
1 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” 

RĂDĂUŢI, Calea Bucovinei 5, Cod:725400, Tel: 0230/561522, Fax: 0230/566048 

E-mail: churmuzachi @ yahoo.com 

Nr.2200/27.10.2016 

 

 

                                 Avizat: 

                                            Inspector general, 

                                             Gheorghe Lazăr, 

 

 

 

REGULAMENT 
de organizare și desfășurare a concursului 

„IDENTITATE ȘI MULTICULTURALITATE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC” 
 

 

CAPITOLUL I  

DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art.1 - (1) Concursul cu tematică cultural-artistică „Identitate și multiculturalitate în 

spațiul românesc” reprezintă activitatea extraşcolară a elevilor din învăţământul gimnazial şi 

liceal, este cuprins în CAERI și este coordonat de MENCȘ – ISJ Suceava.  

(2) La nivel teritorial, concursul este organizat de școlile participante din cadrul 

proiectului. 

(3) Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament. 

 

Art.2 - (1) Concursul cu tematică cultural-artistică „Identitate și multuiculturalitate în 

spațiul românesc” are caracter educativ și aplicativ și valorifică competențe dobândite format cât și 

nonformal din mai multe sfere de cunoaștere. 

(2) Concursul se organizează anual, cu elevii, pentru nivelurile gimnazial și liceal. 

 

Art. 3. - Concursul se organizează în următoarele scopuri: 

a). Încurajarea deschiderii și interesului tinerilor pentru culturile comunităților etnice 

existente în spațiul geografic romînesc, într-un spirit de toleranță și respect reciproc.  

b). Descoperirea și valorificarea de către elevi a elementelor de identitate culturală, 

geografică, istorică  specifice regiunilor în care trăiesc. 

c). Promovarea, de către elevi şi cadre didactice, la nivel regional și național, a tuturor 

elementelor de identitate națională și culturală specifice unor regiuni istorice din România și de 

peste hotare, populației și minorităților etnice care locuiesc în diferite regiuni/județe din țară prin 

diferite modalități. 

d). Dezvoltarea la elevi a spiritului de apartenență națională prin înțelegerea importanței 

acceptării culturii altor grupuri. 

          

Art. 4 – (1) Concursul este o manifestare care se adresează unităţilor şcolare - şcoli 

gimnaziale și licee din țară. 
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(2) Jurizarea concursului va fi realizată de comisie de jurizare numită prin decizia ISJ 

Suceava –inspector general, după consultarea  inspectorului de educație permanentă.  

Art.5 - Concursul se desfăşoară după următorul program: 

a) şedinţa tehnică, organizată premergător concursului; 

b) anunțarea comisiei de jurizare; 

c) pregătirea pentru concurs (gruparea materialelor, pregatirea platformei on-line, centralizarea 

participanților; 

d) desfăşurarea etapei județene a concursului; 

g) jurizarea lucrărilor – selectarea lucrărilor promovate la etapa interjudețeană; 

h) anunţarea rezultatelor; 

i) desfăşurarea etapei interjudețene a concursului; 

j) jurizarea lucrărilor –ierarhizarea lucrărilor; 

k) anunţarea rezultatelor; 

l). festivitatea de premiere a echipajelor. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA CONCURSULUI 

 

Secţiunea 1 - Etapele concursului   
Art.6 - Concursul se organizează eşalonat şi cuprinde următoarele etape:  

-etapa pe unitate de învăţământ/localitate;  

- etapa județeană; 

-etapa interjudețeană;  

 

 Art.7 - (1) Etapa pe unitate de învăţământ se desfăşoară până pe 15 aprilie şi este 

organizată de profesorul coordonator al proiectului „Identitate și multiculturalitate în spațiul 

românesc” din școală, cu sprijinul directorul unităţii/instituţiei de învăţământ. 

(2) Etapa pe unitate de învăţământ constă în selecţia, în funcție de cerințele organizatorului, 

a elevilor și a materialelor care vor participa la etapa județeană, eventual regională a concursului. 

(3) În etapa pe unitate elevii, coordonați de profesori, întocmesc materialele pentru 

participare la etapa județeană a concursului. 

