


MITROPOLIA MOLDOVEI $1 BUCOVINEI -ARHIEPISCOPIA �ILOR 
INSPECI'ORATUL $COLAR JUDEfBAN BOTO$ANI 

Semlnarul Teologlc Llceal Ortodox .sfllntul loan Jacob" Dorohol 

INVITATIE 

Yn perioada decembrie 2022 - februarie 2023. la propunerea §i cu 
implicarea Seminarului Teologlc Liceal Ortodox nS/d.ntul loan Jacob" Dorohoi se 
deruleaza Proiectul]udetean ,,Tara de sus - vatra de cultura fl spiritualita.te", prilej 
de a fl impreuna in scopul cunoa�terii �i recunoa�terii valorii personalitap.lor 
marcante ale spiritualitaµi �i culturii din Tara de sus, care pot deveni inspirape, teme 
de reflecp.e pentru tineri. 

Va invitam ca impreuna, cu dragoste de oameni �i deschidere catre lume, sa 
aducem in lumina �i in atenpa tinerilor frumoase modele de spiritualitate �i cultura de 
pe meleagurile noastre, o paradigma de viata spirituala �i culturala. 

Programul Simpozionului: 

- 02-07.12.2022 - publicarea anunµilui �i a regulamentului de concurs

- 07.12.2022 - 13.01.2023 - transmiterea lucrarilor plastice, literare �i
referatele pentru simpozion 

-16-20.01.2023 - organizarea expozip.ei lucrarilor plastice

- 23-27 .01.2023 - jurizarea lucrarilor plastice, literare �i a referatelor
pentru simpozion 

- 27.02.2023 - desra�urarea simpozionului



MINISTERUL  EDUCAȚIEI 

SEMINARUL TEOLOGIC  LICEAL  ORTODOX „SFÂNTUL  IOAN IACOB” DOROHOI 

Str. Poștei, nr. 14 Dorohoi, 715200/ tel./fax 0231/611961 

www.seminaruldorohoi.ro; e-mail: semdorohoi@yahoo.com 

Aprobat, 

Inspector Școlar General, 

prof. Bogdan-Gheorghe SURUCIUC 

Aprobat, 

Inspector Educație Permanentă și activități extrașcolare, 

prof. Gina Florentina ZALĂ 

REGULAMENT 

SIMPOZION – CONCURS  JUDEȚEAN 

„Țara de Sus – vatră de spiritualitate și cultură românească” 

PERIOADA DERULĂRII: decembrie – mai 2023 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX  

„SFÂNTUL IOAN IACOB” DOROHOI 

SECȚIUNI: 

Creații literare (poezie și eseu) 
Nivel gimnazial și liceal 

Desene-pictură 

Simpozion Nivel liceal – doar seminarii / licee teologice 

❖ CREAȚII  LITERARE (POEZIE ȘI ESEU):

- Oameni de cultură din Țara de Sus: Mihai Eminescu, George Enescu, Ștefan Luchian,

Nicolae Iorga, ș.a..

❖ DESENE-PICTURĂ:

- Portrete ale unor oameni de cultură din Țara de Sus: Mihai Eminescu, George Enescu,

Ștefan Luchian, Nicolae Iorga, ș.a..

❖ SIMPOZION:

- Pentru această secțiune este recomandat ca referatele să țină cont de temele propuse în

Programul-cadru stabilit de Sfântul Sinod pentru anul 2023, ca an comemorativ al

imnografilor și cântăreților bisericești (psalți):

1. Importanța Cântului liturgic potrivit Sfintei Tradiții ortodoxe. Chipuri de imnografi creștini

2. Despre importanța muzicii psaltice în cultul și activitatea Bisericii ortodoxe Române

3. Compozitori și psalți români care au contribuit la românirea și dezvoltarea muzicii psaltice

liturgice

4. Cântarea corală în Biserica Ortodoxă Română de la adoptarea ei și până astăzi

mailto:semdorohoi@yahoo.com


Regulament de participare 

a) Transmiterea lucrărilor pentru simpozion și secțiunea creații literare și a fișei de

înscriere se va face în perioada 07.12.2022 – 13.01.2023, pe adresa de email 

semdorohoi@yahoo.com, cu specificarea numelui autorului, a coordonatorului și a unității 

școlare. 

b) transmiterea lucrărilor pentru secțiunea desene-pictură, precum și a fișei de înscriere

se va face în perioada 07.12.2022 – 13.01.2023 (data poștei), pe adresa: Seminarul Teologic  

Liceal Ortodox  „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi, Str. Poștei, nr. 14 Dorohoi, 715200, cu mențiunea 

Pentru concursul „Țara de Sus – vatră de spiritualitate și cultură românească”. 

c) Exponatele pentru secțiunea desen-pictură vor fi realizate în tehnică de lucru la

alegere. 

d) Condiții privind redactarea lucrărilor:

• Format A4, maxim 5 pagini (lucrările fără imagini) / maxim 7 pagini (lucrările cu imagini)

- fiind inclusă și bibliografia, Times New Roman 12, distanța dintre rânduri de 1,5 rânduri.

Toate lucrările vor fi redactate cu diacritice.

• Titlul lucrării se va scrie cu Times New Roman 14, bold, centrat, iar autorul/autorii și

școala se vor scrie cu Times New Roman 12, italic, aliniere dreapta.

