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Prin prezenta, Centrul Republican pentru Copii şi Tineret vă informează că în 

perioada 15 martie -  15 mai 2020, organizează Concursul Republican de Arte 

Plastice şi Artizanat „Lumea în viziunea copiilor”, ediţia a XlII-a cu genericul 

„Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob ”

Anexa: Regulamentul Concursului Republican de Arte Plastice şi Artizanat 

„Lumea în viziunea copiilor”, ediţia a XlII-a (4 file).

Executor: Zghibarţa Erica 
tel. 022-856-248 sau 069022250
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Discutat la şedinţa Comisiei metodice 
profil arte plastice şi decorative 

nr. 1 din 21 octombrie 2019

REGULAMENTUL

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

I. DISPOZIŢII GENERALE

Concursul Republican de Arte plastice şi Artizanat „Lumea în viziunea copiilor” este organizat 
de către Centrul Republican pentru Copii şi Tineret.

Genericul Concursului în anul curent este „Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob”.

Scopul: Stimularea spiritului creativ şi inovativ, valorificarea potenţialului artistic al copiilor/tinerilor

Concursul Republican de Arte plastice şi Artizanat „Lumea în viziunea copiilor” se organizează 
cu respectarea principiilor obiectivităţii, transparenţei şi competitivităţii la următoarele secţiuni şi 
categorii de vârstă:

• Categoria I: 7-10 ani
• Categoria II: 11-15 ani
• Categorialii: 16-21 ani

• SECŢIUNEA ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE
• SECŢIUNEA ARTIZANAT

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Cadrul didactic îndrumător la nivel de instituţie va desfăşura o preselecţie a lucrărilor ce urmează 
a fi prezentate pentru Concurs.

Fiecare cadru didactic îndrumător poate înscrie pentru etapa republicană a Concursului cel mult 2 
lucrări, pentru orice categorie de vârstă şi secţiune.

Lucrările din Secţiunea Arte plastice şi decorative vor fi realizate în mărimea formatului A2 sau 
A3, tehnica de execuţie la alegere: creion, acuarelă, guaş, pastel, ulei, gravură etc.

Materialele şi dimensiunile lucrărilor la Secţiunea Artizanat sunt la alegerea autorului.
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Lucrările prezentate vor fi însoţite de paspartu (hârtie/carton/pânză) şi etichetă (jos, în colţul din 
partea dreaptă a lucrării) cu următoarea informaţie:

• Numele, Prenumele autorului;
• vârsta autorului;
• titlul lucrării;
• instituţia de învăţământ;
• localitatea;
• Numele, Prenumele cadrului didactic îndrumător.

III. ETAPELE CONCURSULUI

• Etapa a I-a: Prezentarea lucrărilor.
Lucrările vor fi prezentate în perioada 16 martie -  13 aprilie 2020 la Centrul Republican pentru 

Copii şi Tineret situat pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 169.
Lucrările vor fi însoţite de formularul de înscriere (Anexă).

• Etapa a Il-a: Evaluarea lucrărilor şi determinarea premianţilor
Lista premianţilor va fi plasată pe site-ul organizatorului (www.artico.md), pe data de 04 mai 2020.

• Etapa a IlI-a: 15 mai 2020 -  Gala Laureaţilor şi vernisarea expoziţiei, 
în cadrul Galei Laureaţilor câştigătorilor li se vor decerna diplome şi acorda premii.

IV. JURIZAREA ŞI PREMIEREA

Jurizarea va fi efectuată de comisia de jurizare selectată de către organizator şi formată din 
specialişti/experţi în domeniu, care va evalua candidaţii în conformitate cu următoarele criterii de 
jurizare:

• utilizarea mijloacelor de expresie plastică;
• originalitatea şi imaginaţia;
• expresivitatea mesajului plastic;
• procedeele compoziţionale;
• lipsa intervenţiei adulţilor în lucrările copiilor/tinerilor.

Lucrările copiilor şi tinerilor din Şcolile de Artă şi şcoli cu clase de profil vor fi evaluate separat.

http://www.artico.md
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V. DISPOZIŢII FINALE

5.1 Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte:
• Legea nr.139 din 02.07.2010 privind drepturile de autor şi drepturile conexe;
• Prevederile prezentului Regulament

5.2 Se vor acorda locul I, II şi III pentru fiecare categorie de vârstă şi Secţiune. în ziua desfăşurării 
Galei Laureaţilor (15 mai 2020) prin vot va fi decernat Premiul „Simpatia publicului”.

5.3. Lucrările premiante (locul I, II, III ) rămân în arhiva Centrului Republican pentru Copii şi 
Tineret.

5.4. Lucrările prezentate mai târziu de termenul limită (13 aprilie 2020) nu vor fi admise în 
Concurs.

5.5. Lucrările care nu corespund tematicii Concursului nu vor fi admise.
5.6.Informaţiile despre Concurs, precum şi rezultatele acestuia vor fi făcute publice prin 

intermediul site-ului organizatorului Concursului (www. artico. md).
5.7.Cadrele didactice îndrumătoare vor primi certificate de participare (varianta on-line).
5.8.Organizatorul are dreptul să folosească în materialele de promovare a Concursului numele 

participanţilor/instituţiilor de învăţământ, imaginile foto/video.
5.9.Cadrele didactice îndrumătoare vor prelua lucrările participante la Concurs până la data de 31 

mai 2020 sau în perioada septembrie-octombrie 2020.
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