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tvllNISTEl\UL 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE 
' 

NOTĂ TELEFONICĂ 

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI NAŢIONAL 
INTERDISCIPLINAR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI RELIGIE PENTRU 

ELEVII DE GIMNAZIU 

CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ 

- CUN CURSUL DE LA PUTNA-

-FAZA JUDEŢEANĂ-

!. Conform O.M. Nr.3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei- cadru de 
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului specific nr. 
104028/17.12.2012, vă reamintim să verificaţi transmiterea sub semnătura responsabilului de 
catedră şi a directorului unităţii prin fax, dar şi electronic a listelor cu elevii calificaţi pentru 
această etapă, la LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA. 

TERMEN: 18.02.2013 

II- ETAPA JUDETEANĂ se va desfăşura sâmbătă, 02.03.2013, ora 9.00, la unitatea 
de învăţământ mai sus menţionată, după cum urmează: 

• nivelul claselor V-VI 

• nivelul claselor VII-VIII 

a. Proba scrisă va începe la ora 9,00. Elevii au acces în sălile de concurs, începând cu 
ora 8,00 şi vor avea asupra lor documente de identitate (carnetul de elev vizat sau 
cartea de identitate). 
La evaluare vor participa, în regim obligatoriu, profesorii care au elevi calificaţi la 

etapa locală. Pentru situaţiile speciale, învoirea se face numai de către inspectorii de specialitate. 
b. Evaluarea se va desfăşura începând cu ora 13.00. Unităţile de învăţământ din 

municipiul Craiova şi cele din judeţ vor trimite profesorii evaluatori la LICEUL "MATEI 
BASARAB" CRAIOVA. 

c. Rezultatele vor fi afişate la unitatea de învăţământ organizatoare, în data de 02.03.2013, 
după ora 20.00. 

d. Eventualele contestaţii se vor depune pe 04.03.2013, între orele 9.00-12.00, la LICEUL 
"MA IEI BASARAB" CRAIOVA. 

e. Listele cu rezultatele finale se vor afişa pe 05.03.2013, ora 9.00. 

Inspectori şcolari de specialitate, 

Prof. Anca PRICINĂ ~ 
Prof. Florenţa CURELARU ~t..~ 

A~ Prof. Gheorghe PARV A -:. ~ 



DIRECŢIA GENERALĂ 
EDUCA TIE SI ÎNV Ă TARE PE TOT PAR CURSUL VIETII 

' ' ' ' 

Nr. 1040281 17.12.2012 

REGULAMENT SPECIFIC 

1 MINISTERUL 
,. EDUCA ŢIE! 
CERCETĂRII 

' TINERETULUI 1 ŞI SPORTULUI 

Aprobat, 
SECRETAR DE STAT, 

Stelian-Victor FEDORCA 

piivind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional interdisciplinar 
de limba şi literatm·a română şi religie 

pentm elevii gimnaziu 
CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ 

Concursul de la PUTNA -

Capitolul 1 
Cadrul general 

Art.l. Prezentul regulament cuprinde cadrul de organizare şi desf'aşurare a concursului naţional 

interdisciplinar de limba română şi religie, pentru elevii din clasele a V-a - a VIII-a, Cultură şi 

spiritualitate românească. 
Art. 2. (1) Concursul valorifică personalitatea culturală deschisă, flexibilă a elevului capabil de 
performanţă din învăţământul preuniversitar. 
(2) Obiectivul fundamental este centrat pe promovarea interdisciplinarităţii, prin identificarea arhetipului 
literaturii de inspiraţie sacră şi valorificând cunoştinţele elevilor despre valorile spirituale româneşti, cu 
scopul cultivării respectului faţă de acestea şi pentru conştientizarea specificului naţional şi a 
conexiunilor cu valorile universale. 
Art. 3. (1) Concursul se adresează elevilor din gimnaziu pasionaţi de înţelegerea relaţiei dintre 
ficţional/nonficţional, capabili de un act comprehensiv bazat pe interdisciplinaritate şi valorificând 
componenta de antropologie culturală din curriculumul celor două discipline. 
(2) Concurenţilor li se evaluează abilităţile de susţinere a unei argumentări personale, bazate pe studiu 
comparativ şi pe intuiţie culturală. 
Art. 4. (1) Concursul are ca temă Lumea între sacru şi profan şi se desf'aşoară pe două niveluri, la care 
pot concura elevii de gimnaziu: 

