
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
I.  Argument 
 

Această iniţiativă culturală are drept scop crearea unui context profesionist pentru dezvoltarea şi 

susţinerea copiilor preşcolari şi şcolari în drumul lor către împlinirea expresiei artistice.  

Pentru că anul 2019 a fost declarat ”Anul omagial al satului românesc”, cea de-a XV-a ediție a 

concursului nostru are ca temă ”Satul din povești – Povestea satului”, oferind astfel un punct de plecare 

(sau, poate, un capitol) în derularea și dezvoltarea unor proiecte educaționale complexe. 

Tradițiile strămoșești, înțelepciunea populară, așezările contemporane care păstrează neîntinat 

ethosul satului românesc, pe care îl putem experimenta, încă, împletit în cotidian - toate acestea, sub 

îndrumarea părinților și a dascălilor, se pot revela sub ochii celor mici, rând pe rând, din istorisirile 

bunicilor, din joaca alături de copiii satului, dacă au ocazia să-i cunoască și să li se alăture, ori din pagini 

de poveste. 
  

II. Tematica 
 

A. Secţiunile Desen, Pictură, Modelaj 

Participanții vor aborda un subiect încadrat temei concursului, ”Satul din povești – Povestea satului”. 

Lucrările înscrise în concurs vor rămâne în patrimoniul organizatorilor (nu vor fi returnate participanților). 
 

B. Secţiunea Icoane pe lemn sau pe sticlă (deschisă doar școlarilor începând de la clasa I) 

Participanţii vor aborda un subiect liber ales din iconografia ortodoxă. 

Lucrările înscrise în concurs vor rămâne în patrimoniul organizatorilor (nu vor fi returnate participanților). 
 

III. Materialele de lucru 
 

Toate materialele necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi aduse de participanţi, după cum urmează: 
 

Pentru secțiunea Desen: 

- coală de desen format A4 sau A3; 
- la alegere: creioane colorate/carioci/creion grafit/cărbune/pastel (în orice combinație); 
- gumă de șters; 
- ascuțitoare. 
 

Pentru secțiunea Pictură: 

- coală de desen format A4 sau A3/pânză; 
- culori de apă: tempera/guașe/acrilice (în orice combinație); 
- pensule adecvate tehnicilor de lucru utilizate; 
- pahar pentru apă (NU sunt permise paharele de unică folosință, din cauza lipsei de stabilitate). 

 

Notă: Indiferent de opţiunea exprimată în formularul de înscriere sau pe etichetă, lucrările vor fi încadrate 
de juriu la secţiunile corespunzătoare (desen sau pictură), în funcţie de materialele de lucru utilizate de 
către participant. 

 

Pentru secțiunea Modelaj: 

- lut sau plastilină; 
- eboșoare; 
- suport pentru modelare. 

 

Pentru secțiunea Icoane pe lemn sau pe sticlă: 

-  icoana începută, conținând: 

• conturul desenului (fără umplerea spaţiilor cu alte culori); 

• acoperirea cu auriu a secţiunilor care necesită această culoare; 
Nu se acceptă nicio altă completare a lucrării anterioară concursului. 

- pensule adecvate tehnicilor de lucru utilizate; 
- materiale specifice tehnicilor de lucru utilizate; 
- pahar pentru apă (NU sunt permise paharele de unică folosință, din cauza lipsei de stabilitate). 
 



 
IV. Încadrarea în concurs 
 

Manifestarea este deschisă elevilor preşcolari (cu vârsta de cel puțin 3 ani împliniți) şi şcolari până 
la clasa a XII-a, precum şi elevilor de la Liceul de Arte Plastice „N. Tonitza”. 

Pentru secţiunile desen, pictură, ceramică, pot fi înscrişi în concurs copii cu vârsta de cel puţin 3 ani. 
Pentru secţiunea icoane pe lemn sau pe sticlă, pot fi înscrişi în concurs doar şcolari începând de la clasa I. 
Părinţii care îşi însoţesc copiii la concurs şi doresc să transforme aşteptarea în plăcute momente de 

relaxare, sunt invitaţi să se înscrie la Art-Café, un atelier – concurs de arte plastice, care se va încheia 
odată cu concursul celor mici. 

 

Participanţii vor fi încadraţi în categorii, după următoarele criterii: 
 

A. Preşcolari: 
Categoria A 1: copii cu vârsta sub 5 ani  împliniţi la data de 25 mai 2019 
Categoria A 2: copii cu vârsta peste 5 ani împliniţi la data de 25 mai 2019 
Copiii cu vârsta de 7 ani împliniţi la data de 25 mai 2019, dar care sunt înscrişi încă la grădiniţă, vor fi 
încadraţi la categoria B1. 
 

B. Şcolari: 
Categoria B 1: elevi din clasele pregătitoare, I şi a II-a 
Categoria B 2: elevi din clasele a III-a şi a IV-a 
Categoria B 3: elevi din clasele a V-a şi a VI-a 
Categoria B 4: elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a 
Categoria B 5: elevi din clasele a IX-a şi a X-a 
Categoria B 6: elevi din clasele a XI-a şi a XII-a 
 

C. Profesionişti (elevi ai Liceului de Arte Plastice „N. Tonitza”): 
Categoria C 1: elevi din clasele a V-a şi a VI-a  
Categoria C 2: elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a  
Categoria C 3: elevi din clasele a IX-a şi a X-a  
Categoria C 4: elevi din clasele a XI-a şi a XII-a 
 
Participanţii se pot înscrie la una singură dintre următoarele secţiuni: 

• desen  

• pictură 

• modelaj – ceramică (lut sau plastilină) 

• icoane pe lemn sau pe sticlă 
 

V. Timpul de lucru 
 

Categoriile A1 şi A2: 90 min.  
Categoriile B1 şi B2: 120 min.  
Categoriile B3 - B6, C1-C4: 180 min.  