(4) În vederea participării la etapa județeană, coordonatorii vor trimite în format electronic 

lucrarea pe adresa romaniamulticultural@gmail.com până pe data 8 mai 2017. 

 (5) O comisie județeană numită prin decizie a ISJ Suceava, va juriza și selecta, conform 

regulamentului, materialele primite din școlile participante, pe data de 13 mai 2017. 

 (7) Etapa interjudețeană a concursului se va desfășura pe 9 iunie 2017,  la etapa 

interjudețeană participă lucrările selectate la nivel județean. 

(8) Pentru etapa interjudețeană, școlile vor trimite până pe data de 2 iunie 2017 (inclusiv) 

calendarul în format tipărit, cu elementele de identificare ale școlii și ale elevilor. 

(9) La faza interjudețeană vor participa 1-2 elevi din echipaj, însoțiți de un prof.esor 

coordonator. 

(9) Jurizarea lucrărilor se va realiza în ziua concursului, iar publicarea rezultatelor se va 

face  pe blogul proiectului, în termen de 3 zile de la desfășurarea concursului. 

(10) Festivitatea de premiere va fi organizată la finalul concursului/etapei interjudețene, 

diplomele elevilor și profesorilor care nu au putut participa vor fi trimise prin poștă.  

 

Secţiunea 2 - Condiţii de participare şi componenţa echipelor 

 

 Art. 8 – (1) Concursul se adresează elevilor  de gimnaziu și elevilor de liceu. 

mailto:romaniamulticultural@gmail.com
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(2) Participarea elevilor la concurs presupune realizarea materialelor și trimiterea lor spre 

jurizare către școala coordonatoare în termenul stabilit de organizatori. 

(3) Este obligatorie respectarea de către participanți a termenelor stabilite pentru fiecare 

etapă. 

 

 

 

Art. 9. - Materialele pentru concurs pot fi realizate de către un echipaj format din cinci 

elevi, coordonat de 1-2 profesori. 

 

Art. 10. – (1) Participarea la concurs se face pe două categorii: gimnaziu și liceu 

(2) Dintr-o unitate școlară pot participa la concurs maxim 10 elevi - 2 echipaje de câte 

cinci elevi,  cu componență diferită, coordonate de profesori diferiți. 

(3) Din școala coordonatoare se admite participarea a maxim 6 echipaje. 

(4) Din fiecare categorie vor fi promovate la etapa interjudețeană 6 echipaje. 

(5) În condiții de egalitate de punctaj nr. de locuri pot fi suplimentate cu 2 pentru fiecare 

secțiune de vârstă. 

 

Art. 11. – (1) Participarea la etapa județeană condiționează promovarea, în funcție de 

rezultat, la faza interjudețeană. 

(2) – La etapa județeană pot participa echipajele care s-au înscris și au trimis lucrările până 

la termenul stabilit prin prezentul regulament. 

(3) La etapa interjudețeanăî vor participa câte 1-2 reprezentanți din fiecare echipaj 

câștigător, însoțit de un prof. coordonator. 

(4) În cazul în care școala nu poate participa direct la etapa finală, există posibilitatea 

participării indirecte (videoconferință). 

(5). Școala organizatoare nu decontează cheltuielile de deplasare. 

 

Art. 12. – (1) Pentru înscriere se va trimite pe  mail pe adresa laz_lumi@yahoo.com fișa 

de înscriere cu mențiunea  pentru participare la concursul „Identitate și  multiculturalitate în 

spațiul românesc, ediția a III-a, 2017”, până pe 15 martie. 

 (2) Materialele necesare participării la etapa județeană  vor fi trimise pe mail la adresa 

romaniamulticultural@gmail.com până pe data de 8 mai 2017. 

       (3) Etapa județeană a concursului se va desfășura pe data de  13 mai 2017. 

(4) Materialele pentru participare la etapa interjudețeană se vor transmite prin poștă, până 

la data poștei 2 iunie 2017.  

(5) Etapa interjudețeană de va desfășura pe data de 9 iunie 2017. 

(6) Publicarea rezultatelor se va face până pe data de 12 iunie 2017, pe blogul proiectului. 

(7) Diplomele de participare și pentru premiile obținute se vor trimite pe adresa școlii 12-

16 iunie 2017, data poștei. 