o nivelul claselor V-VI 
o nivelul claselor VII-VIII 

(2) Pentru a participa la concurs, elevii trebuie să deţină abilităţi de documentare, de lectură şi 
interpretare a mesajului textului literar cu tematică sacră şi a textului nonliterar despre relaţia dintre 
sacru şi profan, conform precizărilor din anexă, care valorifică programele de limba şi literatura română 
şi religie. 
(3) Evaluarea vizează atât scrierea despre textulliterar/nonliterar, cât şi despre mesajul imaginii plastice 
reflectând relaţia dintre conceptul de sacralitate şi reprezentarea iconografică, la nivelul componentei 
estetice şi de simbolizare. 
A1·t. 5. (1) Concursul are următoarele etape: judeţeană şi naţională. 
(2) La fiecare etapă, concurenţii vor susţine o probă scrisă; aceasta are durata de 2 ore la etapa judeţeană 
şi de 3 ore la etapa naţională. 
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Capitolul II 
Selecţia elevilor şi norma de reprezentare 

Art. 6. (1) La etapa judeţeană, din fiecare unitate şcolară gimnazială din judeţ, pot participa elevi 
capabili de performanţă la disciplinele din ariile curiculare limbă şi comunica•·e (disciplina limba şi 
literatura română) şi om şi societate (disciplina religie). 
(2) Selecţia elevilor se va face prin susţinerea de către aceştia a unei probe scrise de 2 ore, cu subiecte 
având o abordare interdisciplinară a elementelor de cultură şi spiritualitate românească, conform 
structurii din anexă. 
(3) Evaluarea lucrărilor va fi realizată de profesorii de limba şi literatura română şi religie, nominalizaţi 
de inspectorii de specialitate de la fiecare inspectorat şcolar. 
(4) Punctajul maxim acordat este de 100 de puncte. 
Art. 7. (1) La etapa naţională, din fiecare judeţ vor participa câte 2 elevi, de regulă, câte 1 elev pentru 
fiecare nivel (nivelul claselor V-Vl şi nivelul claselor Vll-Vlll). 
(2) Nominalizarea pentru etapa naţională a celor 2 elevi din fiecare judeţ are ca bază punctajul cel mai 
mare obţinut, la fiecare nivel, de elevii participanţi. 
(3) Din municipiul Bucureşti, vor participa la etapa naţională 6 elevi, selectaţi conform precizărilor de la 
alin. (1 ). 
A11. 8. Fiecare comisie judeţeană va transmite judeţului gazdă pentru etapa naţională, baza de date 
privind elevii calificaţi, în termen de 5 zile de la finalizarea etapei judeţene, pe adresa 
spil'itnalitate h-ofa:l.yaboo.com. 

Capitolul III 
P1·ograma şi structura subiectelo•· 

Art. 9. (1) Subiectele evaluează nivelul competenţelor dobândite atât prin educaţie formală, cât şi 
nonformală şi vizează capacitatea de tratare interdisciplinară a subiectelor propuse. 
(2) Structura subiectelor respectă domeniile din programele şcolare de limba şi literatura română şi 

religie, precum şi secţiunile şi nivelurile concursului, conform precizărilor din Art. 4, alin. (1) din 
prezentul regulament specific. 
Art. 10. (1) Pentru etapele judeţeană şi naţională, subiectele şi baremele de corectare şi notare sunt 
elaborate de un grup de lucru, membri în Comisia Centrală de evaluare, desemnaţi de MECTS, în 
colaborare cu inspectoratul şcolar al judeţului gazdă. 
(2) Subiectele pentru etapa judeţeană vor fi pai'Olate şi postate pe serverul FfP al fiecărui 

