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Potrivit purtătorului 
de cuvânt al Patriarhiei 
Române, Vasile Bănescu, 
„au fost făcute, inclusiv re-
cent, firești și consistente 
demersuri către autorități, 
însoțite de speranța in-
tensă a unui răspuns rea-
list și înțelept“. „Revenirea 

la ritmurile adânci ale or-
ganismului comunitar es-
te esențială în păstrarea 
echilibrului moral și spi-
ritual al acestuia. Istoria 
universală a umanității re-
levă indubitabil că, indife-
rent de gradul de secula-
rizare, resorturile cele mai 

profunde ale vieții perso-
nale și sociale rămân cele 
de natură religioasă și că 
gradul de claritate morală 
din interiorul unei societăți 
este conferit de viața spi-
rituală a acesteia. Româ-
nia este o țară eminamen-
te creștină, o largă majori-
tate a societății sale (civi-
le) fiind implicată în viața 
reală a Bisericii Ortodoxe 
Române. Aceasta a arătat 
cu prisosință, în cel mai 
practic și evident mod, 
că este implicată real în 
apărarea și promovarea 
sănătății publice, atitudi-

nea sa, ca și a celorlalte 
culte religioase din Româ-
nia, fiind una exemplară 
pe tot parcursul perioade-
lor de stare de urgență și 
de alertă impuse de pan-
demie. Oamenii cei mai 
implicați în situația de cri-
ză prin care a trecut re-
cent și încă trece Româ-
nia au fost cei care și-au 
dovedit prin fapte concre-
te ale credinței solidarita-
tea cu cei afectați de pan-
demie, cu instituțiile me-
dicale și cu autoritățile 
înseși. Acești oameni care 
dau suflu moral societății 

românești, care promo-
vează prin viața lor va-
lorile fertile social ale 
credinței creștine și care 
au contribuit major prin 
atitudinea lor civică la di-

minuarea rapidă a efecte-
lor pandemiei, doresc în 
mod justificat participarea 
la slujbele Bisericii în bi-
serică”, a spus Vasile Bă-
nescu, citat de Basilica.ro.

religie
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Acesta este pri-
mul concurs de fotogra-
fie marca Basilica.ro și se 
desfășoară cu binecuvân-
tarea Preafericitului Părin-
te Daniel, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Române. 
Este organizat în contex-
tul anului comemorativ al 
filantropilor ortodocși ro-
mâni. La concurs pot par-
ticipa persoanele care tri-
mit maximum o fotografie 
pe adresa de e-mail fo-
to@basilica.ro până în da-
ta de 28 iunie 2020, ore-
le 23:59.
Fotografia trebuie să:
 fie inclusă ca ata-
șament la emailul trimis;
 fie realizată de partici-
pantul la concurs;
 fie în format JPG/ 
JPEG;
 aibă între 4MB și 
20MB;
 conțină cel puțin un 
element religios cu trimi-
tere la Biserica Ortodoxă 
Română în contextul pan-
demiei de coronavirus;
 nu includă watermark/
logo/text;
 aibă datele EXIF dis-
ponibile.
Fotografia poate fi: 
 realizată cu aparatul 
foto sau cu telefonul;
 alb-negru sau color;
 procesată (ex: lumino-
zitate, contrast, white ba-
lance), însă nu se acceptă 
manipularea foto.

Nu se acceptă 
fotografii care 
denigrează 
libertatea 
religioasă...

Fotografiile care di-
minuează sau denigrea-
ză libertatea religioasă, 
dreptul la manifestarea 
acesteia sau ating drep-
turile umane universa-
le vor fi descalificate im-
plicit. La concurs pot par-
ticipa cetățeni români 
și de altă naționalitate, 
cu mențiunea că ridica-
rea sau livrarea premiului 
se face doar pe teritoriul 
României, iar participan-
tul trebuie să facă dovada 
identității sale și să prezin-
te documentele solicitate. 
La concurs nu pot participa 
angajații din media biseri-
cească și fotografii centre-
lor eparhiale. La concurs 
pot participa minori, cu 
acordul scris al unui părin-
te/al tutorelui. Prin trimi-
terea fotografiei la adre-
sa de e-mail  foto@basili-
ca.ro, participantul decla-
ră că fotografia îi aparține 
și deține drepturile de fo-
losire a acesteia. Partici-
parea la concurs echiva-
lează cu/implică luarea la 
cunoștință și acceptarea 
faptului că fotografia Par-
ticipantului poate fi fo-
losită pe site-ul basilica.

