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I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Concursul Republican de Arte plastice şi Artizanat „Lumea în viziunea copiilor”, ediţia a XV-a 
este organizat de Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „Artico” eu scopul de a promova
folclorul SI tradiţiile neamuini, de a stimula şi a valorifica potenţialul creativ al copiilor şi tinerilor 
prin diversitatea exprimării artistice.

1.2 GENERICUL ediţiei a XV-a a Concursului este „DOR DE NEAM”.
1.3 Participanţii au posibilitatea de a reflecta în lucrările sale tradiţiile şi obiceiurile neamului

meşteşugurile populare tradiţionale, simbolurile naţionale, obiectele/omamentele/decoraţiunile
motivele tradiţionale.

1.4 Concursul se organizează cu respectarea principiilor obiectivitătii, transparenţei şi
competitivităţii. ^  ̂ ^

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE

2.1 In Concurs pot participa copii şi tineri cu vârsta între 7 şi 19 ani. care frecventează un cerc de arte 
p astice m cadrul mstituţtei de învăţământ general/instituţiei de învăţământ extraşcolar sau este
elev(a) a liceului cu profil artistic/ şcolii de arte/arte plastice.

2.2 Participarea în Concurs este gratuită.
2.3 înscrierea la Concurs se face de către cadrul didactic îndrumător în baza Fişei de însoţire (Anexa 

nr.l)  Ş l prezentarea lucrărilor în format fizic la CRCT „Artico”
2.4Cadrul ffidactic îndrumător poate înscrie în Concurs cei mult 2 iu crări pentru flecare categorie

de varsta şi secţiune. ®

2.5 Lucrările prezentate la secţiunea ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE vor fi realizate în

f  “•’'■S“«"' de paspartu/etichetă (jos, in colţul din
t  \  o “ T"' “ "fo™  - d « « «  nr. 2. eu unnătoarea infoimatie:- Numele, Prenumele autorului;

- Vârsta autorului;
- Titlul lucrării;

Instituţia de învăţământ (denumirea completă);
- Localitatea;
- Numele, Prenumele cadrului didactic îndrumător.



2.6 în secţiunea ARTIZANAT - ti •
Luorârile prezentate vor înso,te o b Z , t  lu«ărilor sunt la alegerea autorului.
a lucrării, cules la calculator), conform A n e x ^ ^
- Numele, Prenumele autorului; ’ ’ *^™^toarea informaţie:
- Vârsta autorului;
- Titlul lucrării;

- Numele. Prenumele cadrului didactic îndrumător.

III.
d e s f ă ş u r a r e a  c o n c u r s u l u i

3 .1 Concursul Republican de Arte plastice şi Artizanat Lume - ■ ■
se va desfăşura in perioada 01 martie -  01 iunie M a t XV-a

3.1.1 CATEGORII DE VÂRSTĂ: ^  “̂ ţiuni şi etape.
- Categoria I: 7-9 ani
- Categoria II: 10-14 ani
- Categoria III: 15.19 ani

3.1.2 SECŢIUNILE CONCURSULUI-

V Pictură
V Grafica 
^  Colaj
^  Tehnica mixtă
V Design grafic/vestimentar.

Secţiunea II: ARTIZANAT 
Compartimentele:

^  Ceramica
V Tapiserie
V Fibre vegetale
V Prelucrarea lemnului 
^  Croşetare

Broderie
V Prelucrarea artistică a pielii 

Masca artistică
'^Tehnici mixte.

Secţiunea III: TEHNICI MODERNE 
Compartimentele:

Felting
Lut polimeric, porţelan rece 

'^Quilling/torsion papier.



3.1.3 ETAPELE CONCURSULUI

> Etapa I: Etapă locală (01 martie -1 5  aprilie 2022).
La nivel de instituţie cadrul didactic îndrumător va desfăşura o preselecţie a lucrărilor.

> Etapa a Il-a: Etapa republicană {18 aprilie 2022 -13 mai 2022).
Cadrul didactic îndrumător va prezenta lucrările selectate către Concurs la Centrul Republican 
pentru Copii şi Tineret „Artico” (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 169), în baza 
Fişei de însoţire completată la calculator {Anexa nr.l).

> Jurizarea lucrărilor (17 -  29 mai 2022).
> Expoziţia virtuală a lucrărilor câştigătoare (1 iunie 2022).

IV. JURIZAREA ŞI PREMIEREA

4.1 Jurizarea se va desfăşura pe tip de instituţie (1. Instituţii de învăţământ general/Centre de
Creaţie; 2. Şcoli de artă/Arte plastice/Licee cu profil artistic), secţiuni şi categorii de vârstă 
separat.

