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REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

1.  Despre concurs 

 Concursul local de creație cu participare județeană intitulat „Credința văzută prin ochii lui 

Mihai Eminescu”, denumit în continuare „Concurs” este o inițiativă a Departamentului de tineret și 

Biroului de cateheză - Structura de tineret pentru județul Mureș din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe 

Române a Alba Iuliei în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, prin intermediul căreia se 

urmărește marcarea Zilei Culturii Naționale ≈15 Ianuarie 2023≈, cu scopul de a promova în rândul 

elevilor și tinerilor cultura românească, valorile (umane, materiale și imateriale, deopotrivă) și elementele 

care alcătuiesc patrimoniul cultural național, cu accent pe conștientizarea importanței  pe care o prezintă 

opera celui mai mare poet român al tuturor timpurilor, Mihai Eminescu pentru spațiul cultural național și 

mondial. Concursul se află la a-II-a  ediție și se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfițitului Părinte 

Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. 

 

2.  Condiții de participare 

 Concursul se adresează preșcolarilor de la grupa mare și școlarilor de la ciclurile de învățământ 

primar, gimnazial și liceal, care provin de la unitățile școlare de pe raza județului Mureș. Participanții, 

sub coordonarea unui cadru didactic și/sau a preotului paroh, vor realiza lucrări care să se încadreze în 

secțiunile Concursului, conform prezentei metodologii. O lucrare va aborda o singură secțiune. Același 

participant se va putea înscrie la două sau mai multe secțiuni, urmând ca pentru fiecare secțiune să 

realizeze câte o lucrare distinctă. 

 Atenție! Toate lucrările înscrise în cadrul concursului trebuie să fie originale și să nu mai fi 

fost înscrise într-un alt concurs educațional cu aceeași temă.  

Lucrările realizate vor fi transmise (în format pdf, jpeg, audio-video, după caz) până în data de 

09 Ianuarie 2023, ora 00:00, la următoarea adresă de e-mail: concursznme@gmail.com. În caseta Subiect 

se va menționa ConcursZNME2023, iar în caseta de text se vor completa următoarele informații: numele 

și prenumele elevului participant, școala de proveniență și clasa, numele cadrului didactic coordonator, 

parohia de proveniență și numele preotului paroh (dacă este cazul), secțiunea din cadrul concursului și titlul 

lucrării alături de fișa de înscriere - Anexa 2. 

 

3.  Secțiuni concurs 

I. Eseu: participanții vor redacta un eseu, la alegere, care va aborda teme ce vizează opera favorită 

din scrierile lui Mihai Eminescu, importanța marelui poet național pentru spațiul cultural românesc, 

Eminescu și rugăciunea/biserica, credința văzută prin ochii lui Mihai Eminescu, etc. 

mailto:concursznme@gmail.com
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Eseul va fi tehnoredactat, font Times New Roman 12, spațiu 1,5 sau scris de mână (scris 

lizibil), urmând a fi respectate normele de citare a sursei de documentare (acolo unde este cazul). 

Atenție! Lucrările preluate de pe internet, plagiate, total sau parțial, vor fi eliminate din concurs. 

Aceeași măsură (eliminarea din concurs) se va aplica și lucrărilor care au fost înscrise și la alt concurs 

cu aceeași temă. De asemenea, lucrările identice ale participanților vor conduce la eliminarea acestora 

din concurs cu lucrarea înscrisă în cadrul acestei secțiuni. Lucrările realizate în word se vor 

transforma în format pdf și se vor transmite în acest format. Lucrările redactate de mână, se vor scana 

(format pdf sau jpeg) sau se vor fotografia, asigurându-se o claritate foarte bună și se vor transmite în 

format jpeg. Eseul scris de mână va avea minim 1 pagină (format A4), iar cel tehnoredactat minim½ 

pagină (format A4). 

 

II. Interpretare: participanții vor realiza un material audio-video (max. 5 minute) în care recită 

sau interpretează o poezie/ fragment dintr-o poezie din opera lui Mihai Eminescu sau dedicată lui Mihai 

Eminescu. Notă*: materialul poateavea, fără a fi obligatoriu, fundal sonor, colaj de imagini reprezentative, 

etc., cu condiția ca acestea să nu afecteze claritatea interpretării. 

 

III. Artă fotografică: participanții vor realiza un colaj de fotografii din viața și opera lui Mihai 

Eminescu, „colțul meu de cultură” — fotografii cu biblioteca personală/ locul de învățare, etc. Indiferent de 

formatul în care acestea vor fi realizate (power point, cu ajutorul programelor de editare foto, etc.), acestea 

se vor salva și se vor transmite în format pdf sau jpeg.  