inspectorat şcolar, în preziua etapei judeţene şi vor fi descărcate de inspectorii de specialitate în aceeaşi 
zi, până la orele 14.00. Deparolarea se va face a doua zi, ca urmare a comunicării parolei, de către 
inspectorii generali MECTS, tuturor inspectorilor de specialitate, care îi vor apela telefonic, conform 
notei oficiale pe care o vor primi la inspectorat în săptămâna dinaintea desraşurării etapei judeţene. 
(3) În funcţie de etapă, subiectele vor respecta structura specificată în anexa la prezentul regulament şi 
particularităţile de vărstă ale elevilor cărora le sunt destinate. 
Art. 11 (1) Programa concursului respectă Cuniculumul extins pentru toate clasele a V-a- a VIII-a, 
la ambele discipline de concu1·s (limba şi literatura română şi religie). 
(2) Temele din programă cuprind abordăli interdisciplinare, evidenţiind raportul de 
complemental'itate al celor două discipline (limba şi litemtura română şi religie), în construirea 
imaginii despre lume şi în rep1·ezenta•·ea simbolică a acesteia în artă cu sau fără •·espectarea 
canonului. 
(3) În redactarea lucrării, concurenţii vor apela atât la conţinuturile specifice disciplinei limba şi 
literatura română, cât şi la cele specifice religiei, abordate în raport de complementaritate. 
( 4) Concurenţii vor configura o abordare culturală a relaţiei dintre sacru şi profan. 
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Capitolul IV 
Organizarea comisiilor 

Art. 12. Răspunderea pentru organizarea şi desf'aşurarea etapei judeţene revine inspectoratului şcolar al 
fiecărui judeţ, prin inspectorii de specialitate (limba română şi religie). 
Art. 13. (1} Componenţa ~omisiei Centrale este propusă de inspectorii generali din MECTS, avizată de 
directorul general al DGEITPV şi aprobată de secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar. 
(2) Comisia Centrală a concursului are următoarea componenţă: 
- 1 preşedinte de onoare, personalitate marcantă a culturii româneşti; 
- 1 preşedinte, cadru didactic universitar; 
- 2 vicepreşedinţi; 
- 2 secretari, inspectorii de specialitate din judeţul gazdă; 
- 16 membri eva! uatori. 
Art. 14. Comisia de contestaţii este alcătuită din profesorii care au evaluat iniţial la o altă clasă. 

Capitolul V 
Evaluarea 

Art. 15. (1) La cele două etape ale concursului, evaluarea lucrărilor este realizată de către profesori de 
limba română şi religie, având merite deosebite, care nu au elevi calificaţi la clasa la care evaluează. 
(2) Evaluarea respectă baremul stabilit de grupul de lucru şi validat de Comisia Centrală. 
(3) Punctajul maxim acordat de fiecare evaluator este 100 de puncte. Punctajul final se calculează ca 
medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre cei doi profesori evaluatori. 
Art. 16. (1} Elevii pot contesta rezultatul iniţial obţinut. 
(2) Pentru lucrările care au obţinut iniţial cel mult 90 de puncte, în urma reevaluării la contestaţii, 
punctajul iniţial se va modifica numai dacă între acesta şi cel obţinut la reevaluare este o diferenţă mai 
mare de 1 O puncte. 
(3) Pentru lucrările care, la evaluarea iniţială au obţinut între 91 şi 100 de puncte, punctajul final este cel 
acordat de comisia de contestaţii. 
Art. 17. La toate etapele concursului, rezultatele finale se comunică după cel mult 24 de ore de la 
încheierea intervalului orar pentru depunerea contestaţiilor. 

