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Nr336Data 22.03.2021 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

,,ICOANA DIN SUFLETUL COPILULUI” 
 

CONCURS INTERJUDEȚEAN DE ARTĂ ȘI TEOLOGIE, 

Proiect cuprins in  Calendarul  Activităților Educative  Regionale și  Interjudețene al MEC, 

 

Ediția a II-a, Suceava 2021, 

organizat de 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Mitropolitul Dosoftei ”Suceava 

 

 

 

Tema concursului  

 

,,ICOANA DIN SUFLETUL COPILULUI” este o expoziţie-concurs pentru elevii cu 

aptitudini artistice, iubitori și păstrători ai tradiţiei şi ai spiritualităţii creştine, din judeţul Suceava şi din 

toată ţara. 

 

Condiţii de înscriere 

 

          Se pot înscrie și pot participa la concurs elevi din toate unităţile de învăţământ din judeţ şi din 

ţară, pe categorii de vârstă, după cum urmează: 

- categoria 4-5 ani; 

- categoria 6-10 ani; 

- categoria 11-15 ani; 

- categoria 16-19 ani.  

 

Concursul se derulează pe trei secțiuni, cu participare indirectă:  

•  Icoană 

•  Creații literare  

•  Mărturii creștine 

 

1. Pentru secțiunea Icoană pot fi realizate reprezentări iconografice ale Mântuitorului, ale  

Maicii Domnului, ale sfinților și ale îngerilor, conform următoarelor precizări: 

- Icoane/ miniaturi pe suport: lemn, pânză, sticlă, piatră, carton/ hârtie; 

- creații plastice (grafică, pictură, acuarelă, guaşe, tempera, ulei, ceracolor). 
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Lucrările vor fi scanate sau fotografiate și – însoțite de fișa de înscriere – vor fi trimise doar 

electronic la adresa email: icoanadinsufletulcopilului@gmail.com . Fișierul va fi salvat în următorul 

format: titlul lucrării_numele elevului_secțiunea la care participă.     

     

2. La secțiunea Creații literare se încadrează lucrări din următoarele categorii: 

• - proză scurtă (compuneri/eseuri de 1-2 pagini, cu  titlu la alegere, care să se încadreze în 

tematica dată, ,,Icoana din sufletul copilului”); 

• - poezie (compoziți proprii, cu  titlu la alegere, care să se încadreze în tematica dată, ,,Icoana din 

sufletul copilului”). 

 Lucrările vor fi tehnoredactate folosind următoarele repere: 

- caractere  Times New Roman, dimensiune 12, spațiere 1,5; 

- vor fi folosite în mod obligatoriu diacritice (lucrările fără diacritice  nu vor fi evaluate); 

- în colțul din dreapta sus, de pe prima pagină, va fi scris numele şi prenumele elevului, 

clasa, şcoala de proveniență, localitatea, judeţul, numele profesorului îndrumător, adresa  

email a profesorului îndrumător, precum  şi un număr de telefon. 

Lucrările vor fi trimise la adresa email: icoanadinsufletulcopilului@gmail.com . Fișierul va fi 

salvat în următorul format: titlul lucrării_numele elevului_secțiunea la care participă.     

 

3. Secțiunea Mărturii creștine are ca temă: Viața și activitatea Mitropolitului Anastasie Crimca. 

În cadrul acestei secțiuni pot fi trimise fotografii și prezentări Power-Point, care se încadrează în 

tematica stabilită.  

3. a. Fotografie  

Fiecare fotografie va fi însoțită de o scurtă argumentare care să explice încadrarea în temă (va fi 

prezentat titlul lucrării și o scurtă explicație).  

3. b. Prezentări Power-Point 

Lucrările vor fi realizate individual sau în echipă și vor cuprinde maximum 15 slide-uri. În cadrul 

primei pagini de prezentare vor fi precizate: titlul/genericul prezentării, datele de identificare a 

concurentului şi numele îndrumătorului.  

Lucrările vor fi trimise la adresa email: icoanadinsufletulcopilului@gmail.com . Fișierul va fi 

salvat în următorul format: titlul lucrării_numele elevului_secțiunea la care participă.     

  

Un cadru didactic poate participa la concurs cu maximum 2 lucrări ale elevilor. 

 

Evaluarea  

• Comisia de evaluare va fi formată din profesori de specialitate, cu experienţă în domeniile vizate. 

• Criterii de evaluare : creativitate, originalitate, imaginaţie. 

• Fiecare  elev va primi diploma de participare. 

• Deciziile juriului sunt definitive şi incontestabile. 
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Nu se percepe taxă de participare 

 

Observații finale 

Lucrările selectate pentru a participa la concurs devin proprietatea organizatorilor, concurenţii 

asumându-şi această condiţie. În cazul lucrărilor câștigătoare, numele autorilor, precum si lucrările 

premiate pot fi făcute publice și folosite în scopuri de promovare. 

Lucrările din concurs trebuie să aibă înscrise explicit: un titlu descriptiv, numele prenumele 

elevului, şcoala de proveniență, clasa, numele profesorului îndrumător, secțiunea la care participă.  

