
 
 

 1 

Episcopia Sălajului                                                                           I .Ș.J. Sălaj 
Nr. 234/11.03.2015                                                                     Nr. ______________ 

 
Regulamentul concursului naţional 

,,BISERICA, LOCAŞ  DE  ÎNCHINARE’’ Ediţia a V-a, 
înscris de MEN în Calendarul concursurilor naţionale şcolare organizate în 

anul şcolar 2014-2015, fără finanţare, poziţia 26364/21.01.2015 
 

Art.1. Prezentul concurs se înscrie în categoria concursurilor şcolare iar obiectivul 
fundamental este centrat pe dezvoltarea capacitaţii de exprimare plastică individuală prin 
compoziţii  expresive şi creative. 

Art.2. Organizatorii concursului naţional „Biserica, locaş de închinare” sunt: Episcopia 
Sălajului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj având ca parteneri Mănăstirea ,, Adormirea Maicii 
Domnului’’ Srâmba, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură şi Patrimoniu Naţional Sălaj, Şcoala Gimnazială ”Simion Bărnuţiu” Zalău, CSEI Şimleu 
Silvaniei, Structura ,,Speranţa”, Zalău. 

Art.3. Concursul se va desfăşura în perioada martie-iunie 2015. Vor fi luate în considerare 
lucrările depuse doar în perioada de desfăşurare  a acestuia. 

Art.4. Etapa pe şcoală se va desfăşura în perioada 16 martie- 10 aprilie 2015. La acest 
concurs pot participa elevi din clasele pregătitoare, I-XII la cele trei secţiuni ( I Desen; II Colaj; 
III Fotografii).. 

Art.5. La această etapă lucrările vor fi evaluate de o comisie constituită la nivelul fiecărei 
şcoli, numită prin decizie internă de către director.  

Art.6. Realizarea lucrărilor: 
 Hârtie, Format  A4 sau A3 pentru secţiunea I (Desen), realizate în orice tehnică, 

încadrându-se în tema anunţată. 
 Format A4 sau A3, pentru secţiunea a II-a (Colaj) realizate în orice tehnică, încadrându-

se în tema anunţată. 
 Format A5, pentru secţiunea a III-a (Fotografii), care să conţină fotografii cu tematică 

religioasă (biserici, mănăstiri, troiţe) din zona geografică în care locuiesc elevii 
participanţi. 

     Art.7. Nu este obligatorie participarea la toate cele trei secţiuni. 
     Art.8. După evaluare, comisia va selecta pentru fiecare secţiune maximum 9 lucrări , pentru 
a fi realizat un portofoliu la nivelul şcolii. 
      Art.9. Conţinutul unui portofoliu promovat pentru etapa naţională cuprinde: 

1. Fişa de înscriere, (Anexa 1) 
2. Centralizator rezultate- etapa pe școală (Anexa 2) 
3. Lucrările elevilor  
4. Plic A4 autoadresat şi timbrat  

Obligatoriu- Fiecare lucrare expediată va avea lipită pe verso o etichetă completată citeţ cu 
datele de mai jos: 
Numele şi prenumele elevului  
Clasa  
Şcoala  
Cadrul didactic coordonator  
Localitate  
Judeţ  
e-mail cadru didactic  
Titlul lucrării  
Secţiunea din concurs la care se înscrie  
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La secţiunea a III-a se va menţiona pe lângă acestea hramul ce-l poartă Biserica din 

fotografie şi localitatea în care se află. 
       Art.10. Prin înscrierea la Concursul Naţional „Biserica, locaş de închinare”, participanţii sunt 
de acord  ca numele şi datele câştigătorului/câştigătorilor să fie făcute publice. Lucrările pot fi 
folosite numai în cadrul promovării concursului, în cadrul unor expoziţii şi numai cu menţionarea 
numelui autorului şi a profesorului îndrumător căt şi a instituţiei unde autorul învaţă.  

