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Centralizarea concurenților
o pe categorii (2_3, 4_5…, MS 0_1, MS 2_3, …)
o pe secțiuni (clasic/memorare)

Formarea echipei pentru faza respectivă
o înregistrare
o secțiunea Clasic: supraveghere și corectare (I, II și III)
o secțiunea Memorare: minim 3 persoane/sală
o timp liber
o bucătărie

1. Concurenții și echipa



o înscriere: verificare nume, prenume, categorie și 
secțiune

o bani: fondul de premiere + masa
o cazare
o ecusoane
o tricouri

2. Înregistrarea concurenților 



Fondul de premiere
o Biserică – cadouri (la Filadelfia Timișoara) – fiecare 

biserică se organizează după posibilități
o Județ – 25 lei (în Timiș) – fiecare județ se organizează
o Regională – 20 lei/pers + 800 lei/județ + cazare și 

masă (în regionala Arad unde se face o minitabără) –
fiecare regională se organizează

o Națională:
• Tineri și Adulți – 50 lei + masă 60 lei
• Copii – 100 lei + masă 60 lei 

o Internațională – 200 lei + masă 60 lei

2. Înregistrarea concurenților 



Înainte de concurs
o pregătirea testelor: listare și tăierea colțului cu date 

personale 
o regulamentul
o grile de corectare
o fișe de corectare + versete
o asigurare/inventar mape + ciorne + pixuri + scotch.
o capsatoare cu capse + decapsatoare

3. Secțiunea CLASIC 



Pregătirea sălii de concurs

o poze – configurația scaunelor în sală 

3. Secțiunea CLASIC 
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Aranjarea sălii

o lipire etichete cu numele concurenților conform 
oglinzii sălii 
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Aranjarea sălii
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Aranjarea sălii

o lipire etichete cu numele concurenților conform 
oglinzii sălii 

o lipire etichete rânduri 
o așezare mapă cu ciornă și pix pe locul fiecărui 

concurent 
o afișare tabel cu concurenții în ordine alfabetică

3. Secțiunea CLASIC 



Desfășurarea concursului

o Bun venit și rugăciune (clasic și memorare)
o Regulamentul
o pauză
o Concurs: împărțirea testelor și completarea datelor 

personale
o primele 20 min. timp alocat pentru întrebări
o afișarea grilelor
o numărarea concurenților prezenți

3. Secțiunea CLASIC 



Desfășurarea concursului

o în primele 45 min. se poate cere înlocuirea foii de 
concurs

o după 45 min. se poate începe strângerea lucrărilor
o numerotarea lucrărilor
o verificare (nr. prezenți = nr. lucrări)
o eliberarea concurenților
o sigilarea datelor personale
o împărțirea lucrărilor pe categorii

3. Secțiunea CLASIC 





După concurs

o sesizări concurenți și însoțitori
o corectarea I + II
o corectarea III (punctaj final)

3. Secțiunea CLASIC 



a) Pregătirea sălilor de concurs

o concursul se va desfășura într-o sală în care 

concurentul nu va fi perturbat de alți factori 

externi (zgomote, alte persoane, etc);

o scaunul concurentului va fi poziționat în așa fel 

încât concurentul să stea cu fața la cel care-l 

ascultă și cu spatele la cei doi care corectează, 

fiind amplasat la o distanță optimă în funcție de 

configurația sălii;

4. Secțiunea MEMORARE 







a) Pregătirea sălilor de concurs

o se va avea în vedere ca fiecare concurent să nu fie 

orientat cu fața spre vreo fereastră, pentru a nu fi 

distras/deranjat de ceea ce se întâmplă în exterior;

o se va lipi pe ușă o listă cu numele concurenților

și al corectorilor din sala respectivă;

4. Secțiunea MEMORARE 



a) Pregătirea sălilor de concurs

o în fiecare sală va fi o sticlă de apă plată (2 l) și 

pahare de unică folosință pentru concurenți și 

corectori;

o în fiecare sală vor fi foile cu versetele, egal cu dublul

numărului de concurenți + 1 (pentru cel care ascultă), 

regulamentul, cuvintele de legătură, pix pentru 

corectori și aparatul de înregistrat;

4. Secțiunea MEMORARE 



b) Desfășurarea concursului

o la nivelul fiecărei faze, coordonatorul concursului (de 

la nivelul fazei respective), numește un responsabil

care să se ocupe de pregătirea sălii de concurs: 

chemarea participanților în sală, asigurarea liniștii pe 

tot parcursul desfășurării concursului și punctarea 

lucrărilor, împreună cu câte o persoană din fiecare sală 
(la faza națională și internațională, persoana care punctează lucrarea va fi din echipa tehnică)

4. Secțiunea MEMORARE 



b) Desfășurarea concursului

o participanții sunt chemați să intre în săli, în ordinea

scrisă pe listă dar la mica înțelegere între ei, aceștia 

pot intra într-o altă ordine decât cea de pe listă;

o concurentul intră în sală doar când este chemat de 

către corectorul care stă în fața concurentului;

4. Secțiunea MEMORARE 



b) Desfășurarea concursului

o când un concurent termină de prezentat capitolele 

memorate, cei trei corectori, încep corectarea lucrării, 

marcând doar greșelile, fără a pune punctajul pe 

lucrare;

o cei care așteaptă în afara sălii de concurs, trebuie să

ofere respect concurenților și să aștepte în liniște;

4. Secțiunea MEMORARE 



b) Desfășurarea concursului

o după ce toți concurenții au terminat de expus 

capitolele memorate, responsabilul de secțiunea  

memorare, împreună cu câte o persoana din fiecare 

sală, se vor retrage într-o încăpere unde vor discuta 

eventualele nelămuriri și vor puncta lucrările 

concurenților;

4. Secțiunea MEMORARE 



b) Desfășurarea concursului

o corectorii vor avea telefoanele pe mod avion pentru a 

nu perturba desfășurarea concursului;

o concurentul va fi înregistrat doar  cu aparatul 

disponibil în sala de concurs, nefiind permisă altă 

sursă de înregistrare. Dacă dorește propria 

înregistrare, îi va fi oferită de unul dintre membrii 

echipei tehnice.