Fiecare lucrare realizată pentru Secțiunea Icoană va avea pe fața dreapta jos o etichetă, 

completată cu datele de mai jos: 

Titlul lucrării 

Numele și prenumele elevului 

Clasa/Grupa/Categoria de vârstă 

Şcoala de proveniență 

Cadru didactic coordonator 

Secţiunea din concurs la care se înscrie 

 

Participanții vor anexa lucrărilor înscrise în concurs Formularul de înscriere și Protocolul de 

colaborare, documente care vor fi transmise online.  

Expedierea diplomelor și a adeverințelor de participare se va face pe adresa email a fiecărui 

cadru didactic îndrumător.  

Se vor acorda premii pentru fiecare secţiune, pe categorii de vârstă.  
 

 
 

Echipa de proiect 

arhid. prof. dr.  Hrișcă Bogdan Mihai 

prof. Țebrean Livia-Teodora, tel. 0787817229, livia_tebrean@yahoo.com 

pr . prof. dr. Duțuc Adrian 

pr. prof. dr. Țurcă Silvestru 

pr. prof. Tablan Popescu Lucian Ionuț  

pr. prof. dr. Valenciuc Ioan-Paul 

pr. prof. Magdalena Constantin – Dan 

arhid. prof. Iușcă Paul 

pr prof. Pristavu Cosmin 

pr. prof.  Mihalcea Ștefan 

pr.prof. Codină Bogdan 

prof. dr. Griguță Mirela 

prof. Puha Marcel 

mailto:seminarulteologicsv@yahoo.com
mailto:livia_tebrean@yahoo.com


MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava                                        Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor 

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "MITROPOLITUL DOSOFTEI" 
SUCEAVA, Str. Parcului nr. 6 E, 720037, Tel. 0330803657; e-mail: seminarulteologicsv@yahoo.com                                                                                                                           

 

prof. Nistor Georgeta  

prof. Grivincă Vrăjitoru Daria 

prof. Pîțu Toader 

secretar Șoldănescu Mihaela 0744133011, seminarulteologicsv@yahoo.com 

elev seminarist Semeniuc Mihai, presedintele Consiliului Elevilor 

elev seminarist Opaiț Nicolae, responsabil al Departamentului ,,Concursuri școlare și 

extrașcolare” 

 
Organizarea si desfăşurarea concursului 

 

• 10 mai– 31 mai 2021: etapa de înscriere de transmitere a lucrărilor online; 

• 04 iunie 2021,  ora 13, activitatea finală webinar în cadrul căruia vor fi prezentate lucrările de la 

Secțiunea Mărturii creștine; 

• 04-14.06.2021: etapa de jurizare a lucrărilor;  

• 15-25 iunie: expedierea diplomelor online; 

• Iunie- iulie 2021: diseminarea proiectului.  
 

 

Vă aşteptăm cu drag şi vă dorim mult succes ! 
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Anexa1 

 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 

CONCURS INTERJUDEȚEAN  ,,ICOANA DIN SUFLETUL COPILULUI” 

- EDIŢIA  a II-a  - 

SUCEAVA, 2020-2021 

 

 

 

 

Numele  și prenumele profesorului îndrumător.......................................................................................... 

Specialitatea…………………………………………………………………............................................ 

Tel. şi adresa de e-mail   ………………………………………………………........................................ 

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

 

Elevi participanți 

Nr.  

crt. 

Numele şi  prenumele  

elevului 

Clasa 

 

Secțiunea Titlul lucrării 

     

     

 

                                                    

 

 

Semnătura cadrului didactic, 
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Anexa2 
 

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX                                  ŞCOALA ........................................................... 

,,MITROPOLITUL DOSOFTEI” SUCEAVA                                         ............................................................................                          

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

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Încheiat azi .................................... 

 1. Părţile contractante: 

A) Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, reprezentat prin: 

arhid. prof. dr. Hrișcă Bogdan Mihai, în calitate de director și prof. Țebrean Livia-Teodora, 

în calitate de coordonator al proiectului, în calitate de Aplicant; 

și 

  

B)........................................................................................................................................................

..............   ................................................................................................................................... în 

calitate de Partener. 

  

2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului protocol îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare, prin CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,ICOANA 

DIN SUFLETUL COPILULUI”. 

 

 3. Grup ţintă:  

               Preşcolari și elevi cu vârste cuprinse între 4-19 ani.  

 

 4. Obligaţiile părţilor: 

 

 A) Aplicantul se obligă: 

 - să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să respecte termenele de organizare şi de desfăşurare a concursului; 

- să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi; 

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituţia prin prisma 

concursului. 

B) Partenerul se obligă: 

- să mediatizeze concursul în şcolile de proveniență; 

- să mobilizeze cadrele didactice pentru o participarea la concurs; 
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- să pregătească elevii pentru activitate; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

  

5. Durata acordului: 

  

             Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil în  perioada semestrului al II-lea 

al anului şcolar 2020 – 2021. 

 

6. Clauze finale ale acordului: 

 

 Concursul interjudețean ,,ICOANA DIN SUFLETUL COPILULUI”  face parte din categoria 

activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii. 

 

 

 

 

Aplicant,                               Partener, 

 

                       Director,  

 arhid. prof. dr. Hrișcă Bogdan Mihai 

mailto:seminarulteologicsv@yahoo.com

