
 



 

 

Concursul este aprobat în CAEJ 2019/C2, poziția 8, domeniul cultural-artistic, culturi și civilizații. 

ORGANIZATORI:  

 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 

 

Dir. Prof. Bejinaru Alexandra Veronica,  

Dir. adj. Prof. Istrate Elena 

Prof. Munteanu Anamaria,  

Prof. Grosari Adrian,  

Prof. Miron Oana 

Prof. Gavriliuc Mirabela, 

Prof. Muscă Manuela  

 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți 

 

Dir. Prof. Sascău Gabriela-Cica 

Dir. adj. Coroamă Sorin Nicolae 

Prof. Bîndiul Vera Elena 

 

 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

 

Inspector școlar general, prof. Gheorghe Lazăr 

Inspector școlar educație formală și nonformală, prof. Vîntur Tatiana 

Inspector școlar Arte, prof. Ceică Loredana Mihaela 

Inspector învățământ religios, arhid. prof. Hrișcă Bogdan – Mihai  

 

 

„Se mutaseră în aceste lagăre și temnițe mii și zeci și sute de mii de oameni dintre 

cei mai buni pe care îi avea țara. Toate instituțiile de bază ale societății noastre erau bine 

bine reprezentateː Academia Română, Universitatea, facultățile, inclusiv cea de Teologie. 

Numai bunul Dumnezeu știe numărul și numele victimelor aduse ca niște oi de junghiere, 

după cum spune prorocul și trecute prin rigorile torturilor aplicate de călăi cu înaltă 

calificare, prin proba cumplitelior răngi, a înfometării, a terorii și a umilințelor de tot 

felul.”(Părintele Ioan Negruțiu - răstignit lângă Hristos, din revista Atitudini, nr. 3/2008, 

pp.32-35) 

 

 
 



 

 
 

ARGUMENT: 

 Necesitatea derulării unui astfel de proiect în rândul elevilor derivă din importanţa 

cunoașterii rezistenței creștine din perioada comunistă prin generația de martiri și mărturisitori 

care s-au sfințit în condiții de opresiune.  

Elevii trebuie să cunoască, să înţeleagă şi să aprofundeze acest subiect folosindu-se de 

propria imaginație și de posibilitățile cu care au fost înzestrați. Procesul de gândire este foarte 

amplu, cerând în acelaşi timp şi o capacitate de observaţie comparativă şi obiectivă. Prin acest 

concurs, elevii sunt puşi în situaţia de a-şi aduna toate forţele creatoare și informațiile dobândite, 

pentru a reda atât prin mijloace plastice, cât prin mijloace literare, potrivit capacităților fiecăruia 

dintre ei, mărturia și sfințenia vieții martirilor, care au pătimit în închisorile comuniste. 

 

SCOP: 

- Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste față de valorile creștine, întrupate de martirii din 

perioada comunistă. 

                                                               REGULAMENT 

 
Art.1.Grup țintă :  elevii cu vârsta între 11-18 ani. 

 

Art.2.Categorii de vârstă:  

A. 11-12 ani, B. 13-14 ani, C. 15-18 ani. 

 

Art.3. Concursul se desfășoară pe două secțiuni: 

1.Creație literară.  

Elevii se vor putea înscrie cu un eseu/compunere de 1-3 pagini, sau cu o poezie. Sub titlu vor fi 

scrise datele de identificare ale elevului (nume, prenume, clasa, școala, localitatea, județul), precum și 

numele și specializarea îndrumătorului. Lucrările vor fi scrise la calculator în format A4 (tehnoredactare 

text Microsoft Office Word, font Times New Roman, size 12 Normal, la 1,5 rânduri, margini egale de 20 

mm, text aliniat “justified”). Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.  

2.Creație plastică. Lucrările (pictură, grafică) vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, în 

format A4 sau A3. Pe verso, în partea dreaptă jos vor fi scrise datele de identificare ale elevului (nume, 

prenume, clasa, școala, localitatea, județul) precum și numele, prenumele și specializarea îndrumătorului.  

 

Art.4. Nu se percepe taxă de participare. 

 

 



 

 
 

Art.5. Perioadă de înscriere: 18-21 martie 2019 la adresa anakomorebi@gmail.com 

 

Art.6. Data limită de expediere a lucrărilor: 17 mai 2019 

 

Art.7. Data limită de expediere a premiilor: 31 mai 2019 

 

Art.8. Adresa de expediere a lucrărilor: 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 

STR. Curtea Domnească, NR. 58 

LOC. SUCEAVA 

JUD. SUCEAVA 

COD. 720004 

Cu mențiunea PENTRU CONCURSUL „Martiri și mărturisitori din închisorile comuniste”

 

Art.9.  

