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Revista județeană „Școala Mehedințiului”, publicată online, înregistrată cu ISSN 2392-

7526, ISSN-L 1223 – 8481, continuă editarea numărului supliment aferent semestrului I, anul 

școlar 2019-2020, care va cuprinde articole / studii de specialitate ale personalului didactic / 

didactic-auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar județean și național. 

 Articolele publicate vor contribui la dezvoltarea profesională a autorilor și cititorilor. De 

asemenea vor constitui și o modalitate de creștere a punctajului din fișele de evaluare a activității 

metodice și științifice a personalului didactic / didactic-auxiliar în vederea transferului / 

pretransferului, completării de normă / restrângerii de activitate sau obținerii gradației de merit / 

calificativului anual. 

TAXA DE PUBLICARE: este de 15 lei/articol și se poate achita astfel: 

 la casieria Casei Corpului Didactic Mehedinți;  

 prin virament în contul RO66TREZ46120E330500XXXX deschis la Trezoreria 

municipiului Drobeta Turnu Severin (C.U.I. 12789456; Beneficiar: Casa Corpului 

Didactic Mehedinți). 

 

CONDIȚII DE PUBLICARE: 

 Lucrările se vor trimite până la data de 20 decembrie 2019;  

 Trimiterea lucrărilor pentru publicare în format electronic la adresa 

ccdmehedinti@gmail.com; 

 Număr maxim lucrări trimise spre publicare: 3; 

 Achitarea taxei de publicare;  

 Lucrările vor vor fi redactate astfel: font Times New Roman; dimensiune 12;  spațiere la 

un rând;  bibliografie;  se vor folosi diacritice; număr maxim de pagini: articol – 3, 

studiu de specialitate - 10. Fișierul se va denumi  astfel: nume_prenume_școala de 

proveniență (ex. Popescu_Ion_Scoala nr.5). Denumirea fișierului se va consemna şi la 

rubrica SUBJECT; 

 În cazul în care taxa se achită prin virament, dovada plății se va trimite în copie scanată 

la adresa ccdmehedinti@gmail.com sau se va depune la secretariatul Casei Corpului 

Didactic Mehedinți; 

 Completarea formularului de înscriere; 

 

PERSOANA DE CONTACT: 

 

 Informatician - Alexandru ISTODOR 

 Telefon/ Fax 0252/321 537 

 E-mail : ccdmehedinti@gmail.com 

 

 

 

DIRECTOR, 
Prof. Grigore GIORGI 
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