 

Art. 13. – (1) Produsul final cu care chipajele participă la concurs este un calendar cu 12 

file (câte una pentru fiecare lună) care conține imagini (fotografii/desene, picturi/schițe; text; 

repere de timp). 

(2) Calendarul se realizează în format electronic pentru faza județeană. (Microsoft Office 

Publisher; Word .doc., etc. și se salvează în format pdf ). 

(3) Pentru participare la faza interjudețeană este necesar formatul tipărit al calendarului 

care va fi trimis școlii organizatoare prin poștă pe adresa. Colegiul Național „Eudoxiu 

Hurmuzachi” str. Calea Bucovinei nr. 5, Rădăuți, cod 725400, județul Suceava cu mențiunea 

pentru concursul interjudețean „Identitate și multiculturalitate în spațiul românesc” cuprins în 

mailto:laz_lumi@yahoo.com
mailto:romaniamulticultural@gmail.com
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CAERI și coordonat de MENCS_ISJ Suceava. La expeditor se trece numele coordonatorului 

lucrării și adresa corectă. Pe spatele calendarului se vor trece date referitoare la participanți: 

școala, clasa, numele elevilor, categoria de vârstă (liceu/gimnaziu) la care participă, numele 

profesorilor coordonatori și datele de contact ale acestora – e-mail, adresă și nr. de telefon. 

(4) Calendarul va purta sigla concursului care va fi trimisă școlii participante, prin e-mail, 

după înscriere. 

 

Secţiunea 3 - Conducerea concursului  

3.1. Structură 

Art.14 - Conducerea concursului este asigurată de juriu, compus din preşedinte, 

vicepreședinte şi membri numiți prin decizie a Inspectorului școlar general, după consultarea 

inspectorului pentru educație permanentă. 

  Art.15 – (1) În funcţie de etapele concursului, juriul se compune din:  

a) la etapa pe unitate de învăţământ/ etapa pe localitate (municipii şi oraşe)/sector: 

preşedintele juriului – directorul unităţii de învăţământ şi doi membri - cadre didactice, altele decât 

cele care au elevi în concurs;  

b) la etapa județeană: preşedintele juriului - un reprezentant al  Inspectoratului Școlar 

Județean Suceava, vicepreședinte – director/director adjunct/coordonator proiect şi câte doi 

membri - cadre didactice, altele decât cele care au elevi în concurs; 

 (2) Numărul membrilor comisiei de jurizare se stabileşte în funcţie de numărul de lucrări 

înscrise în concurs şi sunt desemnaţi de ISJ Suceava. 

b) la etapa interjudețeană: preşedintele juriului - Inspectorul Școlar General; 2 

vicepreședinți- un reprezentant al Inspectoratului școlar/inspectorul pentru educație permanentă, și 

un reprezentant al școlii coordonatoare - director/director adjunct/coordonator proiect şi doi 

membri - cadre didactice, care nu au lucrări în concurs. 

  

Secțiunea 4 – Desfășurarea concursului. 

     Art. 16. – Pentru înscrierea școlilor și elevilor în concurs se vor respecta prevederile art.7 din 

 prezentul regulament. 

    Art. 17. – Cerințe pentru desfășurarea concursului  

  (1) Pentru realizarea calendarului, participanții vor ține cont de cerințele prezentului 

regulament. 

(2)  Pentru realizarea calendarului se alege o temă care să reflecte identitatea unei regiuni 

(ex. Lăcașe de cult; Tradiții și obiceiuri de peste an/cu ocazia sărbătorilor religioase/evenimentelor  

majore  – botez, cununie, înmormântare, comuniune, pregătirea zestrei etc.; Monumente istorice; 

Personalități marcante din regiune; Port popular; Gastronomie; Elemente arhitecturale, decorative; 

Grai/creație literară și folclorică;  Meșteșuguri – încondeierea ouălor; olărit, țesut, sculptură în 

lemn și piatră, fevronerie, cusături, broderie; etc sau oricare altă temă care să ilustreze elemente de 

identitate cultural-artistică). 

