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LICEUL TEHNOLOGIC 

„CĂPITAN  NICOLAE PLEŞOIANU” RÂMNICU VÂLCEA 

                                                            organizează 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      

 

EDIȚIA a II-a 

IUNIE 2021 

 

           „Folclorul nostru…nu numai că este sublim, dar te face să înţelegi totul. E mai 
savant decât toată muzica aşa-zisă savantă şi asta într-un fel cu totul inconştient, e mai 
melodic decât orice melodie, dar asta fără să vrea, e duios, ironic, vesel, grav.” 

George Enescu 
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REGULAMENT SIMPOZION JUDEȚEAN  
,,TOT CE-I ROMÂNESC NU PIERE!" 

EDIȚIA A II-A, IUNIE 2021 
 

LICEUL TEHNOLOGIC „CĂPITAN NICOLAE PLEŞOIANU” RÂMNICU VÂLCEA 
 
 

ORGANIZATORI: 
 

                       Liceul Tehnologic ,,Căpitan Nicolae Pleșoianu”, strada Gabriel Stoianovici nr. 5, județul   
Vâlcea, telefon 0250732853, reprezentat de prof.ing. Bitică Cristiana Nicoleta, în calitate de 
director, prof. Ciochină Cristiana Nicoleta, în calitate de director adjunct, prof. Nica Elena 
Mădălina, prof. Elena Mădălina Nica și prof. Elena Mădălina Udubașa, în calitate de 
coordonatori ai proiectului și prof. Lăcrămioara Zamfir, prof. Alina Mihaela Matei, prof. Maria 
Vlăduț Marin,  membri în echipa de implementare. 

            
            DATA DESFĂȘURĂRII: 7 iunie 2021 

           
           SCOPUL: Promovarea şi păstrarea folclorului românesc prin activităţi curriculare şi 

extracurriculare, împletind eforturile elevilor cu cele ale cadrelor didactice şi ale membrilor 
comunităţii. 
 
GRUPUL ȚINTĂ: cadre didactice din învățământul preuniversitar  
 
CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

          Simpozionul  județean  ,,TOT CE-I ROMÂNESC,  NU PIERE!"  va cuprinde o singură 

secțiune ,“OBICEIURI ŞI TRADIŢII POPULARE  PE TERITORIUL  ROMÂNESC”  și se va 

desfășura cu participare indirectă.   
                Lucrările care vor respecta condițiile de participare vor fi publicate în volumul cu ISSN al 

evenimentului. 
      

• Înscrierea participanţilor se va face până pe data de 5 iunie 2021, prin e-mail la adresa 
simpoziontraditii@yahoo.com,  pe baza formularului de înscriere completat, ataşat în anexă  
Formularul de înscriere,  lucrarea propriu-zisă, acordul de parteneriat semnat, stampilat și scanat,  
se vor trimite simultan, dar ca documente separate; 

• O lucrare poate avea maximum doi autori. 
• În situaţia existenţei a doi autori pe lucrare, vor fi completate două formulare de  înscriere. 

Fiecare autor va primi o diplomă de participare;  
• Lucrările cadrelor didactice vor fi redactate respectându-se următoarele repere: 

 redactare Microsoft Word, format A4, tip portrait, caractere Times New Roman 12, 
diacritice (condiţie obligatorie !), spaţiere la un rând, margini stânga dreapta -  2,5 cm; 
sus-jos - 2 cm  
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 titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman 12, Bold, centrat; 
 autorul şi instituţia vor fi scrise la două rânduri sub titlu, pe două rânduri, după cum 

urmează: pe primul rând – funcţia, numele şi prenumele; pe al doilea rând – unitatea de 
învăţământ cu personalitate juridică; redactarea: Times New Roman 12, dreapta (fără 
bold); 

 redactarea propriu-zisă va începe  la două rânduri sub numele autorului;  
 numărul maximum de pagini: 3 
 Lucrările care nu respectă condițiile din regulament nu vor fi publicate. 

Notă: 
  Deoarece ediția anterioară(an școlar 2019-2020) nu s-a putut desfășura din cauza pandemiei de 

coronavirus, la această ediție se vor lua în considerare și lucrările trimise pe adresa de email a 
simpozionului, în luna martie a  anului școlar trecut. 

 
Diplomele și acordurile de parteneriat semnate vor fi returnate fiecărui participant în 

format electronic la adresa de mail specificată în fișa de înscriere. 
 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!!! 
 
Echipa de implementare a proiectului: 
 
Prof.ing. Bitică Cristiana Nicoleta 
Prof. Ciochină Cristiana Daniela 
Prof. Nica Elena Mădălina 
Prof. Udubașa Elena Mădălina 
Prof. Zamfir Lăcrămioara 
Prof. Matei Alina Mihaela 
Prof. Vlăduț Marin Maria 
 

        INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA URMĂTOARELE PERSOANE DE CONTACT: 
        Prof. Mădălina Nica, tel. 0767518515 
        Prof. Lăcrămioara Zamfir, tel. 0746123093 
        ADRESA DE EMAIL A SIMPOZIONULUI: simpoziontraditii@yahoo.com 
 

                                 
 

   Avizat, 
                                        Director, 

                                                                           prof. ing. Bitică Cristiana Nicoleta 