ro și pe conturile de soci-
al media ale Organizato-
rului. Participanții la con-
curs cedează drepturile 
de utilizare a fotografiilor 
și componentelor Centru-
lui de Presă Basilica, par-
teneri media ai proiectului 
(Trinitas TV, Ziarul Lumi-
na, Radio 3 Trinitas, Biroul 
de Presă). Participanții la 
concurs cedează dreptu-
rile de utilizare a fotogra-
fiilor pentru publicarea lor 
într-un volum utilizat doar 
pentru protocol, fără a fi 
comercializat, de Patriar-
hia Română. Organizato-
rul își rezervă dreptul de a 

selecta fotografiile pentru 
publicare.
... și nici colajele

„În subiectul e-mailu-
lui trebuie menționat: Pen-
tru concursul Viața Biseri-
cii în timp de pandemie. În 
corpul e-mailului trebuie 
menționate: numele și pre-
numele fotografului, nu-
mele fotografiei și descri-
erea imaginii (maximum 
300 caractere); Denumirea 
fișierului trebuie să respec-
te următorul tipar (fără di-
acritice): Nume_Prenume_
Denumire _imagine (ex: 

Ana_Popescu_Filantropie_
la_Parohia_Brancusi); Re-
comandăm participanților 
să încarce imaginile cu ca-
re participă la concurs pe 
conturile lor personale de 
pe rețelele de socializa-
re (Facebook, Instagram, 
Twitter), însoțite de hash-
tag-ul #bisericainpande-
mie și să eticheteze pa-
ginile oficiale ale Agenți-
ei de știri Basilica“, spun 
organizatorii concursului. 

Atenție! La concurs nu pot 
participa angajații din me-
dia bisericească și fotogra-
fii centrelor eparhiale. Ju-
riul este compus din Sorin 
Onișor și fotografii Agenți-
ei de știri Basilica și ai Zia-
rului Lumina: Raluca Ene, 
Mircea Florescu, Mihnea 
Păduraru, Luigi Ivanciu. 
Președintele de onoare es-
te Preasfințitul Părinte Var-
laam Ploieșteanul, Episcop 
vicar patriarhal.

Concurs de fotografie despre…

„Viaţa Bisericii în timp de pandemie“
Agenţia de știri Basilica organizează un 
concurs de fotografie în perioada 15-
28 iunie 2020, exclusiv în mediul online. 
Potrivit organizatorilor, concursul intitulat 
„Viaţa Bisericii în timp de pandemie” 
se adresează cetăţenilor români și 
de altă naţionalitate care au surprins, 
prin intermediul fotografiilor, un cadru 
legat de activitatea filantropică sau 
liturgică a Bisericii Ortodoxe Române din 
perioada pandemiei.

Locul I: imprimantă Canon Selphy CP-1300, un album 
de fotografie și 1.000 de lei;
Locul II: Fujifilm instax Mini 70 aparat Foto instant, un 
album de fotografie și 700 de lei;
Locul III: adata hd710 hdd extern 2tB, un album de 
fotografie și 500 de lei.
Basilica.ro recomandă participanților să încarce 
imaginile cu care participă la concurs pe conturile 
lor personale de pe rețelele de socializare 
(Facebook, instagram, twitter), însoțite de hashtag-
ul  #bisericainpandemie. de asemenea, cei interesați 
sunt sfătuiți să acceseze regulamentul concursului 
disponibil pe Basilica.ro.

Premiile constau în:
evaluarea va avea loc în săptămâna 29 iunie – 5 iulie 
2020, cu posibilitatea prelungirii în cazul primirii unui 
număr mare de fotografii. Câștigătorii Concursului vor 
fi anunțați în data 6 iulie prin următoarele mijloace: 
- prin e-mail către câștigători (la adresa de la care 
a fost trimisă fotografia); - pe conturile oficiale de Social 
Media ale agenției de știri Basilica; - pe site-ul basilica.ro. 
În cazul prelungirii perioadei de evaluare, agenția de 
știri Basilica va publica eventuala modificare a datei 
în care câștigătorii vor fi anunțați. Câștigătorii au 
la dispoziție 72 de ore pentru confirmare de la data 
anunțului de câștigare. Confirmarea se va face la 
adresa: foto@basilica.ro. informații suplimentare cu 
privire la organizarea și desfășurarea concursului 
se pot obține accesând site-ul https://basilica.ro/
wp-content/uploads/2020/06/regulament-concurs-
%e2%80%9eVia%C5%a3a-Biseri-cii-%C3%aen-timp-
de-pandemie%e2%80%9d-final.pdf

De reținut! 

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române: 

Revenirea grabnică la oficierea slujbelor și în interiorul 
bisericilor este deplin justificată
Patriarhia Română consideră că revenirea 
grabnică la oficierea slujbelor religioase și în 
interiorul lăcașurilor de cult (cu respectarea 
subînţeleasă a regulilor de distanţare fizică și 
de igienizare a spaţiilor liturgice stabilite de 
autorităţile competente) este deja deplin justificată 
și adecvată actualei realităţi sociale românești. 


