REGULAMENT
SIMPOZIONUL NAŢIONAL
„EMIL CIORAN ȘI ÎNTREBĂRILE VREMII NOASTRE”
Ediţia I
Activitate inclusă în Calendarul activităților științifice, metodice și culturale desfășurate la nivel
județean/interjudețean/național/internațional în anul școlar 2018-2019 în județul Dolj, la poziția
140, pagina 22.

Organizator: LICEUL “TRAIAN VUIA” CRAIOVA, strada Rovinari, nr. 1, tel. 0351/407201, email
vuiacv2004@yahoo.com
Locul de desfășurare : Biblioteca Franceză Omnia, Craiova, Str. Mihail Kogălniceanu 21
Data și ora: 8 aprilie 2019, ora 14,00
Parteneri:
CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ACADEMIA ROMÂNĂ, INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE C.S.Nicolăescu-Plopșor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, Centrul de Studii asupra Imaginarului și Rationalitătii „Mircea
Eliade”, Facultatea de Stiinte Sociale
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A PROFESORILOR FRANCOFONI, FILIALA DOLJ
BIBLIOTECA FRANCEZĂ OMNIA
DIRECTIA JUDETEANA DE CULTURA DOLJ
LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST

Argument
Primul simpozion pe care l-am dedicat lui Emil Cioran a avut loc în anul 2011, marcând împlinirea a
100 de ani de la nașterea acestuia. Au urmat șase ediții în care au fost puse în discuție diferite subiecte
de analiză și reflecție asupra sensurilor explicite și implicite ale operei cioraniene, devenită în ultimele
două decenii o provocare în contextul culturii europene.
EMIL CIORAN SI ÎNTREBĂRILE VREMII NOASTRE este o continuare a edițiilor precedente care au avut
în vedere recuperarea unui Emil Cioran intercultural și național. Versiunea de față propune o abordare
mai amplă: un Emil Cioran așezat în fața unui prezent care nu încetează să își exhibe transparent și
direct problemele.
Cum arată astăzi problema vieții și a morții, a fericirii și nefericirii, a credinței și necredinței, dar religia
ca atare? Intrebările vremii noastre din tema simpozionului se vor o schiță a acestor probleme. Nici
una dintre acestea nu se prezintă la Cioran într-o formă echivocă sau ambiguă. Rezultatul poate fi:
Emil Cioran, un uimitor ghid al unei actualități care nu încetează să își pună întrebări despre sine,
despre prezentul și viitorul său. În plus, toate acestea, pe fondul bilingvismului gândirii lui Cioran și al
apartenenței sale la cele două culturi, română și franceză.
Pe fondul acestei aproximări, temele simpozionului pot fi extrem de generoase. Pentru orice cititor al
lui Cioran, atent la conținutul cărților și ideilor sale, un răspuns la oricare dintre aceste teme poate fi
formulat.
OBIECTIVUL GENERAL AL ACTIVITĂȚII/SCOPUL
Ințelegerea operei lui Emil Cioran, prin schimb de idei și dialog, de către cadre didactice din mediul
universitar, preuniversitar, din cercetare, de către publicul larg.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂȚII:
- Actualizarea unui autor prin punerea lui în fața timpului prezent;
- Dezvoltarea dialogului la nivel universitar, preuniversitar și de cercetare;
- Abordarea unor teme de actualitate;
- Promovarea interculturalității;
- Formal, promovarea dinamicii institutionale prin colaborare între instituții de învățământ și
instituții culturale prin protocol de colaborare/contract de parteneriat.
GRUPUL-ȚINTĂ: profesori din învățământul preuniversitar, profesori universitari, cercetători, scriitori.
Locul de desfășurare: Biblioteca Franceză Omnia, Strada Mihail Kogălniceanu 21, Craiova 200762,
Telefon: 0251 310 228
Data: 8 aprilie 2019, ora 14,00
SIMPOZIONUL SE VA DESFĂȘURA PE DOUĂ SECȚIUNI:
1. Emil Cioran si întrebările vremii noastre- Limba română
2. Emil Cioran et les questions de notre temps- Limba franceză

RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi realizate conform următoarelor cerinţe, de care se va tine seama in principal
pentru publicare:
1. 1-3 pagini format A4, tehnoredactate în Microsoft Word, font Times New Roman, diacritice, corp de
literă dimensiune 12, paragraf la 1,5 rânduri;
2. Titlul lucrării va fi scris cu majuscule în Times New Roman 14 Bold centrat;
3. Autorul și instituția vor fi scrise două rânduri mai jos, Times New Roman 12 Bold;
4. La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului(TNR 12).
5.Conținutul lucrării trebuie să vizeze un grad de interes ridicat din tematică, să aibă originalitate, să
cuprindă experiențe personale și să respecte legislația în vigoare privind drepturile de autor.
6. Fiecare lucrare va conține obligatoriu: bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an.
7. Pot fi individuale sau să aiba doi autori.
8. Lucrările se vor trimite organizatorilor pe adresa electronică militaru_dana@yahoo.fr
*Pentru realizarea unei publicații a simpozionului, cei interesați vor cere detalii coordonatorului
activității, prof. Dana Militaru, la numărul de telefon 0755046982 sau la adresa
militaru_dana@yahoo.fr
Participarea la lucrările simpozionului poate fi :
1. Directă-prin prezenţa obligatorie a participanțílor înscrişi la simpozion la data, ora şi locul menţionate
mai sus. Participanții se pot înscrie la lucrările simpozionului pentru a-și prezenta lucrările auditoriului,
oral sau printr-o prezentare PowerPoint. In acest caz, participanții își vor anunța intenția prin e-mail la
adresa militaru_dana@yahoo.fr, menționând titlul comunicării științifice și modalitatea (oral, PPT)
până la data de 5 aprilie 2019. Comunicarea sau prezentarea PPT va fi trimisă la aceeași adresă
împreună cu fișa de înscriere ;
2. Indirectă- prin trimiterea comunicării ştiinţifice și a fișei de înscriere prin e-mail la adresa mai sus
menționată până la data de 5 aprilie 2019.
Recomandări și precizări:
*Pentru secțiunea Limba franceză, lucrările se vor redacta, în mod firesc, în limba franceză, cu
caracterele diacritice specifice.
*Toți participanții înscriși cu comunicări științifice vor primi diplomă de participare.
*Participanții din alte județe vor trimite un plic autotimbrat cu timbre suficiente si autoadresat pentru
trimiterea diplomei, în care vor pune și Acordul de parteneriat în dublu exemplar, semnat și ștampilat.
Plicul va fi trimis la adresa : Biblioteca Franceză Omnia, Strada Mihail Kogălniceanu 21, Craiova
200762, Telefon: 0251 310 228, cu mențiunea SIMPOZION EMIL CIORAN.
*Responsabilitatea pentru conținutul materialelor ce se doresc a fi incluse în publicația simpozionului
aparține în exclusivitate autorilor.
Persoane de contact:

Dana Militaru, Liceul „Traian Vuia” Craiova, telefon 0755046982
Cornelia Constantin, Biblioteca Franceză Omnia, telefon 0251 310 228

Coordonator și inițiator,
Prof. Dana Militaru
:

Liceul „Traian Vuia” Craiova
Director,
Prof. Ileana-Daniela Moculescu

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONUL NAŢIONAL
„ EMIL CIORAN ȘI ÎNTREBĂRILE VREMII NOASTRE”
Ediţia I
CRAIOVA, 8.04.2019, ORA 14:00
BIBLIOTECA FRANCEZA OMNIA, str. Mihail Kogălniceanu 21

NUMELE ŞI PRENUMELE: ......................................................................................................
SPECIALITATEA:....................................................................................................................
ADRESA:...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................

TELEFON:.........................................................................................................................
E-MAIL........................................................................................................
ŞCOALA:....................................................................................................................................
LOCALITATEA:..............................................................................................
JUDEŢUL:.....................................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII:..................................................................................................................
......................................................................................................................................................
BIFATI CU X SECTIUNEA LA CARE DORITI INSCRIEREA:
1. Emil Cioran si întrebările vremii noastre- Limba română_____________
2. Emil Cioran et les questions de notre temps- Limba franceză_____________
BIFATI CU X PARTICIPAREA :
Directă__________________
Indirectă________________
ÎN CAZUL PARTICIPĂRII DIRECTE, MODUL DE PREZENTARE A COMUNICĂRII ESTE:
oral/ ppt

Unitatea de învățământ.........................
Str...........................................................
Loc…….................................................
Jud………………………………….….
Tel/Fax....................................................
Nr.
/

LICEUL "TRAIAN VUIA"
Str. Rovinari, nr. 1
CRAIOVA
Judeţul Dolj
Tel./Fax: 0351/407201 (Secretariat)
Nr.
/

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi,________________, între următoarele instituţii, cu scopul derulării
simpozionului la nivel naţional „EMIL CIORAN ȘI ÎNTREBĂRILE VREMII NOASTRE”:
1. LICEUL „TRAIAN VUIA” Craiova, Str. Rovinari, nr. 1, tel. 0351407201, reprezentat prin
doamna profesor Ileana-Daniela Moculescu, în calitate de director, prin doamna profesor Claudia
Neacsu, în calitate de coordonator de proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare şi prin doamna
profesor Dana Militaru, în calitate de iniţiator și coordonator al activității.
2. _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________în calitate de parteneri.
Prezentul acord a fost încheiat în conformitate cu recomandările Ministerului Educaţiei şi
Cercetării (Hotărârea Guvernului României Nr. 690/1997) privind aplicarea programului de parteneriat
educaţional, respectând :
- Legea educației naționale, Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutul personalului didactic şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiilor
şcolare;
- Recomandările M.E.C. (Hotărârea Guvernului României nr. 690/1997), privind aplicarea
programului de parteneriat educaţional;
- Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților științifice, metodice și culturale din
unitățile de învățământ ale județului Dolj, aprobat în Consiliul de Administrație al CCD Dolj
din data de 17.08.2018;
- Menţinerea şi creşterea prestigiului instituţiilor implicate.
Acordul are ca obiectiv realizarea comunicării şi colaborării optime între părţile implicate, în
sensul realizării interesului activităţii denumite „EMIL CIORAN ȘI ÎNTREBĂRILE VREMII
NOASTRE”, pe durata contractului. Acest obiectiv va fi realizat de instituţia implicată cu sprijinul
reprezentanţilor partenerului.
Rolul partenerului este acela de a asigura promovarea evenimentului și facilitarea prezenței
participanților.
Proiectul de parteneriat se desfăşoară pe perioada februarie-mai 2019.
La expirarea termenului de colaborare, prezentul protocol poate fi prelungit cu acordul părţilor.
Modificările condiţiilor protocolului de parteneriat pot avea loc numai cu acordul părţilor
implicate.
Încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Liceul „Traian Vuia”
Director,
Prof. Ileana-Daniela Moculescu

Director,
Prof.

