


   Anexă la Ordinul Ministrului 
                                                                                                              Educației, Culturii și Cercetării 
                                                                                                              nr. 1142 din 16.10.2020      

 
REGULAMENTUL 

de organizare și desfășurare a concursului național 
Festivalul ,,Focul din vatră” în memoriam Dumitru Matcovschi 

în contextul situației pandemice COVID-19 
 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
1. Prezentul regulament de organizare și desfășurare a concursului național 

Festivalul ,,Focul din vatră” (în continuare – Regulament) stabilește modul de 
organizare și desfășurare a Festivalului ,,Focul din vatră” (în continuare ,,festival”) în 
contextual situației pandemice COVID – 19. 

2. Concursul se organizează de către Centrul de Excelență în Transporturi și 
își propune următoarele obiective: 

a) stimularea interesului pentru receptarea creației poetice și valorificarea 
cuvântului artistic matcovschian; 

b) încurajarea lecturii și transformarea cititului într-o adevărată pasiune; 
c) valorificarea potențialului imaginativ și creativ al elevilor prin realizarea 

de conținuturi digitale; 
d) promovarea elevilor talentați, promotorii valorilor spirituale și culturale; 
e) dezvoltarea unui parteneriat real și durabil între instituțiile participante la 

festival. 
3. Festivalul se va desfășura cu suportul financiar acordat de către 

Ministerul, Educației, Culturii și Cercetării, instituțiile de învățământ profesional 
tehnic participante la concurs, agenți economici, precum și alți parteneri implicați. 

4. Resursele destinate organizării Festivalului se acumulează din: alocări 
bugetare, donații, resurse financiare/ materiale ale persoanelor juridice, resurse 
financiare/ materiale ale persoanelor fizice. 

 

II. ASPECTE ORGANIZATORICE ȘI  

TERMENI DE DESFĂȘURARE 

5. În scopul respectării prevederilor Hotărârilor Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică, Festivalul ,,Focul din vatră” se va desfășura în 

format online. 



6. Eligibili pentru participare la Festivalul ,,Focul din vatră” sunt elevii din 

învăţământul profesional tehnic postsecundar / postsecundar nonterțiar (centre de 

excelenţă şi colegii). 

7. Fiecare instituție de învățământ poartă răspundere pentru delegarea 

participanților la festival. Instituția poate delega la concurs o singură echipă. 

8. Festivalul se va desfășura anual, în locația aleasă de organizatori. Data 

desfășurării se aprobă de către organizatori și se anunță cu cel puțin o lună înainte 

de desfășurare. 

9. Festivalul cuprinde următoarele probe: 

a) Proba Poster digital ,,Sub aripa versului Matcovschian”; 

b) Proba Carte digitală ,,Personajele nu mor niciodată, ele trăiesc de câte ori 

lumea lor este citită”; 

c) Proba Book-trailer. 

10. Administrația instituției de învățământ care participă la concurs  va 

îndeplini un formular de înregistrarea conform anexei nr. 1, semnat de director, prin 

care se exprimă dorința de participare la festival și acceptarea condițiilor din 

prezentul regulament. 

11. Formularul de participare va fi expediat la adresa de email 

cet.fest.matcovschi@gmail.com, nu mai târziu de o săptămână înainte de 

desfășurarea festivalului. 

12. În cadrul festivalului nu se admite implicarea absolvenţilor și a altor 

persoane terțe în probele de concurs. 

13. Prin înscrierea la concurs atât profesorii, cât și participanții își exprimă 

acordul de a fi fotografiați/filmați pe parcursul evenimentului. 

14. Participarea la concurs presupune acceptarea plasării/distribuirii 

materialelor video/foto în mediul online. 
 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

15.         Probele vor fi realizate pe suport electronic. 
16.   În cadrul festivalului se admite implicarea unui singur profesor 

coordonator. 
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17.        Profesorul coordonator este responsabil de selectarea textelor,   

    respectând drepturile de autor. 

