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Catre, 
Toate unitatile ~colare din Craiova ~i judet 

in atentia profesorilor de religie, 
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Va aducem la cuno~tinta ca puteti inscrie elevii la Concursul de creatii 

cultural-artistice, cultura ~i civilizatie spiritual rasariteana: Sfantul Grigo;,-{~-~ • 
Teologul-Dasciilul nostru de sujl.et, pana in data de 15.01.2014, pentru urmatoarele'~;:--~~B~~i • 

-- - -- c_/"o-0----'.--"":::: .:~ • 

seqiuni: 

1. SECTIUNEA DE CREATH LITERARE (poezie, eseu, imn acatist, poeme, proza, scenete 
artistice) 

a. Pentru V-VIII 
b. Pentru IX- XII 

2. SECJIUNEA DE CREATH ICONOGRAFICE 
a. Pentru V-VIII 
b. Pentru IX- XII 

3. SECTIUNEA DE ORATORIE CRm;>TINA (cuvantare de lauda) 
a. Pentru V-VIII 
b. Pentru IX- XII 

4. SECTIUNEA DE CANTARE DE LAUDA (compozi\ie, interpretare) 
a. Pentru V-VIII 
b. Pentru IX- XII 

5. SECTIUNEA REFERATE 
a. Pentru V-VIII 
b. Pentru IX- XII 

Pentru mai multe detalii consultati proiectul concursului anexat. 

eral, 

-FLOREA v Inspector ~colar de specialitate, 

Pr. Profc~;e PIRV A 

~"? 
" 

-- _--..,_o. :-~-. 



 
 
     

Proiect educaţional 
Concurs judeţean 

Ediţia a II a 
Sfântul Grigorie Teologul -Dascălul nostru de suflet 

18 ianuarie 2014 

 
  Arhiepiscop al  Craiovei şi Mitropolit al  Olteniei, 

                                     I.P.S. Mitropolit Acad. Dr. IRINEU 
 

 

 

Inspector Şcolar General,                                                                      Avizat,                                                                                         
Prof. Georgică BERCEA FLOREA                                      Inspector Şcolar Educativ I. S. J. Dj., 
                                                                                                       Prof. Simona CHIRIŢĂ 
 
 
 
 
Director Seminarul Teologic Ortodox                          Inspector Şcolar de Specialitate,                        
,,Sf. Grigorie Teologul’’- Craiova,                                       Pr. Prof.  Gheorghe PÎRVA 
Pr. Prof. Constantin POPESCU 
Nr. .............../.............................       
 
 
 
 
Director Şcoala Gimnazială Podari,                                   Director Liceul Tehnologic UCECOM 
Prof.  Marilena   ANDREESCU                                                             ,,Spiru Haret’’- Craiova,   
 Nr............../..........................                                                                   Prof. Ec.  Ion IONICĂ 
                                                                                                          Nr.............../...............................                                                       
 
 
Director Grupul Şcolar                                                               Director Şcoala Gimnazială                                             
,,Charles Laugier’’   Craiova,                                                    ,,Lascăr Catargiu’’-  Craiova,                                                                                                     
Prof. Dr.   Iuliana GHEORGHE                                           Prof.  Ana Maria  IANCU FÂLFAN                                                                                                                                                                                    
Nr.............../...........................                                                         Nr............/......................... 
                              / 
 
Director Fundaţia Cuvântul care zideşte,                           Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului’’  
D-na  Cristina STAMATOIU                                                               Coţofenii  din Dos, Jud. Dolj, 
Nr………/……………….                                                         Pr. Paroh Cristian COJOCARU 

                                                                                 Nr............./........................... 
 

Director Biblioteca Judeteană Dolj, 
,,Alexandru şi Aristia Aman’’ 
Str. M. Kogălniceanu, Nr. 9 
D-l  Lucian  DINDIRICĂ 

Nr.........../…………………… 



 
 

 
 

                                                                                         Nr. MEN: ........................ 