4. Secțiunea MEMORARE 



c) Concurentul

o intră în sală fără a avea asupra sa vreun material 

ajutător: Biblie, foi, notițe, telefon mobil, etc;

o se va prezenta precizând numele său, biserica de unde 

provine și categoria la care participă;

4. Secțiunea MEMORARE 



c) Concurentul

o poate alege dacă va recita versetele, stând așezat pe 

scaun sau în picioare;

o poate face o scurtă pauză (cel mult 1 min.) între 

capitole, conform regulamentului. În acest timp poate 

bea apă;

4. Secțiunea MEMORARE 



c) Concurentul

o poate solicita ajutorul persoanei care-l ascultă, 

atunci când nu își amintește vreun cuvânt (ajutor 

pentru care va fi depunctat conform regulamentului).

4. Secțiunea MEMORARE 



d) Corectorul din fața concurentului

o va discuta cu ceilalți doi corectori, pentru a stabilii 

detaliile organizatorice privind înregistrarea 

concurenților (dacă nu există în sală alt instrument cu care să se 

înregistreze concurentul, va folosi telefonul mobil în acest scop),

interacțiunea cu aceștia, notarea greșelilor, setarea 

propriilor telefoane pe mod avion sau silențios, etc;

4. Secțiunea MEMORARE 



d) Corectorul din fața concurentului

o va invita concurentul în sală;

o va avea un exemplar cu versete pentru a putea urmări 

și ajuta concurentul în caz că acesta se blochează, 

dar nu va avea pix și nu va face niciun fel de 

notări sau observații în fața concurentului;

4. Secțiunea MEMORARE 



d) Corectorul din fața concurentului

o va întreba concurentul: numele, biserica, categoria și-

i va spune când se poate opri pentru a bea apă și că-i va 

oferi ajutor doar dacă îl va solicita, sau în cazul în 

care acesta va face o pauza mai lungă de 1 min;

4. Secțiunea MEMORARE 



d) Corectorul din fața concurentului

o va întreba concurentul dacă are nevoie de ajutor și 

doar dacă acesta va răspunde „da”, îi va spune 

primul cuvânt din versetul respectiv. Dacă nici în acest 

caz concurentul nu poate să continue redarea 

versetului, îi va spune și următorul cuvânt…;

4. Secțiunea MEMORARE 



d) Corectorul din fața concurentului

o va avea o atitudine pozitivă, având grijă ca prin mimica 

sa, să nu descurajeze concurentul, dacă acesta greșește;

o după fiecare participant, va discuta cu cei doi corectori 

și doar acolo unde greșelile sunt clare și nu este nevoie 

de o reascultare a versetului, se trece punctajul 

greșelii respective, conform regulamentului;

4. Secțiunea MEMORARE 



d) Corectorul din fața concurentului

o până la premiere, niciunuia dintre corectori nu 

le este permis să dezvăluie concurenților 

punctajul sau greșelile făcute;

o după concurs se acceptă contestațiile 

concurenților și aceștia pot vedea ce au greșit și 

cum au fost depunctați.

4. Secțiunea MEMORARE 



e) Corectorii din spatele concurentului

o nu vor interveni în niciun fel pentru a interacționa 

cu concurentul;

o au responsabilitatea de a asculta și de a urmări cu 

atenție, expunerea concurentului;

o vor nota, acolo unde este cazul, greșelile, în rubrica 

destinată acestui scop, conform regulamentului;

4. Secțiunea MEMORARE 



e) Corectorii din spatele concurentului

o nu vor vorbi între ei in timpul redării versetelor de 

către concurent și nu se vor uita unii în foile celuilalt 

atunci când urmăresc expunerea concurentului pentru 

a-i nota greșelile.

4. Secțiunea MEMORARE 



o listarea și înfolierea certificatelor de participare
o deschiderea lucrărilor și înregistrarea punctajului
o realizarea clasamentului
o verificarea punctajului înscris cu cel de pe lucrări
o împărțirea fondului de premiere (locul I, II și III și 

premiul de participare)
• biserică și județ – cadouri – în funcție de 

organizare
• regională, națională și internațională – premii în 

bani

5. Echipa tehnică



o listarea și înfolierea diplomelor
o listarea tabelelor pe categorii (de la mic la mare, în 

ordinea citirii)
o aranjarea certificatelor și diplomelor pe categorii în 

ordinea citirii
o statistică (biserici participante…)
o proces verbal

5. Echipa tehnică



o concurenții care obțin premii la ambele categorii 
• primesc un premiu special
• primesc o singură cupă

o situații speciale - fiecare se discută individual cu 
Daniela Barbura
• boală
• botez
• nuntă
• misiune externă

6. Puncte delicate din 
regulament 



o înscrierea inițială în concurs (participarea pentru 
prima dată)
• se ia legătura cu Daniela Barbura pe mail 

daniela_barbura@yahoo.com

7. Diverse 
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