
 

 

 

 

 

 

 

                

FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ŞIăDESIGNăşi 
FACULTATEA DE TEATRU de la 
UNIVERSITATEAăDEăARTEă“GEORGEăENESCU”ăDINăIAŞI, 
FACULTATEA DE LIMBI MODERNE de la 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA şi 
ASOCIA IAăCULTURAL-ŞTIIN IFIC  
“VASILE  POGOR”ădin IAŞI 
 

Organizează luni 1 iunie 2015 în Parcul Copou din Iaşi 
 

 
 

 
Activitatea este propusă pentru CAEN 2015 

la Domeniul Cultural-Artistic: ARTE VIZUALE 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI : 

Se acordă Marele Trofeu al expoziţiei, trofee de excelenţă, premii I, 
II, III şi menţiuni. Veţi primi diplomele în noul format conform cu 

cerinţele M. E. N. (menţionarea: prof. coord, serie, nr. + altele). 
 

1. La expoziţia internaţională-concurs pot participa: preşcolari, elevi, studenţi şi cadre 
didactice cu: desene, muzică: compoziţi şi/sau interpretări muzicale, colaje, obiecte 
decorative, poezii, teatru, film, ppt-uri, eseuri etc. cu referire la tematica expoziţiei etc.  

Lucrările se pot trimite în format fizic în colet poştal sau în format electronic 
(fotografiate, scanate denumite cu numele  autorului(lor) pe e-mail. 

 

 Lucrările vor fi trimise împreună cu fişa de înscriere scrisă alfabetic  
cu majuscule şi diacritice pe e-mail: asociaţia.vasilepogor@gmail.com. 

 



Materialele audio/video vor fi trimise electronic NUMAI prin wetransfer.ro.  
              

Nu primim CD/DVD (care nu se 
deschid). Fişele trimise de dv. / scrise 
la calculator ne ajută să realizăm mai 
repede tabelul de premiere şi 
diplomele participanţilor. 
 

Opţional: trimiteţi parteneriatul 
semnat, în 2 exemplare, un exemplar 
va fi ştampilat şi returnat împreună cu 
diplomele. 

 
Acolo unde lucrările au fost 

realizate cu sume importante de bani sau doriţi să rămână la clasă vă rugăm 
să le trimiteţi fotografiate, nu le putem returna deoarece lucrările vor fi 
dăruite persoanelor care vizitează expoziţia în parcul din Iaşi. 
 

2. Seăparticip ăgrupatăcâteă5: oriceăpreşcolarăsauăelevăîmpreun ăcuăal iă
4 copii pot participa sub coordonarea unui cadru didactic.  

Cadrulădidaticăareăparticipareăgratuit .  
 
Calitatea coordonării stabileşte premiul pentru coordonator !  
Un cadru didactic poate coordona minimă 5ă participan iă şiă maximă

nelimitat. 
Înă sarcinaă coordonatoruluiă intr : Salvareaă lucr riloră fotografiateă cuă

numeleăelevuluiă(autorului)ăşiănuăcuăeticheteăataşateăpeălucrare. 
 Lucr rileă înăformatăfizicăvorăfiăsemnateăcuănumeleăelevuluiă(autorului).ă

Elevii vor fi înscriși înăfiş ăînăordineaăalfabetic ă(caălaăcatalog).  
Eleviiăvorăpl tiăoăsingur ătax ăşiăauădreptulăs ăparticipeăcuămaxim trei 

lucr riă laă oriceă sec iune,ă cea maiă bun ă lucrareă vaă fiă premiat ,ă primeşteă oă
singur ă diplom  + DVD-ulă cuă ISBNă cuă filmulă activit iiă +ă calendară peă anulă
2013.  
Este interzis ca elevii să plătescă mai mult de o singură taxă de participare ! 

 
Fiecare profesor va transmite individual fişaăsaădeăînscriereăcuălucr rileă

aferenteă înă aceeaşiă folieă (plic,ă sacoş ă etc),ă înă niciă ună cază laă grupă cuă alteă
lucr riă deă laă al iă coordonatori.ă Dară potă fiă trimiseă înă acelaşiă coletă poştal.ă
Op ional,ăprofesorulăcoordonatorăpoateăfiăajutatădeăunăp rinteleăvoluntar. 

 

Profesorii care vor promova prezenta expoziţie în rândul elevilor şi vor 
coordona minim 10 elevi vor primi Certificat de Voluntariat. 

Profesorul coordonator va înmâna diplomele elevilor în maxim 3 zile de 
la primirea acestora ! 

 



3. Lucr rileă(nereturnabile):  trebuieăs ăcon in ănumeleăautorului. 
   Intr ăînăconcurs lucr rileăindividuale şiăceleăcolective.  
 

4. Fiecare participant va fi premiat pentru lucrarea sa: va primi diploma 
deăpremiereăpersonalizat ă+ăDVD-ulăcuăISBNăcuăfilmulăactivit iiă+ăcalendar pe 
anul 2013 + altele. 

 

Fiind o competiţie de lucrări, se va acorda Marele Trofeu al expoziţiei şi 
trofee de excelenţă, premii I, II, III şi menţiuni pe categorii de vârstă. 

Veţi primi materialele prin colet poştal până la 17 iunie 2015. 
 

MATERIALELE VOR FI TRIMISE PANA LA DATA DE 29.05.2015 
(data finala la care materialele sa ajunga la noi) 

 
 

TAXE DE PARTICIPARE 
 

5. Fiecareăparticipantă(preşcolar,ăelev,ăstudentăetc.) 
va achita taxa de participare de 15 lei. 

Eleviiăcareăauăparticipatălaăactivit ileăasocia ieiăpeăanulă2015 
ave iăpeăDVDăbonusă3ălei,ăprinta i-lăşiăfolosi i-l ! 

Cadrele didactice coordonatoare, alţi coordonatori, au participarea 
gratuită. Vor primi gratuit diploma de premiere – coordonareă+ăadeverin ă+ă
DVD + calendar + altele. 

 
6. Cadreleă didacticeă potă participaă laă aceast ă expozi ieă interna ional ă

individual,ăcuălucr riăpersonale,ăf r ăcoordonareădeăelevi,ădac ăachit ătaxaădeă
35 lei. 

Taxa se achită prin mandat poştal de către cadrul didactic coordonator 
sau părintele voluntar.  

  Exemplu: 5 participanţi x 15 lei = 75 lei către: 
Destinatar: Asociaţia “Vasile Pogor” – Bivol Teodor - preşedinte 

Str. P-ţa. Voievozilor, nr. 5, bl. A 10, et. 7, ap. 28, loc. Iaşi, jud. Iaşi, 
cod. 700575 

 

Pentru orice situaţie trimiteţi e-mail de contact la: 
asociaţia.vasilepogor@gmail.com 

 

Prezenta invitaţie va fi difuzată către toate ambasadele din România, 
instituţii şcolare şi universitare din străinătate şi în cadrul diasporei. 
Taxa de participare din afara României, mai puţin Rebulica Moldova,  

este de 5 euro/participant. 
Nerespectarea regulamentului ne pune în situaţia de a descalifica participantul. 
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