 

VI. Jurizarea 
 

• Jurizarea se va face separat pentru fiecare secţiune şi categorie în parte. 

• Nu vor fi jurizate lucrările care nu au aplicată eticheta oficială a concursului. 

• Nu vor fi jurizate lucrările în care se observă intervenția unui adult. 

• Juriul va fi alcătuit din specialiști din domeniul artelor plastice. 

• Decizia juriului este irevocabilă şi incontestabilă. 

• Jurizarea lucrărilor se va face pe parcursul a una – două săptămâni, iar festivitatea de premiere va 
avea loc în cursul lunii iunie, la o dată care urmează a fi anunţată. 
  Pentru comunicarea oricăror detalii legate de acest eveniment, organizatorii vor folosi adresele de 
e-mail oferite de către participanţi în formularele de înscriere. 
 

 
 



VII. Distincţiile acordate 
 

1. Premiul de Excelenţă însoţit de Trofeul concursului, acordate unui singur participant, ales din toate 
secţiunile şi categoriile. 

La alegerea juriului, se pot acorda trofee separate pentru preşcolari (categoriile A) şi/sau pentru secţiunea 
Icoane pe lemn sau pe sticlă. 
2. Câte un premiu I, II şi III pentru fiecare secţiune a fiecărei categorii. 

În funcţie de lucrările prezentate în concurs, juriul poate acorda doar unul sau două din premiile 
menţionate (spre exemplu, doar premiile II şi III) sau poate dubla unul din premii, cu condiţia ca numărul total 
de premii să nu fie mai mare de 3. 
3. Menţiuni (cel mult 3) pentru fiecare secţiune a fiecărei categorii. 
4. Premii Speciale ale juriului (la libera alegere a acestuia). 
5. Premii oferite de sponsori, care depind în exclusivitate, ca număr şi distribuire, de evaluarea personală a 
sponsorilor sau a reprezentanţilor acestora. 
6. Diplomă de participare pentru fiecare copil participant, care, la finalul concursului, predă o lucrare 
terminată, înscrisă temei (vezi Cap. II – Tematica) şi marcată cu eticheta oficială a concursului.  

Diploma de participare se ridică pe loc, de la secretariat. 
7. Adeverinţă de participare pentru profesorii îndrumători, care sunt menţionaţi şi pe diplomele primite de copii.  
8. Diplome de merit pentru instituţiile ai căror copii obţin distincții, eliberate la cerere. 
 

VIII. Locul de desfăşurare şi detalii de organizare 
 

Pentru toate categoriile de vârstă, concursul se va desfăşura sâmbătă, 25 mai 2019, la sediul 
Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din str. Zborului nr. 7-9 (zona Piața Unirii – Biserica Sf. 
Mina),  între orele 10.00 și 13.00. 

Pentru luarea în evidenţă, participanţii sunt aşteptaţi începând cu ora 09.30. 
 

După verificarea dosarului de înscriere, participanţii primesc eticheta oficială a concursului, pe care trebuie 
sa o completeze şi să o lipească pe spatele sau pe suportul lucrării. 
 

IX. Înscrierea în concurs 
 

Înscrierile se pot face prin e-mail, la adresa fundatia@sfmaria.ro sau direct la sediul din str. Zborului nr. 7-
9, până la data de 24 mai 2019. Înscrierile prin e-mail vor fi confirmate de organizatori în termen de 24 de ore. 

Următoarele documente trebuie să fie trimise prin e-mail sau depuse la secretariat, respectând data limită: 

• formularul de participare CU DATELE COMPLETE, în formatul original; 

• pentru preşcolari: certificatul de naştere (scan/poză/fotocopie); 

• pentru şcolari: carnetul de elev, vizat pentru anul şcolar în curs (scan/poză/fotocopie); 

• copia ordinului de plată pentru sponsorizarea în valoare de 20 RON, care poate fi făcută doar prin 
virament bancar, utilizând următoarele date: 
 

Titular de cont: Asociația ”Grădinițele Arc-en-Ciel” 
IBAN: RO19INGB0000999905253701 
Cont deschis la banca: ING – Iancului 
Detaliile plății: CNAPD 2019 – [NUMELE COMPLET AL COPILULUI] 
 

Părinţii care doresc să se înscrie la Art-Café vor sponsoriza organizatorii cu o contribuţie de 10 RON. 
 

În cazul în care nu primiţi confirmarea în termen de 24 de ore, vă rugăm să o solicitaţi la numărul de telefon 
0722 805 777. 
 

X. Date de contact 
 

Pentru detalii legate de concurs, vă stăm la dispoziţie: 

• la adresa de e-mail fundatia@sfmaria.ro; 

• la numerele de telefon  0722 805 777 și 0726 126 808; 

• la sediul Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din str. Zborului nr. 7-9  (tel.: 0725 519 386). 
 

Vă aşteptăm cu drag  
şi le urăm succes tuturor participanţilor! 
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