18.   Lucrările realizate în format digital mp4 vor fi expediate la adresa 
cet.fest.matcovschi@gmail.com. 

 
19.   Proba Poster digital ,,Sub aripa versului Matcovschian” constă în 

realizarea unui produs ce va întruni următoarele cerințe: 
a) să reflecte într-un mod unic/original universul mirific al liricii 

matcovschiene; 

b) să respecte tematica propusă (promovarea și valorificarea liricii 

matcovschiene); 

c) să conțină un titlu relevant; 

d) să conțină atât elemente grafice(imagini), cât și textuale; 

e) să corespundă volumul textului cu acest tip de lucrare; 

f) să sugereze un mesaj valoros; 

g) să aibă o structură clară, potrivită conținutului ideatic; 

h) să respecte corectitudinea ortografică și punctuațională; 

i) să fie utilizate semnele diacritice; 

j) se va scrie în partea dreaptă, jos, numele, prenumele elevului și a 

profesorului coordonator, instituția. 

 
20. Proba Carte digitală ,,Personajele nu mor niciodată, ele trăiesc de câte 

ori lumea lor este citită” constă în realizarea unui produs ce va întruni următoarele 
cerințe: 

a) să promoveze proza/dramaturgia matcovschiană; 

b) să reflecte ideile reprezentative ale cărții/cărților lecturate din creația 

matcovschiană;  

c) să constituie o interpretare metaforică a cărții/cărților lecturate din creația 

matcovschiană; 

d) să conțină un titlu relevant; 

e) să conțină atât elemente grafice(imagini), cât și textuale; 

f) să corespundă volumul textului cu acest tip de lucrare; 

g) să sugereze un mesaj valoros; 
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h) să aibă o structură clară, potrivită conținutului ideatic; 

i) să respecte corectitudinea ortografică și punctuațională; 

j) să fie utilizate semnele diacritice; 

k) volumul nu va depăși 15 pagini/slide-uri; 

l) se vor specifica sursele utilzate (la sfărșitul lucrării); 

m) pe coperta cărții  se va indica numele, prenumele elevului și a profesorului 

coordonator, instituția. 

 
21. Proba Book-trailer constă în realizarea unei recenzii digitale (film sau 

colaj de fotografii) a unei opere din creația matcovschiană. Titlul operei selectate 
pentru realizarea book-trailerului va fi anunțat de organizatori, la momentul 
înregistrării la concurs. Va fi realizat respectând următoarele criterii: 

a) lucrarea va fi realizată în format digital; 

b) nu va depăși durata de maximum 3 minute; 
c) corectitudinea ortografică și punctuațională; 

d) utilizarea semnelor diacritice; 

e) redarea originală a subiectului; 

f)      selectarea secvențelor relevante din carte; 

g) nu vor fi utilizate filme deja existente; 

h) structurarea prezentării: introducere, cuprins,încheiere; 

i)      utilizarea doar a imaginilor ce respectă drepturile de autor; 

j) la finalul book-trailerului se va menționa rolul și numele fiecărei persoane 

implicate, numele profesorului coordonator și sursele utilizate pentru coloana 

sonoră. 

 

IV. CRITERIILE DE JURIZARE 

  PROBA POSTER DIGITAL ,,SUB ARIPA VERSULUI MATCOVSCHIAN” 

22. În vederea evaluării participanților, se va acorda un punctaj maxim de 
100 de puncte, după cum urmează: 

a) Reflectă într-un mod unic/original universul mirific al liricii 

matcovschiene  0 – 10 puncte; 



b) Respectă tematica propusă (promovează și valorifică lirica 

matcovschiană)  0 – 10 puncte; 

c) Conține un titlu relevant  0 – 10 puncte; 

d) Conține atât elemente grafice(imagini), cât și textuale  0 – 10 puncte; 

e) Respectă corectitudinea ortografică și punctuațională  0 – 10 puncte; 

f) Corespunde volumul textului cu acest tip de lucrare  0 – 10 puncte; 

g) Sugerează un mesaj valoros  0 – 10 puncte; 

h) Are o structură clară, potrivită conținutului ideatic  0 – 10 puncte; 

i) Sunt utilizate semnele diacritice  0 – 10 puncte; 

j) Aspectul grafic al posterului este atractiv  0 – 10 puncte. 