Capitolul VI 
Premierea 

Art. 18. (1) La toate etapele concursului, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se stabileşte în 
ordinea desc1·escătoare a punctajului final obţinut de fiecare concurent. 
(2) La etapa naţională, la fiecare nivel din cadrul fiecărui nivel, se acordă câte 3 premii (de regulă un 
premiu I, un premiu Il şi un premiu III) şi menţiuni pentru cel mult 10% din numărul participanţilor, la 
fiecare nivel. 
(3) În situaţii de punctaj egal, pentru departajarea concurenţilor, se are în vedere punctajul acordat pentru 
originalitatea soluţiilor/ tratării subiectului III. 
Art. 19. (1) La etapa naţională, premiile şi menţiunile se acordă de MECTS şi constau în diplome 
semnate de ministrul educaţiei şi în bani, conform cuantumului aprobat prin ordin de ministru. 
(2) În vederea acordării premiilor speciale, Comisia Centrală va stabili criteriile de atribuire, pe care le 
va face publice înainte de afişarea rezultatelor iniţiale. 
(3) Premiile speciale pot fi în bani, cărţi, obiecte de birotică şi papetărie, excursii/ tabere, atât în ţară, cât 
şi în străinătate şi sunt însoţite de diplome acordate de societăţi ştiinţifice, asociaţii profesionale, 
universităţi, autorităţi locale sau alţi sponsori. 
(4) Premiile speciale pot fi acordate independent sau împreună cu premiile şi menţiunile acordate de 
MECTS. 
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Art. 20. La propunerea Arhiepiscopiei Sucevei şi Bucovinei, cele mai bune lucrări pot fi publicate, cu 
acordul autorilor. 

Capitolul VII 
Dispoziţii finale 

Art. 22. (l) După stabilirea listei elevilor care participă la etapa naţională, inspectorii de specialitate vor 
organiza, la nivelul inspectoratului şcolar, o întâlnire cu elevii calificaţi pentru etapa naţională, cu 
profesorii însoţitori şi cu părinţii elevilor, în vederea instruirii acestora pentru participarea la etapa 
naţională. 

(2) Elevii din fiecare judeţ, participanţi la etapa naţională vor fi însoţiţi de l profesor; elevii din 
municipiul Bucureşti vor fi însoţiţi de 2 profesori. 
(3) Elevii participanţi la fiecare etapă a concursului vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie, 
ştampilat pentru anul şcolar în curs, ca document necesar profesorilor asistenţi pentru verificarea 
identităţii. 

(4) Elevii participanţi la etapa naţională a concursului vor avea asupra lor şi avizul epidemiologic 
eliberat de medicul de familie cu cel mult 48 de ore înainte de începerea competiţiei. 
Art. 23. Profesorul delegat pentru a însoţi elevii la etapa naţională răspunde de supravegherea elevilor 
pe toată perioada deplasării acestora la etapa naţională a concursului şi a desf'aşurării acestuia. 
Art. 24. (l) În cazul în care familia unui elev doreşte să-I însoţească la etapa naţională, inspectorul de 
specialitate va solicita părinţilor o declaraţie pe propria răspundere, prin care aceştia iau la cunoştinţă 
programul concursului şi îşi asumă respectarea acestuia, precum şi supravegherea elevului. 
(2) În cazul în care unul dintre elevii din lista comunicată pentru etapa superioară nu poate sau nu mai 
doreşte să participe, directorul şcolii, respectiv inspectorii de specialitate de la nivelul inspectoratului 
şcolar, vor comunica, prin adresă oficială, centrului de organizare şi desf'aşurare a etapei, numele, 
prenumele următorului elev din ierarhia clasei care îl va înlocui. 
Ati. 25. Nu se admite transferul locurilor de la un nivel la altul şi nici suplimentarea numărului de locuri 
acordate judeţului. 