Ministerul Educaţiei Naționale 

FORMULAR DE APLICAŢIE*  

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2014 
 

 
 

             Avizat,  
                                                                                        Insp. educativ I.S.J.__________ 

 
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Grigorie 
Teologul’’ Craiova 
Adresa completă: Str. Bisericii, nr. 17, cod 200819 
Nr. de telefon/fax: 0251463966 
Site şi adresă poştă electronică: teologiccv2004@yahoo.com; http://stoc.licee.edu.ro/  
Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact): Pr. Sperlea P. Cristin  Alexandru, 
profesor; tel: 0755090599; e-mail: csperlea@yahoo.com   
 
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
B.1. Titlul proiectului:  
        Domeniul în care se încadrează proiectul: (bifaţi domeniul în care se încadrează proiectul 
dumneavoastră – un SINGUR domeniu, considerat principal)  

 
 Domeniul cultural-artistic, arte vizuale 
 Domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaţii X 
 Domeniul cultural-artistic, literatură  
 Domeniul cultural-artistic, teatru 
 Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri 
 Domeniul cultural-artistic – muzică 
 Domeniul cultural-artistic – dans 
 Domeniul ecologie şi protecţia mediului 
 Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 
 Domeniul sportiv turistic 
 Domeniul tehnic 
 Domeniul ştiinţific 
 
B3: Ediţia I-a 
 
B4: Număr participanţi: 150 
 
B4: Bugetul proiectului**: 
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie 
1000  - 1000 
**Contribuţia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiţie 
eliminatorie) 
 
C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere) 

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 135 elevi; 15 cadre didactice 

mailto:teologiccv2004@yahoo.com
http://stoc.licee.edu.ro/
mailto:csperlea@yahoo.com


 
 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: direcţi  elevii; indirecţi  profesorii şi şcolile participante 
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura  

1.Constituirea echipei de proiect, stabilirea  activitatilor ulterioare si a secţiunilor de 
concurs. 
 2. Realizarea de parteneriate. 
 3. Elaborarea graficului  concursului şi  a regulamentului. 
 4. Publicitate si  diseminare. 
  5. Primirea lucrărilor. 
  6.  Prezentarea expunerilor, creaţiilor, lucrărilor  şi realizarea expoziţiei. 

        7. Jurizarea si publicarea  rezultatelor. 
         8. Festivitatea de premiere. 
d. Parteneri organizare: 

 
1.Arhiepiscopia Craiovei şi Mitropolia Olteniei 

      2.Grupul Şcolar ,,Charles Laugier’’  Craiova  
3.Liceul Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret’’  Craiova 
4. Şcoala Gimnazială Podari  - Dolj  

                  5. Fundaţia Cuvântul care zideşte- Craiova 
6. Şcoala Gimnazială ,,Lascăr Catargiu’’- Craiova 

                   7.Biblioteca Judeteană Dolj ,,Alexandru şi Aristia Aman’’ 
 
 

e. Colaboratori: 
1. Fundaţia ,,Sfântul  Nicolae’’- Craiova 
2. Protoieria Craiova Sud 
3. Parohia ,,Sf. Ioan Botezătorul’’ Craiova 
4. Parohia ,,Sf. Spiridon’’  Craiova 
5. Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului’’ Coţofenii din  Dos –Dolj     

 
D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  (max.1000 caractere) 
        Personalitatea Sfântului Grigorie Teologul este una dintre cele mai marcante şi 
reprezentative personalităţi teologice ale secolului al IV lea al Bisericii Răsăritene; model de 
teolog, de părinte bisericesc, învăţător şi sfânt al creştinătăţii de pretutindeni. Mai mult decât 
atât prezenţa marelui părinte al Bisericii Ortodoxe este simţită cu mai multă intensitate de către 
elevii şi profesorii şcolii noastre teologice datorită faptului că ne aflăm sub ocrotirea şi 
povăţuirea Sfântului Părinte, ca patron spiritual al Seminarului Teologic din Craiova.  

                 Cu ocazia zilei de pomenire a dascălului nostru de suflet încercăm să-i aducem un prinos de   
             laudă şi mulţumire sub forma acestui concurs pentru a recepta şi surprinde cât mai plenar,   
           elemente din personalitatea marcantă a Sfântului Grigorie Teologul, învăţătorul şi ocrotitorul nu  
            numai al elevilor şi profesorilor Seminarului Teologic, ci al tuturor elevilor şi profesorilor 
            care se regăsesc în pilda de credinţă, cultură şi trăire a marelui  dascăl creştin. 
                  Acest concurs  este un  moment potrivit, care oferă  prilejul participanţilor să-si exprime  
             ideile, sentimentele şi trăirile  religioase, prin creatiile lor.   
 

