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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

 

 

Dragi colegi, 

 

Cu binecuvântarea Ȋnaltpreasfinţitului  Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei se va desfăşura  a 

VIII-a ediţie a Festivalului-Concurs de Colinde şi Obiceiuri populare “Episcop Nicolae Ivan” 

după următorul calendar: 

- Faza pe şcoală în perioada 15.X.2018 – 22.X.2018 

- Faza pe cercuri metodice în perioada 05.XI.2018 – 12.XI.2018 

- Faza pe zone în perioada 13.XI.2018 – 7.XII.2018 

- Faza finală în data de 15.XII.2018  -  Cluj-Napoca 

Participanţi : elevii claselor I – XII 

Ţinuta de concurs : costume tradiţionale 

    Și în ediția din acest an, festivalul se va desfășura la nivel de mitropolie. La etapa finală vor 

participa 10 formații (echipe): Sălaj – 1 echipă, Maramureș – 1 echipă, Satu Mare – 1 echipă, 

Bistrița-Năsăud  - 3 echipe, Cluj – 5 echipe. 

   Sub coordonarea directă a inspectorului școlar pentru disciplina Religie, județele Sălaj, 

Maramureș și Satu Mare își vor desemna echipa participantă la etapa finală. Din județul Bistrița-

Năsăud vor fi desemnate 3 formații participante la etapa finală. 

   Pentru județul Cluj am introdus faza pe zone care presupune selecția celor 5 echipe finaliste 

astfel: 

a)  Huedin – Mănastur = 1 echipă 

b) Centru – Horea = 1 echipă 

c) Gheorgheni – Mărăști = 1 echipă 

d) Gherla – Dej = 1 echipă 

e) Turda – Câmpia Turzii = 1 echipă 

 Comisia de jurizare la etapa pe şcoală va fi formată din profesorul de religie, profesorul de 

muzică sau consilierul educativ şi preotul parohiei pe raza căreia se află şcoala. 

 La etapa pe cerc metodic și pe zonă comisia va fi formată din responsabilul de cerc, doi 

profesori de religie, un profesor de muzică sau consilier educativ  şi protopop/ preot. La  etapa pe 

cerc participă echipele care au obţinut locul I la faza pe şcoală, iar la faza pe zonă echipele care au 

obținut locul I la etapa pe cerc. Locul în care se va desfășura etapa pe zonă va fi stabilit de 

responabilii de cerc implicati, în colaborare cu preoții parohi/pr.protopopi. 



 

 
    INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN  

                                                                                      BISTRIȚA – NĂSĂUD 

 

 
 Str. 1 Decembrie nr.5, Cod 420080, Bistriţa, Jud. B-N 

     Tel:    +40 (0)263 213529 

     Fax:   +40 (0)263 216654 

www.isjbn.ro 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

 La faza finală va participa o singură echipă din fiecare zonă desemnată, respectiv cea 

clasată pe locul I. 

 Până în data de 07.XII.2018 fiecare inspector de religie / responsabil de cerc metodic va 

trimite la adresa sidonmarian@yahoo.com informaţii despre echipa finalistă: şcoala, numele şi 

prenumele elevilor, clasa, numele şi prenumele coordonatorului de grup şi repertoriul (colindele 

interpretate sau obiceiul prezentat). 

Observaţii: 

1. Repertoriul trebuie să cuprindă colinde tradiționale/și/sau obiceiuri tradiționale legate 

de sărbătorile de iarnă. 

2. Echipele participante la concurs nu vor depăşi numărul maxim de 20 de elevi. 

3. Timpul alocat fiecărei echipe în concurs este de maxim 10 minute. 
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