Mina-Maria RUSU 

Director General, 
Liliana PREOTEASA 

Director, 
Mihaela Tania SANDU 

Inspectori Generali, 
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interdisciplinar 
de limba şi literatura română şi religie 

pentru elevii din clasele a V -a - a VIII-a, 
CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ 

Programa concursului vizează elementele din programele pentru gimnaziu la disciplinele limba şi 
liteartura română şi religie, pentru învăţământ de cultură generală şi cuprinde valorile şi atitudinile, 
precum şi competenţele specifice care configurează atât zona de confluenţă a celor două discipline, cât şi 
specificul fiecăreia, în parte, în construirea spaţiului cognitive al elevilor. În abordarea programelor, se 
are în vedere raportul de complementaritate a celor două discipline în receptarea textului 
Iiterar/nonliterar, orientat tematic. 

În spiritul formării Ia elevi a competenţelor-cheie, prin abordarea interdisciplinară a 
conţinutUri lor celor două discipline· âe "studiu; concursul îŞi'"pfoj:itiiie" să" siimiil'eze. elevlfcâ.pabili de 
performanţă din clasele a V-a - a VID-a, în vederea accesului la cunoaşterea complexă, prin dubla 
poziţionare disciplinară în raport cu realitatea. 

Scopul competiţiei este de a crea elevilor un spaţiu deschis al cunoaşterii, prin conştientizarea 
faptului că între discipline graniţele sunt flexibile şi cuprind o zonă de interferenţă, în care se găsesc 
conţinuturile care pot fi abordate deopotrivă din perspectiva de cunoaştere dată de fiecare dintre cele 
două discipline. În acest sens, Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului Uniunii 
Eul'Opene privind competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) 
conturează, "profilul de formare european" structurat pe cele opt domenii de competenta cheie, dintre 
care se detaşează prin valoare competenta de comunicare şi aceea de sensibilizare si exprimare 
culturală. 

Structurarea acestor competente-cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme 
educaţionale şi vizează aspecte inter- şi transdisciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai 
multor arii curriculare, în cazul acestui concurs, limbă şi comunicare şi om şi societate. 

COMPETENTE GENERALE 
1. Receptarea mesajului scris, din texte literare si nonliterare, în scopuri diverse. 
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 
realizare, cu scopuri diverse. 
3. Utilizarea adecvată a limbajului şi a conceptelor specifice din sfera valorilor religioase, în diferite 
context de comunicare. 
4. Corelarea cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ. 

VALORI ŞI ATITUDINI 

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii. 
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate. 
• Dezvoltarea unei gândiri deschise şi creative; dezvoltarea iniţiativei, independenţei în gândire şi în 
acţiune pentru a avea disponibilitate de a aborda sarcini variate. 
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 
dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural. 
• Interesul pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale. 

Prin valorificarea celor trei domenii de conţinut dezvoltate la disciplina limba şi literatura 
română pentru gimnaziu (lectura, practica raţională şi fimcţională a limbii şi elemente de construcţie a 
comunicării), şi a celor două domenii pentru liceu (literatură şi limbă şi comunicare) elevii vor putea 
demonstra competenţele de comunicare şi culturale proprii, ca bază pentru activitatea de performanţă. 
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Dezvoltarea raportului de complementaritate a literaturii cu religia în receptarea complexităţii 
componentei existenţiale şi a reflectării acesteia în arta cuvântului conduce la extinderea orizontului 
cultural şi la abordarea culturii în complexitatea ei. Prin acest gen de abordare a cunoaşterii, se 
fundamentează cunoştinţe, abilităţi şi atitudini specifice culturii umaniste. Concursul asigură punerea în 
valoare a contribuţiei religiei la cultura şi civilizaţia universală, prin conexiunile cu limba, literatura, arta 
şi civilizaţia. Abilităţile pe care trebuie să le probeze candidaţii sunt: analizarea, compararea şi 
dezbaterea privind rolul religiei în cultura universală, evitând aspectul dogmatic şi valorificând 
dimensiunea culturală. Concursul interdisciplinar are ca obiectiv manifestarea unor atitudini pozitive 
faţă de formele de expresie culturală, care contribuie la afirmarea identităţii culturale româneşti în 
spaţiul universalităţii. 