D.2. Scopul proiectului 
Formarea şi cultivarea unor atirtudini şi deprinderi pozitive a elevilor faţă de personalitatea 

religios culturală a Sfântului Grigorie Teologul, faţă de tradiţia şi valorile spiritualităţii  Bisericii 
Răsăritene. 

   
D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului 
Să interacţioneze pozitiv cu membrii grupurilor  
Să cunoască elemente de viaţă, operă şi învăţătură a Sf. Grigorie Teologul 
Să deprindă folosirea noţiunilor de teologie din perspectivă inter şi transdiciplinară 



 
 

Să  dobândească şi să cultive un comportament de ataşament faţă de valorile spiritualităţii 
răsăritene şi faţă de personalitatea Sfântului Grigorie Teologul   
  
D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari. 
Elevii de gimnaziu şi liceu din judeţul Dolj 
D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii finale) 
  Octombrie 2013 -  Ianuarie 2014 
 
D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să conţină informaţiile de mai jos pentru fiecare activitate) 
a. Activitatea nr. 1 

b.Constituirea echipei de proiect, stabilirea  activitatilor ulterioare si a secţiunilor de 
concurs. 
c. octombrie 2013-11-02  
d. Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Grigorie Teologul’’-Craiova  
e. Profesori şi elevi de la şcolile implicate 
f. S-a constituit echipa de proiect, s-au stabilit activitatile care urmeaza sa se desfăşoare pe 
parcurs, s-au fixat responsabilitatile fiecarui membru si s-au identificat resursele necesare 
implementarii proiectului.  
g. Pr. Prof. Sperlea P. Cristin; Prof. Dr. Gheorghe Iuliana 
h.Profesorii şi elevii din şcolile participante  
i. Proces verbal, graficul activităţilor ulterioare şi a secţiunilor concursului   
  a. Activitatea nr. 2  
   b. Realizarea de parteneriate. 
  c.Octombrie 2012 
  d.Sediul instituţiilor partenere  

                     e. Reprezentantii institutiilor implicate in proiect. 
         f. Semnarea acordului de parteneriat. Discuţii despre activitatile proiectului, rolul si  
             responsabilitatile  fiecarui partener. 
         g.Pr. Prof. Sperlea P. Cristin; Pr. Prof. Pîrva Gheorghe, Prof. Dr. Gheorghe Iuliana;  
          Prof. Cojocaru Marinela; Prof.  Sperlea Oprica; Prof. Preduş Mic Filuţa, Diac. Ioniţă  
           Apostolache, D-na  Cristina  Stamatoiu, Prof. Preduş Daniel 

                     h. Instituţiile implicate. 
                      i. Acordurile de parteneriat. 
                  a. Activitatea nr. 3 

                        b. Elaborarea graficului  concursului şi  a regulamentului. 
c. Octombrie 2013. 

            d. Grupul Şcolar ,,Charles Laugier’’Craiova  
e. Echipa de proiect. 
f. Stabilirea conditiilor de participare (categorii de varsta, tematica si tehnica de lucru, 
temenul limita de depunere a lucrarilor). Redactarea fisei de inscriere in concurs, 
fixarea responsabilitatilor juriului si a modului de jurizare. 
g. Echipa de proiect. 
h. Participantii la concurs. 
i. Graficul, regulamentul concursului, fisa de inscriere, regulamentul pentru jurizare. 
 
a.Activitatea nr.4 
b. Publicitate si  diseminare. 
c. Octombrie 2013–ianuarie 2014. 
d. Presa, siteuri educationale, institutiile implicate. 
e. Echipa de proiect. 
f. Publicarea regulamentului de concurs si a fisei de inscriere in  presa scrisa si pe 
siteurile educationale. 
g. Colaboratorii. 
h. Participantii la concurs. 



 
 

i. Anunturile despre concurs. 
 