(3) Multiculturalitatea se va ilustra cu exemple din cadrul mai multor comunități ( ex.: 

dacă tema aleasă pentru regiunea Bucovina este Obiceiuri de iarnă: se vor prezenta atât obiceiuri 

românești cât și specifice comunităților: rușilor lipoveni, ucrainenilor, germanilor, polonilor etc.) 

(4) Calendarul trebuie să conțină: 

- 14 pagini (format A3) din care: o pagină introductivă; 12 pagini – cîte una pentru fiecare 

lună a anului; o pagină de final; 

- pagina introductivă va cuprinde următoarele: sigla concursului; titlul concursului 

„Identitate și multiculturalitate în spațiul românesc”- cu mențiunea cuprins în CAERI și coordonat 

de MENCS – ISJ Suceava; tema calendarului; anul pentru care este realizat; denumirea unității 

școlare. 
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- paginile corespunzătoare lunilor anului vor cuprinde: una sau mai multe imagini dintr-

o singură categorie: desene/fotografii/grafică, text (citat, un mesaj, un text scurt ca descriere a 

elementelor reprezentate); repere de timp – zile și date pentru luna respectivă; în partea de jos a 

fiecărei pagini vor fi amplasate sigla concursului și denumirea unității școlare; 

- pagina finală va cuprinde informații legate de echipaj – numele elevilor și a 

profesorului/ilor coordonatori; alte mențiuni referitoare la școala de proveniență. 

  (5) Criterii de jurizare: 

1. reflectarea temei propuse, modul în care este exprimată și dezvoltată; 

2. viziunea originală asupra temei propuse; 

3. respectarea structurii stabilite în regulament; 

4. coerența, claritatea și adecvarea mesajelor la tema aleasă; 

5. concordanța imagine – text; 

6. calitatea imaginilor; 

7. estetica generală; 

8. respectarea normelor de ortografie și de punctuație.  

   

Secțiunea 5. Finalizarea concursului/ premierea 

Art. 20 – (1) Concursul se încheie după desfășurarea etapei interjudețene prin afișarea rezultatelor 

 obținute de lucrări/ elevi. 

 (3) Listele premianților vor fi publicate pe site-ul Colegiului Hurmuzachi și pe blogul proiectului. 

(4) Diplomele obținute vor fi trimise/ înmânate elevilor și profesorilor coordonatori în cadrul 

festivității de premiere. 

(5) Fiecare școală participantă va primi o diplomă de participare la proiect. 

(6) Diplomele care atestă participarea școlii la derularea proiectului și diplomele profesorilor 

 coordonatori ai proiectului în școlile partenere care nu pot fi prezenți la activitatea finală vor fi 

trimise în format listat, prin poștă, destinatarilor. 

(7) Festivitatea de premiere se va organiza la C.N „Eudoxiu Hurmuzachi”. 

 

Director,       Coordonatori proiect: 

           prof. Puiu Adrian Nicolae          prof. Lăzărescu Luminița 

            prof. Chelba Mirela 

            prof. Anfimov Cristina 

            prof. Leon-Postolache Miriam 

            prof. Lăzărescu Antoneta 

            prof. Coajă Gabriela 
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    FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE CONCURS INTERJUDEȚEAN  
 IDENTITATE ȘI MULTICULTURALITATE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC 

Ediția a III-a, 2017 

(se completeză cu majuscule) 

 

 

I.Date despre  unitatea şcolară de provenienţă: 

denumire..............................................................................................localitate..............................................

str. ......................................................................., nr. ......................., cod poştal ......................................., 

tel. ..............................................,fax..........................., e-mail şcoala.............................................................. 

 

II. Date despre lucrare şi participanţi: 

Tema calendarului.......................................................................................................................................... 

Nume coordonator/coordonatori.................................................................................................................. 

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

Date contact coordonatori: nr. telefon și e-mail............................................................................................... 

Componența echipajului: 

Elev 1.............................................................. 

Elev 2............................................................... 

Elev 3............................................................... 

Elev 4............................................................... 

Elev 5............................................................... 

III. Categoria la care participă 

gimnaziu 

 liceu 

 

 

Fișa de înscriere se trimite pe mail la adresa romaniamulticultural@gmail.com  

mailto:romaniamulticultural@gmail.com

