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      REGULAMENT 
 
 

A. TEMATICĂ. 
 

A.1. Concursul se adresează îndeoasebi copiilor și tinerilor 
cu vârste cuprinse între 12 și 20 de ani,  din parohiile 
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și 
Meridionale. 

 
A.2. Concursul se desfășoară pe doua secțiuni. 

 
A.3. Pentru toate secțiunile și subsecțiunile concursului, 
tema este liber aleasă. 
 
I. SECȚIUNEA POEZIE 
a) Subsecțiunea  I (concurenți cu vârste între 12 și 14 ani) 
cu temă liber aleasă.  
b) Subsecțiunea  II (concurenți cu vârste între 14 și 16 
ani) cu temă liber aleasă.  
c) Subsecțiunea  III (concurenți cu vârste între 16 și 20 de 
ani) cu temă liber aleasă. 
 
II. SECȚIUNEA PROZĂ  (povești, povestiri, eseuri).                
a) Subsecțiunea  I (concurenți cu vârste între 12 și 14 ani) 
cu temă liber aleasă.  
b) Subsecțiunea II (concurenți cu vârste între 14 și 16 ani)  
cu temă liber aleasă.  
c) Subsecțiunea III (concurenți cu vârste între 16 și 20 de 
ani) cu temă liber aleasă.  
                    
III.  SECȚIUNEA  SPECIALĂ (concurenți cu alte categorii de 
vârstă decât cele de la secțiunile I și II.) cu temă liber 
aleasă. 
 
A.4. Participanții pot trimite materiale atât pentru 
Secțiunea Poezie cât și pentru Secțiunea Proză. 

 
 

B. CERINȚE PRIVIND REDACTAREA ȘI 
EXPEDIEREA 

B.1.   Textele vor fi trimise de către participanți preoților 
parohi, care le vor expedia apoi doar prin poșta 
electronică, la adresa 
cultural.episcopia.italiei@mitropolia.eu  

 
B.2.   Toate textele vor fi tehnoredactate folosindu-se 
fontul Times New Roman, corp 12, la 1,5 rînduri, cu 
diacritice, margini egale de 2 cm. Titlul va fi scris central. 
Textele vor avea trecute în dreapta sus datele 
participantului:  numele și prenumele, parohia de care 
aparține precum și secțiunea la care participă cu lucrarea. 

 
B.3.  Fiecare participant va atașa lucrărilor  trimise și 
formularul de înscriere anexat prezentului regulament, 
completat cu datele personale. 

 
B.4.  Formularul de înscriere și lucrările vor fi organizate 
într-un singur folder denumit astfel: ”Slovă românească”, 
numele și prenumele participantului, parohia de 
proveniență. 

 
C. ETAPELE DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

    
             15 ianuarie:  Lansarea concursului cu prilejul Zilei 
Naționale a Culturii Române, și a         debutului 
manifestării “Dor de Eminescu” în Episcopia Italiei (15-31 
ianuarie). 
              15 ianuarie – 25 august: diseminarea informației 
la nivelul episcopiei, înscrierea și primirea lucrărilor. 
               25 august – 30 august: jurizarea lucrărilor. 
              1 septembrie – 8 septembrie: Premierea 
lucrărilor, distribuirea către parohii a textelor premiate, în 
vederea popularizarii lor în cadrul Festivalului Zilele 
Limbii Romane în Episcopia Italiei (31 august – 8 
septembrie). 

 
D. OBSERVAȚII FINALE 

 
D.1.    Data limită de transmitere a lucrărilor este 25 
august 2017. 

 
D.2  Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și 
înscrierea unui text ce nu aparține participantului vor 
duce la eliminarea din concurs. 

 
D.3.   Coordonatorul proiectului –pr. Trandafir Vid, 
tel.3272667232 cultural.episcopia.italiei@mitropolia.eu    
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