                        a.Activitatea nr.5 
b. Primirea lucrărilor. 
c. decembrie 2013-ianuarie 2014 

                        d.  Seminarului  Teologic Ortodox ,,Sf. Grigorie Teologul’’ Craiova 
            e. Prof. Dr. Gheorghe Iuliana; Prof. Cojocaru Marinela; Prof.  Sperlea Oprica;  
                Prof.   Preduş Mic Filuţa 

                        f. Lucrarile vor fi trimise pe adresa Seminarului  Teologic Ortodox ,,Sf. Grigorie 
                         Teologul’’ Craiova si vor fi inregistrate de doamna profesoară Cojocaru Marinela 

g. Cojocaru Marinela - profesor    
h. Participanţii. 
i. Tabelul cu lucrările trimise. 
a.Activitatea nr.6 

                        b. Prezentarea expunerilor, creaţiilor, lucrărilor şi realizarea expoziţiei. 
c. 18  ianuarie 2014 
d. Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Grigorie Teologul’’ Craiova  
e. Echipa de proiect. 
f. Realizarea expozitiei in functie de sectiuni si categorii de varsta. Aceasta se va afla in 
cadrul salii de conferinţă a Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Grigorie Teologul 
Craiova. 
g. Profesorii organizatori 
h. Participanţii. 
i.  Mapa expozitiei, a creaţiilor  şi a lucrărilor. 
 a.Activitatea nr.7 
b.Jurizarea si publicarea  rezultatelor. 
c. 18 ianuarie 2014 
d.  Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Grigorie Teologul Craiova 
e. Membri juriului. 
f.Jurizarea se va face in functie de regulamentul stabilit anterior, de calitatea, 
expresivitatea si originalitatea lucrarilor participante la concurs. 
g. Presedintele juriului. 
h. Concurentii. 
i. Procesul verbal al jurizarii,  anuntul pe site-ul institutiei organizatoare şi al 
Arhiepiscopiei Craiova 
 a.Activitatea nr.8 
b. Festivitatea de premiere. 
c. 25 ianuarie 2014 
d. Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Grigorie Teologul Craiova.  
e. Echipa de proiect si membrii juriului. 
f. Inmanarea premiilor si a diplomelor de participare. 
g. Presedintele juriului. 
h. Concurentii si profesorii indrumatori.  
i. Diplome si premii.  
 

D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului (max. 1000 caractere) 

• Extinderea colaborarii cu scoli din acelaşi judeţ 

• Implicarea scolii in promovarea si valorificarea personalităţii religios morale a Sfântului 
Grigorie Teologul  

• Activitati  care dezvolta abilitati practice, lucru in echipa, cu impact in randul cadrelor, 
elevilor  



 
 

• Diversificarea ofertei de activitati extrascolare 

• Promovarea creativitatii, originalitatii si a valorilor spiritualităţii Bisericii Răsăritene  

 
D.8. Prezentaţi modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

• procese-verbale 
• rapoarte finale  
• anunţ Internet 
• instrumente de evaluare- chestionare, fişe feed-back 
• documente jurizare 
• portofoliu 
• materiale tipărite: articole, contracte parteneriat, afişe, pliante,  
• materiale înregistrate: C.D.-uri, interviu, reportaj 
• produse realizate de copii: picturi 
• documente justificare cheltuieli: facturi, chitanţe 

 
D.9. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului (max. 500 caractere) 

•  Formarea unui grup de iniţiativă pentru proiectarea de noi activităţi 
• Menţinerea/extinderea parteneriatelor  actuale 
• Includerea bunelor practici în activităţi ulterioare şi/sau pentru a atrage parteneri noi 
• Încurajarea elevilor şi cadrelor didactice să colaboreze, să proiecteze, să implementeze noi 

activităţi care sa promoveze cultura, civilizaţia creştină şi spiritualitatea răsăriteană   
• Motivarea sponsorilor locali si a consiliilor locale pentru a prevedea fonduri, in vederea 

sustenabilitatii proiectelor viitoare  
• Utilizarea concluziilor proiectului pentru diversificarea ofertei educative 
• Menţinerea concursului ,,Sfântul Grigorie Teologul -Dascălul nostru de suflet’’  în agenda 

viitoare a MEN 
 

D.10. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să 
le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia (max. 500 caractere) 
Promovare şi/sau diseminare şedinţe şi întâlniri de lucru la nivel: 

