
 

 

 

 

 

                
 

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN de la 
UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU” DIN IAŞI, 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ, 
ATENEUL TĂTĂRAŞI DIN IAŞI, 

PALATUL COPIILOR DIN PIATRA NEAMŢ, JUD. NEAMŢ şi 
ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ “VASILE  POGOR” – IAŞI 

 

Organizează în data de 26-27-28 octombrie 2012 
la Ateneul Tătăraşi din Iaşi, Palatul Copiilor din Piatra Neamţ  

şi în Parcul Expoziţiei din Copou-Iaşi 
 

 
 

 

                                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI : 

- Se atribuie MARELE TROFEU + 43 de trofee de excelenţă,  

câte unul pentru fiecare judeţ + București + diaspora,  

dacă sunt înscrise în concurs minim 10 cadre didactice 

coordonatoare din zona respectivă,  

- Se atribuie CERTIFICAT DE VOLUNTAR cadrelor didactice care 

promovează prezenta activitate în unitatea şcolară şi participă 

împreună cu 4 cadre didactice coordonatoare. 
 



1. La expozi ţia-concurs pot participa: pre şcolari, elevi, studen ţi, cadre 
didactice, oricare alte categorii de persoane cu: f elicit ări, colaje, desene, 
obiecte decorative, poezii, muzic ă, teatru, film, ppt-uri, eseuri, etc., se pot 
folosi orice tip de materiale şi orice tehnic ă de lucru, etc. 

 Sunt invita ţi copiii din ţările Uniunii Europene, din SUA, Rusia, Canada, 
Brazilia, Argentina, Australia, China, Japonia, etc . Prezenta invita ţie va fi 
promovat ă către ambasadele din România şi către institu ţiile din str ăinatate.   

 

Lucr ările vor fi trimise pân ă pe data de 25 octombrie 2012  în format 
fizic sau electronic (pe e-mail): fotografii, filme , muzic ă, ppt, lucr ări literare 
printate pot fi trimise prin po şta român ă, materialele audio/video vor fi 
înscrise pe CD/DVD. Toate materialele vor fi înso ţite de fi şa de înscriere 
(printat ă) completat ă corect (conform cu fi şa de înscriere se scriu 
diplomele).  
Opţional : Trimite ţi în plic (nu scanat)  parteneriatul semnat în 2 exemplare, 
un exemplar va fi înregistrat, ştampilat şi returnat împreun ă cu diplomele.  

 

2. Se particip ă grupat câte 5:  orice pre şcolar sau elev împreun ă cu al ţi 4 
copii pot participa sub coordonarea unui cadru dida ctic.  

Cadrul didatic are participare gratuit ă.  
Calitatea coordon ării stabile şte premiul pentru coordonator !   
Un cadru didactic poate coordona minim 5 participan ţi şi maxim 

nelimitat.  
3. Lucr ările trebuie s ă con ţină numele autorului şi op ţional un titlu. 

Lucr ările se returneaz ă la cererea profesorului coordonator.     
Intră în concurs atât lucr ările individuale cât şi cele colective, îns ă 

fiecare participant î şi achit ă taxa de participare.   
 

4. Fiecare participant va fi premiat pentru lucrare a sa: va primi diploma 
de premiere personalizat ă + DVD-ul cu ISBN cu filmul activit ăţii + calendar pe 
anul 2012 şi 2013.  

Fiind o competi ţie de lucr ări, se vor acorda trofee,  
premii I, II, III şi men ţiuni pe categorii de vârst ă. 

VOR FI ACORDATE PREMII SPECIALE ŞI MARELE TROFEU AL EXPOZI ŢIEI.  
Vă trimitem materialele prin colet po ştal pân ă la 29 noiembrie 2012.  

 

5. Fiecare participant (pre şcolar, elev, student, etc.)  
va achita taxa de participare de 15 lei.   
Exemplu: 5 participan ţi x 15 lei = 75 lei  

 

Taxa se achit ă prin mandat po ştal de c ătre cadrul didactic coordonatorl 
la adresa: 
 

Asocia ţia “Vasile Pogor” – Pre şedinte Bivol Teodor 
Str. P- ţa. Voievozilor, nr.5, bl. A10, et.7, ap.28, loc. Ia şi, jud. Ia şi, cod. 700575 

 

Nerespectarea regulamentului ne pune în situa ţia de a descalifica participantul.  
E-mail de contact: asocia ţia.vasilepogor@gmail.com  



 

EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ 
„SFINTELE PAŞTI 2012” 

EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ 
„ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ”  
– EDIȚIA A II-A - 29.10.2011 


