
REGULAMENT 
 

        CONCURS NAŢIONAL DE PICTURĂ 

 ,,Reînvierea tradiţiilor şi meşteşugurilor româneşti” 
               

FAZA JUDEŢEANĂ 

 

 

 

Scopul:  

    Concursul vizează stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor din domeniul 

folclorului şi tradiţiilor populare. 

 

Grupul ţintă: 

   Concursul se adresează elevilor din palate şi cluburi ale elevilor, unităţi de învăţământ din ciclul 

preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, receptivi la procesul de stimulare a interesului pentru 

conservarea valorilor culturale şi tradiţionale ale poporului nostru. 

Obiectivele concursului: 

 conştientizarea importanţei redescoperirii culturii tradiţionale româneşti; 

 implicarea elevilor în activităţi practice de reproducere şi prelucrare a imaginilor şi modelelor 

folosind tehnici specifice meşteşugurilor tradiţionale; 

 stimularea iniţiativei individuale, a creativităţii şi imaginaţiei elevilor; 

 dezvoltarea interesului elevilor de a realiza lucrări originale. 

Perioada de desfăşurare:  

- trimiterea lucrărilor: 17 – 30 aprilie 2014; 

- jurizarea lucrărilor: 5 mai 2014; 

- comunicarea rezultatelor: 12 mai 2014. 

 

Locul desfăşurării: Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov, str.Ştirbei Vodă, nr.18, oraş Buftea 

 

Condiţii de participare la concurs: 

     La concurs participă elevi din ciclul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din unităţi şcolare, palate 

şi cluburi din ţară. 

     Participarea la concurs va fi confirmată prin fişa de înscriere cu elevii participanţi, fişă care va fi 

trimisă odată cu lucrările elevilor. 

     Se admit  trei lucrări / elev, conform categoriei de vârstă.  

Categorii de vârstă: 

- preşcolari: 4 – 6 ani; 

- primar: 7 – 10 ani; 

- gimnazial: 11-12 ani şi 13 – 14 ani; 

- liceal: 15 – 16 ani şi 17 – 18 ani. 

Secţiuni: 

- icoane pe sticlă 

- icoane pe lemn 

- artă naivă 

- obiecte artizanale pictate 

- măşti tradiţionale 

- sculptură lemn 

- modelaj 

    Pentru participarea la concurs, lucrările depuse vor fi însoţite de etichete pe care se vor trece 

următoarele: numele şi prenumele elevului, categoria de vârstă/clasa, instituţia de învăţământ, 

secţiunea, titlul lucrării şi numele profesorului îndrumător. Se vor ataşa fişa de înscriere şi  acordul de 

parteneriat semnat şi ştampilat (în două exemplare). 

    Lucrările vor fi depuse până la data de 30 aprilie 2014, cu menţiunea –pentru Concursul Naţional 



 