 

PROBA CARTE DIGITALĂ ,,PERSONAJELE NU MOR NICIODATĂ, 
ELE TRĂIESC DE CÂTE ORI LUMEA LOR ESTE CITITĂ” 

 
23. În vederea evaluării participanților, se va acorda un punctaj maxim de 

100 de puncte, după cum urmează: 
a) Promovează proza/dramaturgia matcovschiană 0 – 10 puncte; 

b) Reflectă ideile reprezentative ale cărții/cărților lecturate din creația 

matcovschiană 0 – 10 puncte; 

c) Constituie o interpretare metaforică a cărții/cărților lecturate din creația 

matcovschiană 0 – 10 puncte; 

d) Conține un titlu relevant 0 – 10 puncte; 

e) Conține atât elemente grafice(imagini), cât și textuale 0 – 10 puncte; 

f) Volumul textului corespunde cu acest tip de lucrare 0 – 10 puncte;                                               

g) Sugerează un mesaj valoros 0 – 10 puncte; 

h) Are o structură clară, potrivită conținutului ideatic 0 – 10 puncte; 

i) Respectă corectitudinea ortografică și punctuațională, semnele diacritice 

0 – 10 puncte; 

j) Respectă structura specifică  unei prezentări: introducere, cuprins, 

încheiere 0 – 10 puncte. 

 

PROBA BOOK-TRAILER 



24. Vor fi apreciate următoarele criterii: 
a)    Fidelitatea book-trailerului față de textul suport; 

b)    Relevanța secvențelor/ personajelor/ replicilor/ simbolurilor selectate; 

c)    Originalitatea book-trailerului; 

d)    Corectitudinea mesajului oral/scris; 

e)  Respectarea structurii specifice unei prezentări: introducere, cuprins, 

încheiere; 

f) Corespunderea coloanei sonore cu imaginile selectate; 

g) Încadrarea în limitele de timp. 

25. În cadrul Probei Book-trailer criteriile vor fi apreciate conform 
calificativelor excelent, foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfacator. Calificativele 
fiind echivalentul următorului punctaj:  

a) Excelent – 5 puncte; 

b) Foarte bine – 4 puncte; 

c) Bine – 3 puncte; 

d) Satisfăcător – 2 puncte; 

e) Nesatisfăcător – 1 punct. 

                                 

V. JURIUL  

26. Festivalul va fi jurizat de un juriu independent, imparțial și profesionist. 
Din componența juriului pot face parte minimum 5-7 membri, reprezentanții 
următoarelor structuri: 

a) un reprezentant al Centrului Național de Conservare și Promovare a 
Patrimoniului Cultural Imaterial; 

b)  un reprezentat al Bibliotecii Naționale ,,B. P. Hasdeu”; 
c) un reprezentant al autorităților publice locale municipiul Chișinău; 
d) două cadre didactice din instituțiile de învățământ general. 

27.  Componența nominală a juriului, Președintele juriului și Secretarul se vor 
desemna cu o săptămână înaintea desfășurării Festivalului, fiind aprobat prin Ordinul 
emis de directorul Centrului de excelență în transporturi. 

28. Membrii juriului au următoarele responsabilități: 
a) examinează fiecare produs, apreciază fiecare concurent conform 

criteriilor de jurizare; 



b) evaluează și apreciază completând fișa de evaluare potrivit anexei nr. 2 
pentru fiecare reprezentant/ echipă conform criteriilor prestabilite în prezentul 
regulament, rezultatele fiind predate secretarului; semnează procesul – verbal 
întocmit de către secretar în baza rezultatelor jurizării, ștampilat de instituția 
organizatorică; 

c) evaluează toate materialele realizate pentru festival conform criteriilor 
stabilite, își expun punctul de vedere cu privire la respectarea criteriilor stabilite și 
desemnarea câștigătorilor; propun acordarea premiilor speciale. 