4.2 La nivel republican organizatorul va forma 2 Comisii de jurizare, conform secţiunilor 
prezentate în Concurs:

- Comisia secţiunea ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE;
- Comisia secţiunea ARTIZANAT şi TEHNICI MODERNE.

4.3 Comisiile de jurizare, formate din specialişti/experţi în domeniu, vor evalua lucrările conform 
categoriilor de vârstă (pct.3.2.1), secţiunilor (pct.3.2.1) şi tipului de instituţie (1. Instituţii de 
învăţământ general/Centre de Creaţie; 2. Şcoli de artă/Arte plastice/Licee cu profil artistic), 
în baza criteriilor indicate în pct. 4.5.

4.4 Criterii de jurizare:

Nr.
d/o Criteriu

1. Originalitatea lucrării
2. Expresivitate
3. Procedee compoziţionale
4. 1 ehnica de interpretare
Punctajul de apreciere de Ia 1 până la 5 (pentru fiecare criteriu)

4.5 Câştigătorii pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă, după tipul instituţiei, se vor decide în 
baza clasamentului descrescător al punctajului acumulat pentru fiecare lucrare.

4.6 Actul prin care se confirmă rezultatele jurizării este Procesul-verbal al şedinţei Comisiei de 
jurizare.

4.7 Decizia Juriului este finală şi incontestabilă.
4.8 Toţi participanţii în etapa republicană vor primi diplome de participare, transmise în format 

electronic la adresa stipulată în Fişa de însoţire (Anexa nr. 1).
4.9 Câştigătorii (locul I) vor fi premiaţi cu diplome de merit şi premii pentru fiecare categorie de 

vârstă şi secţiune, pe tipuri de instituţii.



V. DISPOZIŢII FINALE

5.1 Participantul îşi asumă responsabilitatea respectării Legii nr.l39 din 02.07.2010 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe.

5.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi în materialele de promovare a Concursului numele 
participanţilor/instituţiilor de învăţământ, imaginile foto/video.

5.3 Lucrările prezentate mai târziu de termenul stabilit 13.05.2022, care nu întrunesc condiţiile 
prezentului Regulament, precum şi cele pliate, murdare sau nefinisate, nu vor fi acceptate.

5.4 Lucrările premiante (locul I) vor rămâne în arhiva Centrului Republican pentru Copii şi Tineret 
„Artico”.

5.5 Rezultatele Concursului şi Expoziţia virtuală a lucrărilor vor fi făcute publice prin intermediul 
site-ului organizatorului www.artico.md şi a paginii oficiale facebook ARTICO pe data de 1 
iunie 2022.

5.6 Cadrele didactice îndrumătoare vor primi Certificate de participare în format electronic la adresa 
stipulată în Fişa de însoţire (Anexa nr. 1).

5.7 Câştigătorii vor ridica premiile în perioada 01-30 septembrie 2022 la Centrul Republican pentru 
Copii şi Tineret „Artico”, bir. 208 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 169, тип. Chişinău).

5.8 Lucrările participante la Concurs vor fi preluate în perioada 01 septembrie - 01 noiembrie 2022.
5.9 Prin înregistrarea la Concurs, participanţii confirmă că sunt de acord cu toate prevederile 

prezentului Regulament.

Persoana de contact:
Zghibarţa Erica, metodist în învăţământul general, 
tel: (022) 856 248; e-mail: erica.zghibarta@artico.md

http://www.artico.md
mailto:erica.zghibarta@artico.md


Anexa nr. 1

FIŞA DE ÎNSOŢIRE
(Completarea la calculator)

Concursul Republican de Arte Plastice şi Artizanat 
„Lumea în viziunea copiilor”, ediţia a XV-a

Genericul ediţiei „Dor de neam”

Localitatea_ 

Instituţia__

Date de eontact a instituţiei: tel: e-mail

Nr.
d/o Denumirea lucrării

Secţiunea şi 
Compartimentul Categoria 

de vârstă
Numele, Prenumele 
copilului/tânărului

Numele, 
Prenumele 

cadrului didactic 
îndrumător, 

date de contact 
(telefon şi adresa 

de e-mail)
1. Spre exemplu: 

Secţiunea I: 
krte plastice şi 
decorative

Compartimentul:
Pictură

Spre
exemplu:
Categoria
I:
7-9 ani

2.

3.

Data prezentării



Anexa nr. 2

Cules la calculator
Numele Prenumele autorului lucrării, vârsta 

Denumirea lucrării

Instituţia -
D

Numele Prenumele cadrului didactic îndrumător