• local( consilii profesorale, ale părinţilor şi elevilor, comisii metodice, consiliul 
local)  

• judeţ (cercuri pedagogice, consilii consultative ale I.S.J. Dolj- Religie, Activităţi 
Educative , în care şcolile aplicante  au metodişti ) 

 Promovare şi mediatizare 
• local ( afişe, pliante,brosuri, revista şcolii, ziarul Lumina) 
• judeţ (  site-ul ISJ Dolj, al Arhiepiscopiei Craiovei) 
• naţional ( Didactic.ro, site-uri ISJ ).   

 
D.11. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu 

comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul 
(cel mult o pagină). 
      a. Arhiepiscopia Craiovei şi Mitropolia Olteniei 
       b.Biblioteca Judeteană Dolj  ,,Alexandru şi Aristia Aman’’ 

c.Gupul Scolar „Charles Laugier” Craiova 
d. Liceul  Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret’’  Craiova 
 e.Şcoala Gimnazială Podari  Dolj  

       f.Fundaţia Cuvântul care zideşte- Craiova 
       g. Şcoala Gimnazială ,,Lascăr  Catargiu’’- Craiova 

 
 



 
 
  contribuie la evidentierea spatiului cultural si spiritual autohton 
  participă la activitatile proiectului şi si le promoveaza 
  oferă, la cerere, informaţii de specialitate  
  participă ca membri ai juriului la concurs  
  sponsorizează proiectul 
  sprijină continuitatea şi sustenabilitatea proiectului 
 
 Instituţii colaboratoare: 
 trimit delegaţi la activităţi  
 sprijină  iniţiativele aplicanţilor 
 participă ca membri ai juriului la concurs  
 sponsorizează proiectul 
 sprijină continuitatea şi sustenabilitatea proiectului 
 
 
E. DEVIZ ESTIMATIV  
 

Nr. 
crt. 

Descrierea 
cheltuielilor* 

 
Fonduri 
proprii 

Finanţare 
solicitată 
MECTS 

2014 
RON  

Total 
sumă 
RON 

Finanţări anterioare pe acelaşi 
proiect (anul 2013) 

Surse 
proprii 

MEN TOTAL 
2013 

   1 
 

Coli xerox 
Bibliorafturi 
Dosare  
Plicuri 
Cd-uri 
Coli diplome 

 
 
 

100  

   
 
 

1000  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

2 Protocol     100     

3 Premii     800     

        

 TOTAL RON    1000     
*Cheltuielile eligibile sunt: cazare şi masă participanţi, premii (cf OMECTS nr.3216/13.02.2008), 
cheltuieli de organizare şi materiale (numai consumabile, nu obiecte de inventar), transport intern. 

F.  ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT 
a. Tipul unităţii de învăţământ (şcoală, liceu, palat, club)- Liceu 
b. Numărul cadrelor didactice participante la proiect - 8 
c. Numărul elevilor participanţi la proiect- 50  
d. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora- 4 clase-teologie 
pastorală 
e.  Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumeraţi mai jos 
titlurile proiectelor, perioada de desfăşurare şi finanţatorul/finanţatorii) 
 
G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALII PARTENERI 
G.1. Unităţile şcolare partenere (dacă există): 
Adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact (nume şi prenume, 
funcţie, date de contact). 
        Arhiepiscopia Craiovei şi Mitropolia Olteniei 
 Strada Mitropolit Firmilian nr. 3, cod 200381 
 Municipiul Craiova,  Judeţul Dolj 
E-mail: s_cultural@m-ol.ro 
Tel./Fax: 0251.533.019  

mailto:s_cultural@m-ol.ro


 
 
Mobil:  0754035906 
Diac. Ioniţă Apostolache    
  

Biblioteca Judeteană Dolj 
,,Alexandru şi Aristia Aman’’ 
Str. M. Kogălniceanu, Nr. 9 
Tel:0251532267 
E-mail: lucian.dindirica@yahoo.com 
D-l  Lucian  Dindirică,  director 
 

Gupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova   
Scoala Postliceală Sanitară 
Str. Brestei nr. 129, Cod 200177 
Tel. / Fax: 0251525868; 0251525867 
E-mail: sanitar@charleslaugier.ro 
Prof. Dr. Gheorghe Iuliana, director  
 

Liceul  Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret’’  Craiova 
Str. Electroputere nr. 2, jud. Dolj, cod poştal 200568 
Tel.:0351/414687 
Fax: 0251/435796 
E-mail: ucecom-craiova@yahoo.com 
www.ucecom-craiova.ro 
Prof. Cojocaru Marinela  

 Şcoala Gimnazială Podari  Dolj  
Strada Scolii nr 1,  com Podari,  jud Dolj   
 Tel:  0251/339165 
 Fax: 0251/339165 
E-mail: scoala_podari@yahoo.com  
Prof. Sperlea Oprica; Prof. Preduş Mic Filuţa 
        Şcoala Gimnazială  ,,Lascăr Catargiu’’- Craiova 
Strada Bărăganului, nr. 45 
Tel/fax:0351439052 
E-mail: predusdaniel@yahoo.com 
Prof. Preduş Daniel                                                                                                                                                                                       

Fundaţia ,,Cuvântul care zideşte’’- Craiova 
Str. Mitropolit Firmilian, nr. 3, cod. 200381 
Tel: 0251521908; 0721978414 
E-mail: fundatia.cuvântul@gmail.com 
Director executiv: Cristina Stamatoiu 
 
 
G.2. Alte instituţii implicate în proiect (dacă există) (NU cele participante/din grupul ţintă): 
Adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact (nume şi prenume, 
funcţie, date de contact) 
 
1.Protoieria Craiova Sud, 
Protoiereu Pr. Consilier Grigorie Vulcănescu 
 
 
2.Fundaţia ,,Sf. Nicolae’’- Craiova 
 Parohia ,,Sf. Nicolae’’ -  Craioviţa nr. 22 
 Pr.  Teodor Ciontu  
 

tel:0251532267
mailto:sanitar@charleslaugier.ro
mailto:ucecom-craiova@yahoo.com
http://www.ucecom-craiova.ro/
mailto:scoala_podari@yahoo.com
mailto:fundatia.cuv%C3%A2ntul@gmail.com


 
 
 3.Parohia ,,Sf. Ioan Botezătorul’’ Craiova 
 Pr. Neacşu Marius  
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REGULAMENT  DE PARTICIPARE LA  CONCURS 

 
 

Concursul de creaţii cultural–artistice, cultură şi civilizaţie spiritual răsăriteană: 
 Sfântul Grigorie Teologul -Dascălul nostru de suflet,  

se adresează elevilor  din clasele V-XII şi se va desfăşura  pe următoarele secţiuni:  
                    

1. SECŢIUNEA DE CREAŢII LITERARE (poezie, eseu, imn acatist, poeme, proză,scenete artistice)  
a. Pentru V-VIII 
b. Pentru  IX- XII 

2. SECȚIUNEA  DE CREAŢII  ICONOGRAFICE 
    a.   Pentru V-VIII 

                 b.   Pentru  IX- XII 
3. SECȚIUNEA DE ORATORIE CREŞTINĂ (cuvântare de laudă) 

     a.Pentru V-VIII 
     b.Pentru  IX- XII 

4. SECȚIUNEA  DE  CÂNTARE DE LAUDĂ (compoziţie, interpretare) 
      a.Pentru V-VIII 
      b.Pentru  IX- XII 

5. SECŢIUNEA REFERATE 
      a.Pentru V-VIII 
      b.Pentru  IX- XII      

Nr. 
crt 

 Participanţi 
 

           Secţiunea                                  Specificări 

1. 
 

Elevii 
claselor 
V-XII 

 
 

 

 SECŢIUNEA  
CREAŢII 

LITERARE 
(poezie, eseu, imn 

acatist, poeme, 
proză, scenete 

artistice )  

Compoziţiile se vor încadra in  tematica propusă şi vor respecta 
limbajul bisericesc. Textele vor fi scrise doar de mână (cu 
diacritice), lizibilitatea , ortografia şi punctuaţia , fiind criterii 
de evaluare .   
Se va puncta creativitatea, originalitatea şi imaginaţia. 

