
1  

Regulamentul de organizare al Concursului „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – credință, istorie și legendă” 

 

Concursul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – 

 credință, istorie și legendă” 

REGULAMENT  DE ORGANIZARE 

Ediția I, 22-1 iulie 2015, Borzești 

 

I. Obiectiv 

Concursul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – credință, istorie și legendă” își propune 

promovarea valorilor religios-cultural-istorice la Borzești, prin creșterea interesului în rândul 

tinerilor. 

 

II.  Scop 

Concursul își are ca scop implicarea tinerilor în activități care își propun valorizarea 

tezaurului religios, istoric și cultural care este reprezentat la Borzești prin personalitatea 

Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. 

 

III. Structura concursului 

Concursul este structurat în două secțiuni cu aceeași temă Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - 

credință, istorie și legendă: 

• Secțiunea I – Referate 

• Secțiunea II – Prezentări Power Point 

 

 



2  

Regulamentul de organizare al Concursului „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – credință, istorie și legendă” 

 

Secțiunea I – Referate 

Lucrările se vor concepe sub îndrumarea unui profesor coordonator ales de către elev, care îi 

va indica Bibliografia, precum și alte detalii necesare conceperii. 

Lucrările se vor încadra în limita a 2-5 pagini. Important: la sfârșit se va indica Bibliografia. 

Lucrările vor fi scrise cu Times New Roman, font: 12, aliniere 1,5, justified, margini 2 cm. 

Se va preciza numele și profesorul coordonator la sfârșitul lucrării. 

Lucrările vor fi trimise până cel târziu 28 iunie 2015 la adresa: 

asociatiabetleemulstefanian@gmail.com.  

 

 

Secțiunea II – Prezentări Power Point 

Prezentările Power Point vor fi concepute sub îndrumarea unui profesor coordonator care îi 

va indica elevului Bibliografia, precum și alte detalii necesare conceperii lucrării. 

Prezentarea se va încadra între 20 - 40 slide-uri. 

Elevul are libertarea de a fi creativ în a alege orice imagine, sunet, font, fragment muzical 

sau video care îl poate ajuta în prezentare să-și susțină subiectul ales. La finalul prezentării se vor 

preciza coordonatele elevului, precum și ale profesorului îndrumător, precum și Bibliografia 

folosită. 

Prezentarea va fi trimisă până cel târziu 28 iunie 2015 la adresa 

asociatiabetleemulstefanian@gmail.com. 

 

 

IV. Înscrierea și termenul limită de înscriere: 

Concursul se adresează tuturor tinerilor interesați de tematica acestui concurs cu vârsta 

cuprinsă între 14-20 ani. Elevul trebuie să-și aleagă un profesor îndrumător (care va fi menționat 

în Formularul de înscriere), care îi va indica bibliografia și îi va da coordonatele necesare 

conceperii lucrării. 

Termenul limită de înscriere este până la data de 22 iunie 2015. Înscrierea se va face prin 

completarea Formularului de înscriere și expedierea acestuia la adresa de e-mail: 

asociatiabetleemulstefanian@gmail.com. Orice alte detalii sau întrebări se pot formula la aceeași 

adresă. Persoană de contact: preot paroh Petrică Cautiș de la Biserica din Borzești – 0745032939. 
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