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Concursul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - străjer la poarta 

creștinătății” 

REGULAMENT  DE ORGANIZARE 

Ediția a II-a, 1-2 iulie, Borzești 

 

I. Obiectiv 

Concursul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare–străjer la poarta creștinătății” 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  

 Secțiunea I – Sesiune de referate – „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare-străjer la 

Poarta Creștinătății! 

 Secțiunea II – Concurs de fotografie „Biserica din Borzești – ziduri în Lumină” 
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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 29 iunie 2016 la adresa: 

asociatiabetleemulstefanian@gmail.com.  

 

 

Secțiunea II – Concurs de fotografie „Biserica din Borzești – ziduri în Lumină” 

 

Fotografiile vor avea ca scop ilustrarea în mod artistic a Bisericii voievodale din Borzești 

(privire exterioară), tezaur istoric, religios, cultural și arhitectural. 

Fotografiile vor fi trimise în format .jpg/.cpt/.psd etc la o rezoluție optimă de 300 dpi. Se 

acceptă editarea fotografiilor cu programe de design Photoshop/Corel Draw etc.  

Fotografiile vor fi trimise până cel târziu 29 iunie 2016 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 scrise. 

Termenul limită de înscriere este până la data de 27 iunie 2016. Înscrierea se va face prin 

expedierea unui e-mail la adresa asociatiabetleemulstefanian@gmail.com în care să se 

precizeze numele concurentului, secțiunile la care participă, titlul lucrării, profesorul 

coordonator acolo unde este cazul, clasa și școala/liceul de care aparține. 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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V. Evaluarea și Premierea 

Evaluarea lucrărilor se va face de către un juriu format din 3 membri care își va expune 

aprecierile asupra calității lucrărilor și fotografiilor concurente, în cadrul Festivității de Premiere 

organizată la Borzești, în cadrul Zilelor Betleemului Ștefanian, ediția a IV-a, 1 iulie 2016. 

În evaluarea lucrărilor, juriul va ține cont de autenticitatea informației expuse, de 

originalitate, precum și de modul în care lucrarea a subliniat importanța acestor informații 

religios-cultural-istorice în contextual actual. 

Se vor acorda premii și mențiuni câștigătorilor și profesorilor coordonatori care vor consta în 

diplome și premii în bani, valoarea acestor premii fiind proporțională cu locul obținut. 

Premierea se va face în cadrul festivităților Zilelor Betleemului Ștefanian ediția a IV-a, în 

prima zi, 1 iulie 2016, orele 17:00. 

VI. Date de contact 

Persoană de contact: pr. Paroh Cautiș Petrică. Nr. Tel :0745032939. 

e-mail: asociatiabetleemulstefanian@gmail.com, website: www.bisericaborzesti.ro. 

Facebook: facebook.com/bisericaborzesti.ro  

 

Biserica din Borzești 

         Asociația Betleemul Ștefanian 

         Pr. Paroh Cautiș Petrică 
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