Atenție! Lucrările identice ale participanților, vor conduce la eliminarea acestora din concurs cu 

lucrarea înscrisă în cadrul acestei secțiuni. Aceeași măsură (eliminarea din concurs) se va aplica și 

lucrărilor care au fost înscrise și la alt concurs cu aceeași temă. 

 

IV. Desen: participanții vor desena scene reprezentative din viața și/ sau opera lui Mihai 

Eminescu, etc. Acestea pot fi realizate atât „de mână”, cât și cu ajutorul programelor informatice 

speciale. Cele realizate „de mână” se vor scana (format pdf sau jpeg) sau fotografia, asigurându-se o 

claritate foarte bună și se vor transmite în format jpeg. Desenele realizate cu ajutorul programelor 

informatice se vor salva și transmite în format jpeg sau pdf. 

Atenție! Lucrările identice ale participanților, vor conduce la eliminarea acestora din concurs cu 

lucrarea înscrisă în cadrul acestei secțiuni. Aceeași măsură (eliminarea din concurs) se va aplica și 

lucrărilor care au fost înscrise și la alt concurs cu aceeași temă. 

 

4.  Evaluarea lucrărilor înscrise în concurs și publicarea/ comunicarea rezultatelor 

Evaluarea lucrărilor înscrise în cadrul concursului se va realiza de către comisii de specialitate, pe 
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următoarele categorii: creație literară - eseu, interpretare și cultural - artistică. Fiecare comisie de 

evaluare, va stabili un punctaj de evaluare, operaționalizat pe următoarele categorii: nivelul de învățământ 

preșcolar - grupa mare, nivelul de învățământ primar, nivelul de invățământ gimnazial, nivelul de 

învățămant liceal. 

Comisia de evaluare va fi formată din 3 membri (un preot, două cadre didactice) pentru fiecare 

secțiune din concurs. În etapa I de evaluare, lucrările sunt analizate de comisii pe secțiuni la nivel de 

protopopiate, iar lucrările care vor obține cele mai mari trei punctaje se vor califica în etapa a II-a finală, 

urmând să fie evaluate de comisia centrală (județeană) pentru a se stabili câștigătorii fiecărei secțiuni în 

parte și a Marelui premiu. 

Fiecărui participant i se va comunica rezultatul la adresa de e-mail de pe care s-a înscris în 

concurs. Notă*: în situația în care participantul nu deține o adresă de e-mail, transmiterea lucrării acestuia 

o poate efectua cadrul didactic coordonator sau preotul paroh, respectând cerințele de înscriere prevăzute 

de prezenta metodologie. De asemenea, rezultatele vor fi publicate și pe pagina de facebook 

https://www.facebook.com/CatedralaUniriiTarguMures.  

Participanții nemulțumiți de rezultatul obținut au posibilitatea de a formula o contestație în scris, 

împreună cu cadrul didactic coordonator și semnată de acesta. Soluționarea contestațiilor și publicarea/ 

comunicarea rezultatelor finale se vor realiza conform calendarului prevăzut de prezenta metodologie. 

 

5.  Calendarul desfășurării concursului 

Etapa Data/ Perioada 

Lansarea concursului 29 Noiembrie 2022 

Înscrierea lucrărilor în concurs (online) 15 decembrie 2022 - 9 ianuarie 2023 

Formarea comisiilor de evaluare 20 — 23decembrie 2022 

Evaluarea la nivel de protopopiate a lucrărilor înscrise în 

concurs -  etapa I 
10 — 11 Ianuarie 2023 

Publicarea/ comunicarea rezultatelor 11 Ianuarie 2023  

Depunerea contestațiilor 12 Ianuarie 2023  

Soluționarea contestațiilor și publicarea/ 

comunicarea rezultatelor finale pe protopopiate 
13 Ianuarie 2023 

Etapa a II-a Evaluarea lucrărilor cu primele 3 punctaje pe 

secțiuni din fiecare protopopiat   
13Ianuarie 2023 

Ceremonia publică de premiere 14 Ianuarie 2023 

https://www.facebook.com/CatedralaUniriiTarguMures




 

 

     

 

  

INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MUREȘ 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI 

ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ 

ROMÂNĂ A ALBA IULIEI 

ANEXA 1  

INVITAȚIE 

CONCURS DE CREAȚIE LOCAL CU PARTICIPARE JUDEȚEANĂ 

,,Credința văzută prin ochii lui Mihai Eminescu” 

Ediția a II-a 

 

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, prin Departamentul de tineret și Biroul de 

cateheză - Structura de tineret pentru județul Mureș, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 

Mureș vă invită să participați la Concursul de creație local cu participare județeană intitulat ,,Credința 

văzută prin ochii lui Mihai Eminescu”, ediția a II-a. 

