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Concurs Județean 

   “Nașterea Domnului- Colinde” 
 
 

 Concursul de colinde este destinat elevilor din învățământul preuniversitar, de la școlile și 

liceele din județul Gorj. 

 

 

 

 

 Organizatorii concursului: 

Colegiul Economic “ Virgil Madgearu” Tg. Jiu / Prof. Vătafu Ștefan Cristi 

Inspector de specialitate Religie / Prof. Neofit Cătălin Stănciulescu 

Prof. Laurențiu Popovici 

 

 Persoane de contact 
Pr. Prof. Neofit Stănciulescu 0766419000, email stanciulescuneofit@yahoo.com  

Pr. Prof. Ștefan Cristi Vătafu 0766423791, email vatafustefan@yahoo.com 

Președinte Consiliu Județean Cosmin Mihai Popescu, email presedinte@cjgorj.ro 

Prof. Laurențiu Popovici 0723141679, email laur.ccdgorj@gmail.com 

 

 Scopul proiectului 

Promovarea și păstrarea datinilor și a colindelor religioase din perioada 

sărbătorilor de iarnă. Punerea în valoare a elevilor în ceea ce privește talentul muzical, 

pregătirea și dragostea față de colinde, față de frumusețea sărbătorilor de iarnă.  

Manifestarea iubirii față de cele sfinte, față de ceea ce Dumnezeu a făcut și face 

pentru oameni, față de cea mai mare minune ce a avut lor în istoria omenirii și anume 

Întruparea lui Hristos. 
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 Modalități de promovare 
Postarea pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean. 

Materiale publicitare: afise, comunicat de presa. 

Prezentare la cercurile scolare din cadrul centrelor metodice. 

Trasmiterea in scoli si licee prin mail. 

 

 Descrierea concursului 

Concursul județean –Nașterea Domnului/Colinde- ,urmărește să răspundă dorinței 

elevilor de a pune in practică tradiția colindului și de a arăta cât de importantă și de 

frumoasă este această Sărbătoare născută o dată cu praznicul Nașterii Domnului. 

Acest concurs este destinat elevilor din învățământul preuniversitar de la clasele a 

V-a până la a XII-a, și se va desfășura în amfiteatrul Colegiului Economic ”Virgil 

Madgearu” din Tg. Jiu.   

Proiectul se va desfasura într-o singură etapă- județeană, cu trei secțiuni, una 

destinată elevilor din clasele V-VIII, alta destinată elevilor din clasele IX-XII și una 

destinată elevilor din clasele V-XII.  

La secțiunea destinată elevilor de clasele V-VIII se pot înscrie toate unitățile 

școlare, fiecare cu un singur grup alcătuit din maxim 10 elevi.  

La secțiunea destinată claselor IX-XII  pot participa toate unitățile școlare din 

județ , fiecare cu un singur grup alcătuit din maxim 10 elevi . 

La secțiunea destinată tuturor elevilor de la clasele V-XII fiecare unitate școlară 

poate participa cu un singur elev(solist). 

Pentru secțiunile la care se participă cu grupul alcătuit din maxim 10 elevi, 

programul va consta în interpretarea a maxim 2 colinde. La secțiunea destinată elevilor 

V-XII unde fiecare unitate școlară va participa cu un singur elev, programul va consta în 

interpretarea unui singur colind.  

De reținut , dacă într-o unitate școlară există mai multe cadre didactice care vor 

să participe la concurs, se pot înscrie împreună doar cu un singur grup pentru fiecare 

secțiune și/sau cu solistul pentru secțiunea a III-a destinată claselor V-XII. 

Vor fi acordate premiile I, II, III și mențiune pentru fiecare secțiune, inclusiv 

diploma de participare pentru toți participanții. 

Premiile vor consta în cadouri primite de la Consiliul Județean și/sau Primaria 

Municipiului Tg. Jiu. 

 

 



 

 

 Detalii administrative 
 

 Data limită de trimitere a fișei de înscriere, atașată la anexa 2, este de 9 

decembrie 2016. 

 Înscrierea se va face prin trimiterea fisei la adresa de mail 

vatafustefan@yahoo.com sau stanciulescuneofit@yahoo.com 

 Concursul se va desfasura în ziua de 20 decembrie 2015, în amfiteatrul 

Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” din Tg. Jiu. 

 Participantii vor completa anexa 2, care va trebui ștampilată și semnată de 

Directorul unității școlare. 

 

 Membrii juriului 

 Pr.prof. Neofit Stănciulescu 

 Prof. Laurențiu Popovici 

 Restul vor fi comunicați ulterior. 

 

 Colaboratori 

 Consiliul Județean Gorj- Președinte Cosmin Popescu 

 Primăria Municipiului Tg. Jiu- Primar Florin Cîrciumaru 
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