Art.11. Nu se percepe taxă de participare. 
Art.12. Şcolile participante vor trimite lucrările calificate pentru etapa naţională până   la data 

de 24. 04. 2015 pe  adresa prof. Ciocmărean  Ioan, Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu”, B-dul 
M. Viteazul, Nr. 3, Localitatea Zalău, Judeţul Sălaj, cu menţiunea ,, pentru concurs’’.  

Art.13. Etapa naţională se va desfăşura în perioada mai-iunie 2015 (înscrierea candidaţilor, 
evaluarea lucrărilor, anunţarea rezultatelor şi expedierea diplomelor). 

Art.14. Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III, şi menţiuni, pentru fiecare nivel de 
clasă, fiind menţionate pe acestea şi numele cadrelor didactice îndrumătoare. 

Art.15. Toţi profesorii îndrumători vor primi adeverinţe de participare. 
Art.16. Nu se admit contestaţii.  
Art.17. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi.Vor fi luate în considerare doar lucrările 

efectuate de elevi. 
Art.18. Vernisajul expoziţiei cu lucrările premiate va avea loc în luna iunie, la Catedrala 

Episcopală ,,Înălţarea Domnului’’, din municipiul Zalău, Judeţul Sălaj.  
Art.19. Cadrele didactice şi elevii vor putea să-şi exprime gândurile despre acest concurs într-

un articol ce va apărea ulterior în revista electronică cu ISBN a concursului, urmând ca după 
realizarea ei să le fie trimisă prin e-mail. Articolele se pot trimite până în data de 12.06.2015 pe 
adresa de  e-mail: ionutciocmarean@yahoo.com.  

Art.20. Rezultatele concursului, revista în format electronic şi alte precizări legate de etapele 
acestuia (evaluare, vernisaj), vor fi postate pe site-ul www.episcopiasalajului.ro / ştiri 

 
Persoane de contact:  
Prof. Claudia Boha, inspector şcolar, tel. 0744329525, e-mail:claudia_boha@yahoo.com, 
Prof. Ioan  Ciocmărean, tel. 0741065574, e-mail: ionutciocmarean@yahoo.com. 
 
 
 
 
Preşedinte,         Vicepreşedinte, 
 

Pr. conf. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan                                  Inspector şcolar, prof. Claudia Boha,  
 
 
 Secretar, 
 
prof. Ioan Cicmărean, CSEI ,,Speranţa’’, Zalău; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ionutciocmarean@yahoo.com
http://www.episcopiasalajului.ro/
mailto:ionutciocmarean@yahoo.com
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Anexa 1 
FORMULAR  DE  ÎNSCRIERE 

CONCURS  NAŢIONAL  
,,Biserica, locaş de închinare’’ 

EDIŢIA a V-a, 2015 
ZALĂU-SĂLAJ 

 
 
Unitatea de învăţământ……………………………………………………….... 
 
Tel……………………………………email…………………………………..... 
 
Adresa la care  se vor trimite  diplomele…………………………………............  
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele elevului 

Clasa Titlul lucrării Secţiunea Profesor 
coordonator 

1.       
 

2.       
 

3.       
 

4.       
 

5.       
 

6.       
 

7.       
 

8.       
 

9.       
 

 
 
 
      Director,                                                                                                Profesor de religie, 
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Anexa 2 
 

CENTRALIZATOR REZULTATE ETAPA PE ȘCOALĂ 
CONCURS  NAŢIONAL  

,,Biserica, locaş de închinare’’ 
EDIŢIA a V-a, 2015 

ZALĂU-SĂLAJ 
 
 

Unitatea de învăţământ……………………………………………………….... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desen 

Clasa Nr. elevi  
 
 
 
 
 
 

Colaj 

Nr.elevi  
 
 
 
 
 
 

Fotografie 

Nr.elevi 
Clasa preg.    
Clasa I-a    
Clasa a II-a    
Clasa a III-a    
Clasa a IV-a    
Clasa a V-a    
Clasa a VI-a    
Clasa a VII-a    
Clasa a VIII-a    
Clasa a IX-a    
Clasa a X-a    
Clasa a XI-a    
Clasa a XII-a    

Total elevi participanți la etapa pe școală: 
 
 
 

Director,                                                                                                         Profesor de religie, 


