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Patriarhia Română 
reunește, din nou, ele-
vii care își îndrăgesc reli-
gia și țara cu tradițiile ei, 
în cadrul unei competiții 
deosebit de frumoa-
se și interesante. Este 
vorba despre Concursul 
Național de Folclor: Tra-
diție și spiritualitate în sa-
tul românesc, unde pot 
participa elevi care reali-
zează lucrări despre praz-
nicele împărătești (cu da-
tă fixă sau schimbătoa-
re) din perioada calenda-
ristică respectivă și viața 
marilor sfinți de peste an. 
Elevii se pot prezenta în 
concurs și cu lucrări lega-
te de tradiții privind viața 
de familie: naștere (bo-
tez), nuntă, înmormânta-
re. Practic, fiecare concu-
rent va alcătui o lucrare, 
la alegere, care să se în-
scrie în una din cele do-
uă secțiuni ale concursu-
lui. Tema aleasă poate fi 
și o sărbătoare locală. Lu-
crările vor fi elaborate pe 
baza cercetării etnologice 
făcută în teren sau por-

nind de la observațiile di-
recte. Elevii se pot folosi 
de orice fel de date, in-
formații, documente și 
descrieri ale elementelor 
care pot duce la înțele-
gerea unei societăți. Con-
cursul se va desfășura în 
două etape. Prima da-
tă se va organiza la nive-
lul unității de învățământ, 
apoi la nivel național. 

Când va avea loc 
competiția? 

Elevii care doresc 
să participe la concurs, 
vor depune, în perioa-
da 2– 8 aprilie, la secre-
tariatul unității de învăță-
mânt portofoliul concur-
sului, cu mențiunea: pen-
tru Concursul Național de 
Folclor „Tradiție și spiritu-
alitate în satul românesc”. 
În perioada 23 – 29 apri-
lie, școlile vor transmi-
te către Sectorul Teolo-
gic-Educațional al Admi-
nistrației Patriarhale, pe 
adresa str. Mitropolit An-
tim Ivireanul, nr. 29, sec-

tor 5, București, portofo-
liile câștigătoare ale locu-
rilor I, II și III la nivelul 
unității de învățământ și 
fișele de evaluare indivi-
duală și colectivă. Porto-
foliul câștigător al locului 
I la nivelul unității de în-
vățământ va intra în con-
curs pentru etapa națio-
nală.

Cum vor fi 
evaluate lucrările? 

La nivelul unității de 
învățământ, Comisia de 
evaluare va fi aprobată 
în  cadrul Consiliului de  
Administrație, cu binecu-
vântarea chiriarhului, și 
va fi alcătuită din: direc-
tor (în calitate de preșe-
dinte), un folclorist, un 
profesor de limba româ-
nă, un profesor de istorie, 
un profesor de geogra-
fie, un profesor de mu-
zică, informează Basilica.
ro. Fiecare portofoliu va fi 
evaluat de membrii juriu-
lui potrivit domeniului de 
specialitate, conform cri-
teriilor stabilite, și va pri-
mi de la 0 la 100 de punc-

te. După evaluarea lucră-
rilor se va calcula punc-
tajul obținut. Elevul ca-
re va obține cel mai ma-
re punctaj pe lucrare va 
participa și la etapa nați-
onală. În ceea ce privește 
competiția la nivel națio-
nal, Comisia de evaluare 
va fi aprobată prin Hotă-
rârea Permanenței Consi-
liului Național Bisericesc 
și va cuprinde: un folclo-
rist, un profesor de limba 
română, un profesor de 
istorie și un profesor de 
muzică.