2.   
 

  
 SECȚIUNEA 

CREAŢII  
ICONOGRAFICE 

 

Creaţiile iconografice vor urmări reprezentarea unor aspecte din 
viaţa Sf. Grigorie Teologul, precum şi portretul religios, moral 
şi fizic. Suportul iconografic va fi pe sticlă, lemn sau alte 
materiale, exclus hârtie. Picturile vor respecta liniile tradiţionale 
ale reprezentării sfinţilor în spiritualitatea răsăriteană.       

 Elevii 
claselor 
V-XII 

 
 

3. Elevii 
claselor 
V-XII 

 SECȚIUNEA 
DE ORATORIE 

CREŞTINĂ 
(CUVÂNTARE  

DE LAUDĂ) 

Compoziţiile se vor încadra in  tematica propusă.   
 Se va puncta creativitatea, originalitatea şi imaginaţia precum 
şi structura şi stilul  unei  cuvântări religioase. Cuvântările vor 
fi susţinute liber, punctându-se şi modalitatea de prezentare. 
 

4. Elevii 
claselor 
V-XII 

  

SECȚIUNEA 
CÂNTARE DE 

LAUDĂ 
(compoziţie, 
interpretare) 

  
Se va puncta creativitatea, originalitatea, corectidunea 
compoziţiei şi interpretării, precum şi fidelitatea faţă de 
tematica abordată. 
 

 
5. 

Elevii 
claselor 
V-XII 

 

 
SECŢIUNEA 
REFERATE  

Referatele vor aborda elemente de viaţă, operă şi învăţătură a 
Sfântului Grigorie Teologul într-o manieră ştiintifică 
manifestând originalitate, coerenţă teologică şi lingvistică, 
structură  şi  creativitate. Referatele vor fi însoţite de 
bibliografia aferentă. 
 

 



 
 
 
   Fiecare lucrare expediată va fi însoţită de o etichetă conform modelului: 
 

Numele  şi prenumele   
Clasa   
Şcoala  
Cadru didactic coordonator  
Titlul lucrării  
Secţiunea din concurs la care se înscrie  

          
  
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI: 

 
     În perioada  01 – 15 ianuarie 2014,  participanţii vor expedia  lucrările cu datele complete ale 
elevilor şi ale cadrului didactic coordonator, la adresa de e-mail: csperlea@yahoo.com.  sau  direct la 
adresa Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Grigorie Teologul’’ Craiova, str. Bisericii, nr. 17, cod 
200819, telefon/fax: 0251463966,  pe numele Sperlea P. Cristin Alexandru. 

      
         Criterii de evaluare a referatelor, a compoziţiilor literare, artistice şi iconografice: 

• Se va urmări exclusiv  munca elevului; 
• Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie al elevilor  
• Se va urmări cunoaşterea vieţii, operei şi învăţăturii Sf. Grigorie Teologul   

 
 

ACORDAREA PREMIILOR: 
 

Se vor acorda premiile I, II, III, MENŢIUNI, premiul special Sf. Grigorie Teologul, premii pentru 
originalitate, creativitate, precum şi cărţi şi  DIPLOME DE PARTICIPARE. 

Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi colaboratoare, până pe  
25 ianuarie 2014. 
Diplomele  vor fi expediate  până pe data de  25 ianuarie 2014. 
PRODUSE FINALE:  

procese-verbale, liste de inventariere, fişe de jurizare, diplome, jurnal de impresii, CD, 
album expoziţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:csperlea@yahoo.com


 
 
 

FIŞA DE PARTICIPARE 
 
 

PROIECTUL  EDUCAŢIONAL 
CONCURS JUDEŢEAN 

Sfântul Grigorie Teologul -Dascălul nostru de suflet 
 

CRAIOVA -2014 
 
 
 

Numele şi prenumele coordonatorului : …………………………………………………….. 
  
Adresa/tel./e-mailul coordonatorului 
............................................................................................................. 
 
                                       ………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director, 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Numele şi 
prenumele elevului 

Clasa 
(pentru 
elevi)  

Titlul lucrării Secţiunea  
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