29. Fiecare membru al juriului își exprimă dreptul de vot (punctajul) pentru 

desemnarea câștigătorului, își desfășoară calitatea de membru al juriului în mod 

independent, în conformitate cu prevederile regulamentului de concurs, obiectiv și cu 

abnegație profesională.  

30. În cazul divergențelor sau a opiniilor contradictorii, Președintele juriului   

este cel care va lua decizia finală.  
 

V. ACORDAREA PREMIILOR 

31. Premiile vor fi acordate, per probă, conform punctajului obținut de echipe. 

Juriul Festivalului stabilește clasamentul general în baza punctajului obținut. 

32.      Se vor acorda premii pentru echipa/ participantul ce a obținut locurile I, II 

și III. 

33. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va acorda premiul I în limitele 

mijloacelor disponibile. 

34.  Organizatorii vor stabili premiile pentru participanții ce au obținut 

locurile II, III, premiile fiind acordate de partenerii festivalului. 

35.      Premiile se acordă per echipă / participant, fiind ridicate de persoana 

specificată în procesul verbal semnat de membrii juriului. 

36.     Rezultatele jurizării vor fi anunțate imediat după finalizarea concursului. 

37.     Decizia juriului și a comisiei de evaluare este definitivă și nu poate fi 

contestată. 

38.     Profesorii coordonatori, ai căror elevi vor obține premii, vor fi apreciați 

cu Diplome de merit. 

39.     Lucrările desemnate învingătoare vor fi plasate pe site – ul ipt.md. 



 

VI. PENALITĂȚI 

40.  Juriul este în drept să aplice penalitățile de 1 la 10 puncte în cazul în care, 

concurenții nu asigură: 

a)  respectarea condițiilor prezentului regulament; 
b) Prezentarea în termen a probelor; 
c) respectarea timpului rezervat pentru desfășurarea probelor de concurs; 
d) un comportament demn față de juriu și participanți; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Regulament 

 

Formular de înscriere 

la concursul național 
Festivalul ,,Focul din vatră” în memoriam Dumitru Matcovschi 

 

1. Denumirea instituției 

 

 

2. Numele/prenumele profesorului 
coordonator 

 

3. Adresa electronică  

4. Numele/prenumele elevului, grupa, 
anul de studii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarăm că am luat cunoștință cu regulamentul de organizare și desfășurare a 
concursului național Festivalul ,,Focul din vatră” în memoriam Dumitru Matcovschi 
 în contextul situației pandemice COVID-19 și acceptăm condițiile de participare.  
 
 
Nume ________________                                Data depunerii cererii ___/___/____ 
Semnătura_____________



Anexa nr. 2 la Regulament 

Grila de evaluare a probei de concurs POSTER DIGITAL (e-Poster) 
SUB ARIPA VERSULUI MATCOVSCHIAN 

 
NUMELE/PRENUMELE JURIULUI __________________________________   
INSTITUȚIA __________________________________________________ 
 

Nr. Criteriul  
de evaluare 

Punctaj Specificările  
juriului 

Punctaj acordat 

1. Reflectă într-un mod unic/original universul mirific 
al liricii matcovschiene 

0p-10p   

2. Respectă tematica propusă (promovează și 
valorifică lirica matcovschiană); 

0p-10p   

3. Conține un titlu relevant; 0p-10p   

4. Conține atât elemente grafice(imagini), cât și 
textuale; 

0p-10p   

5. 
 