Patriarhul 
României va 
premia cele mai 
bune lucrări 

Ceremonia de pre-
miere la nivel național 
va avea loc în ziua de 21 
mai, după Sfânta Litur-
ghie prilejuită de hramul 
istoric al Catedralei Patri-
arhale. Premiile vor fi în-
mânate de către Preafe-
ricitul Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, elevilor și profe-
sorilor coordonatori.
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PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

La împlinirea celor 160 
de ani de la Unirea 
Principatelor Române,

În toate bisericile 
se fac slujbe 
de pomenire a 
Domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza 
Ziua de 24 ianuarie a rămas, nu numai în 
istoria românilor, ci și în inimile lor și mai 
ales, în inimile preoților care slujesc în 
lăcașele de cult din țară. Joi, la împlinirea 
celor 160 de ani de la Unirea Principatelor 
Române, în Catedrala Patriarhală și în 
toate bisericile din cuprinsul Patriarhiei 
Române, au loc slujbe de cinstire a 
fostului Domnitor al Moldovei și al Țării 
Românești, Alexandru Ioan Cuza, de 
numele căruia este strâns legată Unirea 
Principatelor

Așadar, joi, pe 24 ia-
nuarie, se împlinesc 160 
de ani de la Unirea Princi-
patelor Române, moment 
deosebit din istoria po-
porului român, înfăptuit 
la București de Adunarea 
Electivă a Munteniei, care 
a ales ca domnitor al Ţării 
Românești pe Alexandru 
Ioan Cuza, într-o clădire 
a Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne de pe Dealul Mitro-
poliei, pe locul căreia se 
află astăzi Palatul Patriar-
hiei. În semn de prețuire 
și  recunoștință, ziua is-
torică este sărbătorită în 
mod solemn în biserici. 
În Catedrala Patriarhală, 
la Sfânta Liturghie oficia-
tă joi, 24 ianuarie, înce-
pând cu ora 08.15, sunt 
pomeniți Domnitorul Ale-
xandru Ioan Cuza și, îm-
preună cu el, Mitropoliții 
Nifon al Ţării Românești, 
Sofronie Miclescu al Mol-
dovei și toți ceilalți făuri-
tori ai Unirii Principatelor 
Române. Apoi, de la ora 
10.00, ca mulțumire adu-
să lui Dumnezeu pentru 
realizarea acestui act fun-
damental din istoria noas-
tră națională, la care Bi-
serica Ortodoxă Română 
a contribuit în mod sem-
nificativ, este săvârșită o 
slujbă de Te Deum. 

Clopotele  
răsună  
timp de  
un minut 

Ceremonia religioa-
să este urmată de depu-
nerea unor coroane de 
flori la statuia Domnito-
rului Alexandru Ioan Cu-
za. De la ora 11.00, în 
Aula „Teoctist Patriarhul” 
din Palatul Patriarhiei, se 
desfășoară Sesiunea de 
comunicări științifice inti-
tulată „Unirea Principate-
lor Române, bază a Sta-
tului Român modern”. Cu 
acest prilej, are loc și lan-
sarea unor lucrări apă-
rute la Editura Basilica. 
Sesiunea de comunicări 
științifice este organizată 
de Academia Română în 
colaborare cu Patriarhia 
Română. La această în-
trunire academică  parti-
cipă invitați speciali ai Pa-
triarhiei Române. Fiind o 
sărbătoare națională, toți 
preoții și ierarhii din toa-
te bisericile din Patriarhia 
Română oficiază slujba de 
Te  Deum, în memoria ce-
lor care au contribuit la 
realizarea Unirii Principa-
telor. De altfel, la sfârșitul 
slujbei, în toate bisericile 
sunt trase clopotele timp 
de un minut. 

Dragi, elevi! Patriarhia Română vă așteaptă la...

Concursul Naţional de Folclor: 
Tradiţie şi spiritualitate în 
satul românesc
Biserica Ortodoxă Română a proclamat, 
anul 2019 drept Anul Omagial al satului 
românesc (al preoților, învățătorilor și 
primarilor gospodari). În acest context, 
elevii Seminariilor și Liceelor Teologice 
Ortodoxe din cuprinsul Patriarhiei 
Române vor avea ocazia să-și etaleze 
cunoștințele într-un nou concurs 
național, de data aceasta, dedicat satului 
românesc. Potrivit Basilica.ro, competiția 
va fi organizată de Sectorul Teologic 
– Educațional al Patriarhiei Române, 
în parteneriat cu Ministerul Educației 
Naționale. Cele mai bune lucrări vor fi 
premiate pe 21 mai, de către Patriarhul 
României, la Catedrala Patriarhală. 


