notă: Autorii îşi asumă întreaga răspundere privind conţinutul textului redactat (comitetul de 

organizare îşi declină orice responsabilitate privind eventualele acuzaţii de plagiat la adresa textelor 

prezentate). 

 

Director, 

Prof. Patru Laurentiu 
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