• Setări pagină: format A4, margini de 2 cm.

• Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica

propusă a simpozionului și să aibă originalitate.

• Lucrarea poate avea maxim 2 autori.

• Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării în ordine alfabetică: autor, numele lucrării,

editura, localitatea, anul. Titlul cărții din care a fost preluată ideea se va scrie cu litere

italice. Sursele preluate de pe internet trebuie să se regăsească în finalul listei bibliografice.

Nu se acceptă lucrări care au participat și în alte competiții.

• Pentru prezentarea lucrărilor/referatelor înscrise pentru secțiunea Simpozion se recomandă

(fără a fi obligatoriu) expunerea ideilor cu ajutorul tehnologiei informatice și a unor

programe specifice atractive, precum Power-point.

• Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0231611961  /

0742053121 (secretariat).

e) Lucrările înscrise în concurs nu se restituie, iar diplomele vor fi trimise până la data de

31.05.2023 

f) Simpozionul se va organiza la sediul Seminarului Teologic  Liceal Ortodox „Sfântul

Ioan Iacob” Dorohoi, Str. Poștei, nr. 14 Dorohoi, 715200, cu public și jurizare în timp real. 

Simpozionul se va desfășura fizic și online (sistem hibrid), în data de 27 februarie 2023, 

accesând link-ul ce va fi trimis din timp. 

Programul Simpozionului: 

02-07.12.2022 – publicarea anunțului și a regulamentului de concurs

07.12.2022 – 13.01.2023 – transmiterea lucrărilor plastice, literare și referatele pentru simpozion 
16-20.01.2023 – organizarea expoziției lucrărilor plastice

23-27.01.2023 – jurizarea lucrărilor plastice, literare și a referatelor pentru simpozion

27.02.2023 – desfășurarea Simpozionului

28.02.2023 – premierea

g) Diplomele vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail.

h) Nu se percepe taxă de participare

i) Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0231611961  /

0742053121 (secretariat) sau la adresa de email semdorohoi@yahoo.com. 

j) Organizatorul va înființa Comisie de organizare a activității, Comisie evaluare a

lucrărilor (jurizare), care va urmǎri desfǎșurarea corectǎ a concursului și aplicarea 

Regulamentului. Juriul va fi compus din specialiști ai Seminarului Teologic Dorohoi și ai 

instituțiilor partenere. 
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Jurizarea va fi realizată pe baza criteriilor detaliate, iar notele vor fi înregistrate în 

borderourile puse la dispoziție comisiei de organizator. Baremele de evaluare sunt stabilite de 

către comisia de jurizare, formată din profesori de specialitate. Se vor acorda premiile I, II, III și 

mențiuni pentru fiecare nivel de grupă, la fiecare secțiune în procent de maxim 25% din 

numǎrul total de participanți și diplome de participare tuturor participanților. Diplomele vor 

avea înscrise numele elevului și al cadrului didactic coordonator. 



 
 

 

FIȘĂ  de  ÎNSCRIERE - ELEVI 

 Simpozionul – concurs de spiritualitate  

„Țara de Sus – vatră de spiritualitate și cultură românească” 

organizat de Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi 
 

 

 PROFESOR ÎNDRUMĂTOR: …………………………......................................................... 

Telefon profesor:…………....................................................................... 

E-mail profesor:…………........................................................................ 
ELEV 1 (Numele și prenumele): …………………...............................................................…….  

Clasa:…………....................................................................... 

Telefon elev:…………....................................................................... 

E-mail elev:…………........................................................................ 
Unitatea de învățământ: …………………………................................................................….... 

 PROFESOR ÎNDRUMĂTOR: …………………………......................................................... 

Telefon profesor:…………....................................................................... 

E-mail profesor:…………........................................................................ 
ELEV 2 (Numele și prenumele): …………………...............................................................…….  

Clasa:…………....................................................................... 

Telefon elev:…………....................................................................... 

E-mail elev:…………........................................................................ 
Unitatea de învățământ: …………………………................................................................….... 

 ADRESA pe care se trimit(e) diplomele / diploma: …………………………........................ 

…………………………..........................................................………............................................ 

……………..............................................................................………............................................. 

Telefon: …………………………...........................................................………........................... 

E-mail: …………………………..........................................................………............................... 

 TITLUL lucrării: …………………………...................................................................... 

…………………………..........................................................................………............................. 

 SECȚIUNEA: …………………………...................................................................... 

 MODUL  de PARTICIPARE (directă sau indirectă): .................................................. 

 ACORD  de PUBLICARE: Prin aceasta îmi exprim acordul ca lucrarea mea să fie inclusă alături de 

celelalte într-un materiale distribuit prin diverse medii (în format electronic, pe internet și CD / în format tradițional, 

tipărit), participând astfel la promovarea bunelor practici în învățământul românesc. Nu voi solicita pentru materialul 

meu drepturi de autor, rezervându-mi totuși dreptul de a-l folosi oricând, în alte contexte. Am luat la cunoștință de 

condițiile participării la activitate și prin trimiterea în format PDF, electronic a acestei fișe, declar că sunt de acord 

cu acestea.  

Nume, prenume și semnătură: 

....................................................................... 

 

  

  

 