 

Respectă corectitudinea ortografică și 
punctuațională; 

0p-10p   

6. Corespunde volumul textului cu acest tip de lucrare; 0p-10p   
7. Sugerează un mesaj valoros; 0p-10p   
8. Are o structură clară, potrivită conținutului ideatic; 0p-10p   

9. Sunt utilizate semnele diacritice 0p-10p   

10. Aspectul grafic al posterului este atractiv 0p-10p   

 
NOTA BENE! În baza grilei de evaluare, juriul va acorda puncte de la 1( reprezentând nivelul minim) la 10 (reprezentând nivelul maxim).Punctele vor exprima aprecierea nivelului de 
realizare a fiecărui criteriu prevăzut în grila de evaluare. Punctajul final va reprezenta media aritmetică a punctelor acordate pentru fiecare criteri 
 

 
 



Grila de evaluare a probei de concurs CARTE DIGITALĂ/sau E-PREZENTARE 
PERSONAJELE NU MOR NICIODATĂ, ELE  TRĂIESC DE CÂTE ORI  LUMEA  LOR  ESTE  CITITĂ. (M.Cărtărescu) 

 
NUMELE/PRENUMELE JURIULUI __________________________________ 
INSTITUȚIA __________________________________________________ 
 

Nr. Criteriul  
de evaluare 

Punctaj Specificările  
juriului 

Punctaj acordat 

1. Promovează proza/dramaturgia matcovschiană; 0p-10p   

2. Reflectă ideile reprezentative ale cărții/cărților 
lecturate din creația matcovschiană, 

0p-10p   

3. Constituie o interpretare metaforică a cărții/cărților 
lecturate din creația matcovschiană; 
 

0p-10p   

4. Conține un titlu relevant; 
 

0p-10p   

5. 
 
 

Conține atât elemente grafice(imagini), cât și 
textuale 

0p-10p   

6. Volumul textului corespunde cu acest tip de lucrare;                                                  0p-10p   
7. Sugerează un mesaj valoros 0p-10p   
8. Are o structură clară, potrivită conținutului ideatic; 0p-10p   

9. Respectă corectitudinea ortografică și 
punctuațională, semnele diacritice 

0p-10p   

10. Respectă structura specifică  unei prezentări: 
introducere, cuprins, încheiere 

0p-10p   

 
NOTA BENE! În baza grilei de evaluare, juriul va acorda puncte de la 1( reprezentând nivelul minim) la 10 (reprezentând nivelul maxim).Punctele vor exprima aprecierea nivelului de 
realizare a fiecărui criteriu prevăzut în grila de evaluare. Punctajul final va reprezenta media aritmetică a punctelor acordate pentru fiecare criteriu. 

 



Grila de evaluare a probei de concurs BOOK-TRAILER 
 

NUMELE/PRENUMELE JURIULUI __________________________________   
INSTITUȚIA __________________________________________________ 
 

Nr. CRITERII DE APRECIERE CALIFICATIVELE ACORDATE SPECIFICĂRILE 
COMISIEI 

PUNCTAJ 
 EXCELENT FOARTE 

BINE 
BINE SATISFĂ 

CĂTOR 
NESATISFĂ 

CĂTOR 
1. Fidelitatea book-trailerului față de 

textul suport 
 

       

2. Relevanța secvențelor/ 
personajelor/ replicilor/ 
simbolurilor selectate 
 

       

3. Originalitatea book-trailerului 
 

       

4. Corectitudinea mesajului oral/scris 
 

       

5. Respectarea structurii specifice 
unei prezentări: introducere, 
cuprins, încheiere 
 

       

6. Corespunderea coloanei sonore cu 
imaginile selectate. 
                                                    

       

7. Încadrarea în limitele de timp 
 

       

 
NOTA BENE! În baza grilei de evaluare, comisia de evaluare va acorda  calificativele EXCELENT(5puncte), FOARTE BINE(4puncte), BINE(3puncte), SATISFĂCĂTOR(2puncte), 
NESATISFĂCĂTOR(1 punct). Calificativele vor exprima aprecierea nivelului de realizare a fiecărui criteriu prevăzut în grila de evaluare. Punctajul final va reprezenta media aritmetică 
a punctelor acordate pentru fiecare criteriu. 