Parcurgerea conţinuturilor la ambele discipline va viza aprofundarea demersului hermeneutic, 
adecvându-1 vârstei elevilor şi orizontului lor cultural de factură umanistă. În vederea pregătirii pentru 
participarea la etapele judeţeană şi naţională, elevii vor exersa ilustrarea temelor derivate din specificul 
fiecărei secţiuni, utilizând şi surse suplimentare în raport cu programele şcolare. 

Recomandări bibliogl'afice: 
1. Mitropoliţi români, ctitori de cultură (Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanu) 
2. Valeriu Anania, Cerurile Oltului 
3. Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget şi simtire românească 
4. Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizafiei 
5. Paul Evdochimov, Arta icoanei 
6. Poezia română religioasă, de la Dosoftei, la Niclzifor Crainic (antologie) 
7. Dumitru Stăniloae, Rejlecfii despre spiritualitatea poporului român 
8. Antologii de literatură populară 
Elevii vor aborda operele autorilor de literatură română din perspectiva mesajului şi a exprimării 

sale artistice, valorificând raportul dintre sacru şi profan şi valoarea lor sapienţială, cu respectarea 
programei şcolare de la fiecare clasă. 

Subiectele vor evalua competenţele concurenţilor de scriere despre textul literar/ nonliterar/ 
imaginea plastică, prin identificarea şi valorificarea simbolurilor. Se va urmări integrarea evenimentelor 
religioase în istoria omenirii, prin valorificarea valenţelor formative ale unei lecturi active. 

1. Structura subiectul pentru etapa iudeţeană: 
Partea 1 evaluează competenţele specifice deţinute de candidaţi la limba şi literatura română şi religie, 
pornind de la un text sau fragment de text literat·* care tratează problematica secţiunii, selectat cu 
respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor. 

Punctajul maxim acordat - 60 de puncte. 
Partea a II-a evaluează competenţele specifice deţinute de candidaţi la limba şi literatura română şi 
religie, pornind de la un text nonliterar* care tratează problematica secţiunii, selectat cu respectarea 
particularităţilor de vârstă ale elevilor. 

Punctajul maxim acordat - 30 puncte. 
10 puncte se acordă din oficiu 
Total- 100 de puncte 
*textele-suport vor fi selectate atât din literatura populară, cât şi din literatura cultă 

2. Structura subiectului pentru etapa natională: 
Subiectul A (2 ore): 
Partea 1 evaluează competenţele specifice deţinute de candidaţi la limba şi literatura română şi religie, 
pornind de la un text sau fragment de text literar* care tl'atează problematica secţiunii, selectat cu 
respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor. 

Punctajul maxim acordat - 40 de puncte. 
Partea a II-a evaluează competenţele specifice deţinute de candidaţi la limba şi literatura română şi 
religie, pornind de la un text nonlitet·ar* care tratează pmblematica secţiunii, selectat cu respectarea 
particularităţilor de vărstă ale elevilor. 

Punctajul maxim acordat- 20 puncte. 
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Subiectul B (1 oră): 
Subiectul vizează abordarea mesajului imaginii plastice (canonice/artistice) din perspectivă semiotică şi 
analiza simbolului, ca icon. Subiectul evaluează capacitatea de analiză, sinteză, generalizare şi 

abstractizare evidenţiată în redactarea unui text literar/nonliterar despre/pornind de la o imagine 
plastică** pe care elevii o vor primi pe suport tipărit, color, format A4, în care este simbolizată 
relaţia dintre sacru şi pmfan. 

Punctajul maxim acordat - 30 puncte. 
10 puncte se acordă din oficiu 
Total-100 de puncte 
*textele-suport vor fi selectate atât din literatura populară, cât şi din literatura cultă 
**imaginile plastice propuse spre interpretare pot fi selectate din iconografie, din arta plastică de 
inspiraţie sacră sau pot fi fotografii artistice cu mesaj adecvat specificului acestui concurs. 

Inspectori Generali, 
Mina-Maria RUSU Cătălin PÎSLARU 
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