Într-un plic se vor pune următoarele: 

- acordul de parteneriat completat în 2 exemplare originale, ștampilat și semnat de directorul școlii, 

specificându-se numele cadrului didactic participant pe acord; 

- creațiile plastice etichetate corespunzător modelului inclus în regulament; 

- creațiile literare printate sau scrise de mână; 

 

Art.10. Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 10  lucrări la cele două secțiuni. 
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ETICHETA PENTRU CREAȚIILE PLASTICE  

 
 

CONCURS JUDEȚEAN DE ARTE PLASTICE ȘI LITERATURĂ 

Martiri și mărturisitori din închisorile comuniste 

EDIȚIA I 

 

CATEGORIE 
A 

11-12 ani 

B 

13-14 ani 

C 

14-18 ani 
 

Numele și prenumele elevului…………………………………………………………………………….. 

Titlu lucrare ………………………………………………………………………………………………. 

 

Numele și prenumele cadrului didactic…………………………………………………………………… 

Școala……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa instituției ………………………………………………………………………………………….. 

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

                                                            Semnătura cadrului didactic 

 

Adresa de expediere a lucrărilor: 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 

STR. Curtea Domnească, NR. 58 

LOC. SUCEAVA 

JUD. SUCEAVA 

COD. 720004 

Cu mențiunea PENTRU CONCURSUL „Martiri și mărturisitori din închisorile comuniste” 

Data limită de expediere a lucrărilor: 19 aprilie 2019 

Data limită de expediere a premiilor: 10 mai 2019 

„ 

PERSOANE DE CONTACT: 

Prof. Munteanu Anamaria 

Tel: 0751780158, anakomorebi@gmail.com 

Prof. Grosari Adrian 

Tel: 0740383551, adriangrosari@yahoo.com 

 

            

                           



 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 

Concurs județean cultural-artistic 

„Martiri și mărturisitori din închisorile comuniste” 

Ediția I 

 

 Numele îndrumătorului: ……………………………………………………………… 

  Prenumele îndrumătorului: …………………………………………………………… 

 Specialitatea: ………………………………………………………..………………... 

 Unitatea de învăţământ: ………………………………………….………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 Adresa unde se vor trimite diplomele: 

                      Destinatar……………………………………………………………………..………. 

   Strada: ………………………………..…………….... Nr. ………………… 

   Localitatea: ………………………..……..………. Codul: ………………… 

   Judeţul: ……………………tel...................................mail............................... 

 

Elevi participanţi: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Vârsta Categorie Titlul lucrării 

1.   Creație literară  

2.   Creație literară  

3.   Creație literară  

4.   Creație literară  

5.   Creație literară  

6.   Creație plastică  

7.   Creație plastică  

8.   Creație plastică  

9.   Creație plastică  

10.   Creație plastică  

 

                                                                                                            Semnătura cadrului didactic,  

 

 



Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava       ŞCOALA……………….……………................................... 

Loc. Suceava, Jud. Suceava         STR........................................................................................ 

Str. Curtea Domnească, Nr. 58                                                         ……………………………………………………………..         

TEL:.......................................................................................          ……………………………………………………………… 

Cod. 720004 

                         

 NR…………..… DIN …………………………...…..…….         NR........................DIN........................................................... 

 

ACORD  DE  PARTENERIAT  

1.Părţile contractante : 

 A) Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Str. Curtea Domnească  nr.58, Suceava, Jud. Suceava , 

reprezentată prin Prof.  Bejinaru Alexandra Veronica  în calitate de director şi   Prof. Munteanu 

Anamaria,  Prof. Grosari Adrian, Prof. Miron Oana,  Prof  Gavriliuc Mirabela   în calitate de 

coordonatori 

şi 

 B) Școala/…………..……………………………………..………………………………………………, 

reprezentată de director…………………………………………................şi ………………… …… … 

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

în calitate de partener. 

 2.Obiectul acordului: 

    Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, 

prin desfăşurarea  Concursului interjudețean cultural artistic „Martiri și mărturisitori din închisorile 

comuniste”, cuprins în ………………….. 

3.Obligaţiile părţilor: 

    Aplicantul se obligă: 

 să informeze instituţiile de învăţământ; 

 să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor; 

 să respecte termenele de desfăşurare a  concursului; 

    Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii : 

  - să mediatizeze  concursul în instituţie; 

  - să pregătească copiii pentru activitate; 

  - să selecteze lucrările copiilor; 

  - să respecte regulamentul de desfăşurare . 

   4.Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia. 

             5. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului. 

             6.Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este valabil pe 

perioada 1.02.2019 - 30.05.2019. 

 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”                 Școala………………………..……….……………… 

Loc. Suceava, Jud. Suceava                                     Loc……………..………, .Jud……………………… 

 

Director,                                                                   Director,                  

 

Prof. Bejinaru Alexandra Veronica                          …………………………………………………….… 

 

 