Concursul se va finaliza prin ceremonia publică de premiere, în data de 14 ianuarie 2023, ora 

1600, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Unirii, în municipiul Târgu Mureș. 

Câștigătorii Premiului I  pe secțiuni și al Mareului Premiu vor prezenta lucrările după 

decernarea premiilor. 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI: 

  GRUP ŢINTĂ: elevi şi cadre didactice/ preoți parohi care îi îndrumă în pregătirea momentului cultural 

- artistic. 

 

  SECŢIUNI: eseu, interpretare, artă fotografică, desen 

- fiecare cadru didactic/ unitate de învățământ/ parohie poate participa cu un număr de maxim 3 lucrări; 

- lucrările vor fi transmise la adresa de e-mail: concursznme@gmail.com până în data de 09 Ianuarie 

2023, ora 00:00, în format pdf, jpeg, audio-video, după caz. 

 

  CALENDARUL CONCURSULUI: 

 29 noiembrie 2022 - lansarea concursului; 

 15 decembrie 2022 - 9 ianuarie 2023 - înscrierea lucrărilor în concurs (online); 

 10 - 11 ianuarie 2023 - evaluarea lucrărilor înscrise concurs; 

 11  ianuarie 2023 - publicarea/ comunicarea rezultatelor; 

 12 ianuarie 2023 - depunerea contestațiilor; 

 13 ianuarie 2023 - soluționarea contestațiilor și publicarea/comunicarea rezultatelor finale pe 

protopopiate; 

 13 ianuarie 2023 - evaluarea lucrarilor calificate în etapa a II-a, lucrările care au obținut primele 3 

punctaje pe secțiuni din fiecare protopopiat;   

 14 ianuarie 2023 - Ceremonia publică de premiere. 

mailto:concursznme@gmail.com
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  CRITERII DE JURIZARE: 

 acurateţea exprimării verbale; 

 simţul artistic; 

 argumentele descriptive; 

 timp maxim 5 minute; 

 originalitate. 

 Fiecare elev şi cadru didactic/ preot paroh participant va primi diplomă și/ sau adeverință de 

participare. 

 

  EVALUARE: 

 Fişa de analiză a rezultatelor concursului înaintată Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba 

Iuliei și Inspectoratului Școlar Județean Mureș. 

 Realizarea unui album cu poze efectuate participanţilor la concurs. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine, fie prin e-mail pe adresa concursznme@gmail.com, fie 

direct de la Pr. Silviu-Aurelian Jimborean (0741564717), sau de la prof. Angela-Carmen Nicoară 

(0740215484). 

 

 

COORDONATORI DE  PROIECT: 

Inspectorde tineret pentru județul Mureș: Pr. SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN 

Inspector școlar pentru religie: prof.dr. CLAUDIU-DORIN CHIOREAN 

Inspector școlar pentru proiecte educaționale prof. PROF. ANCUȚA LOREDANA PAȘCAN 

Responsabil implementare: PROF. NICOARĂ CARMEN ANGELA  
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ANEXA 2  

 

Unitatea de învățământ ................................................………………………………......……................ 

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

Telefon ……………..............................................................……………….. 

E-Mail ………………………………………………………………………. 

Parohia ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

CONCURS DE CREAȚIE LOCAL CU PARTICIPARE JUDEȚEANĂ 

,,Credința văzută prin ochii lui Mihai Eminescu” 

Ediția a II-a 
 

TÂRGU MUREŞ 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

Unitatea de învățământ: ……………………………….......…………………………………..………… 

 

Adresa: …………………………………….......………………………………………………………….. 

 

Cadrul didactic participant: ………..……………………......………………………………………….. 

 

E-mail cadru didactic: ................................................................................................................................ 

 

Preot paroh participant: ….........……………………………………………………………………..….. 

 

Parohia: ........................................................................................................................................................ 

 

Numele şi prenumele elevului: ….....…………………………………………………………………….. 

 

Clasa: ……………………………………. 

 

Secțiunea de participare: ……….............................…… 

 

Titlul lucrării: ……………........………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Am luat cunoştinţă de prevederile regulamentului concursului. 

 

 

 

DATA:                                                                                                SEMNĂTURA 
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