
 

 

 

 

REGULAMENTUL  CONCURSULUI NAŢIONAL   
„FELICITĂRI PENTRU MAMA” 

 
În perioada 16 februarie – 7 martie 2015 Asociaţia Activităţi Creative, organizează cea de-a 

IX-a ediţie a concursurilor de artă plastică Activităţi Creative cu tema FELICITĂRI PENTRU 
MAMA.  
 
Tema concursului: “Felicitări pentru mama”. Felicitările pot fi realizate conform dorinţei, 
imaginaţiei şi posibilităţilor proprii. Originalitatea și amprenta personală de transpunere a temei, 
dragostei pentru mama, vor fi principalele criterii de selecție în jurizare. Sunt admise lucrări de 
pictură, quilling, artă textilă, pastel, colaj, desen, tehnică mixtă ş.a. Formatul maxim al lucrării este 
A5 tip vedere, felicitarea va fi lucrată doar în exterior (pentru a fi transpusă integral în carte). 
Grup ţintă 
Concursul este deschis preşcolarilor, şcolarilor (clasele 0-VIII), precum şi cadrelor didactice din 
învăţământul de stat şi particular, care pot participa cu o singură lucrare. 
Participanţii din ţară 
Lucrările în original vor fi expediate prin colet poștal/ plic la adresa: ALBIANU MIHAELA strada 
DRAGOȘ VODĂ nr. 12 A loc IAȘI cod 700373. Dacă sunteţi mai mulţi participanţi dintr-o grădiniţă 
expediaţi toate lucrările într-un colet/ plic. Contravaloarea taxei de participare va fi expediată prin mandat 
poștal /în colet/ plic, împreună cu lucrările. TAXA de participare este de 22 lei pentru fiecare lucrare 
înscrisă în concurs. Taxa de participare include: cartea cu ISBN ”Felicitări pentru mama”, diplomă de 
participare/ premiu, adeverință de participare/ publicare, expedierea o singură dată a coletului poștal cu 
premiul pe teritoriul României.  
Participanții din Iași vor preda lucrările la unul dintre sponsorii concursului - magazinul DOAMNA 
DE PICTURĂ din str. Vasile Stroescu nr. 12 Iaşi (mai sus puţin de la Liceul O. Băncilă), în timpul 
programului de lucru - 9.00-17.00 de luni până vineri şi sâmbătă de la 10.00-14.00, împreună cu taxa de 
20 de lei. Premiile şi cărţile participanţilor din Iaşi vor fi oferite în cadrul Festivităţii de premiere, care 
va avea loc în acelaşi timp cu expoziţia, la Universitatea de Arte G. Enescu, Facultatea de Teatru, str. 
Horia nr. 7-9, Iaşi, la o dată care va fi anunţată ulterior. 
Excepții de la taxă: frații, copiii/ nepoții cadrelor didactice participante (se achită o singură carte și se 
publică toate lucrările), cazuri sociale (lucrarea intră în sistemul de jurizare, se publică în carte, dar nu se 
primește cartea).  
Desfăşurarea concursului.  
       - 16 februarie – 7 martie 2015 - înscrierea lucrărilor în concurs şi semnarea parteneriatelor. 
Pentru participanţii din Iaşi termenul de predare al lucrărilor este luni, 9 martie 2015. 

Cadrele didactice care înscriu minim 10 copii vor primi o carte cadou (beletristică) şi Diplomă 
de VOLUNTAR. Cadrele didactice care participă cu lucrări la secţiunea Modelul cadrului didactic 
vor primi Diplomă de excelenţă sau Premiul I. 

Înscrierea lucrărilor în concurs se face pe emailul: picturapentrucopii@gmail.com (Un email  
în care vă anunţaţi participarea şi secţiunea la care doriţi să vă înscrieţi.) 

Acordul de parteneriat se semnează dacă sunt minim 3 participanţi din unitatea şcolară şi se 
expediază în acelaşi plic/ colet cu lucrările. 

Toate lucrările vor avea o singură etichetă: una pe verso felicitării (pentru expoziţie) după 
modelul: 

Nume şi prenume copil................................................................. 
Nume şi prenume prof. îndrumător........................................... 
Tel.........................................Email............................................... 
Şcoala/ Grădiniţa......................................................................... 
Grupa/ clasa................................................................................. 
Adresa de corespondență............................................................ 
...................................................................................................... 



 
 
 
NOU!!! Nu există fişă de înscriere! Toate lucrările vor fi centralizate și introduse în carte 

conform informaţiilor scrise în etichetă.  
- 9 – 13 martie 2015 – centralizarea lucrărilor înscrise în concurs, fotografierea/ scanarea 

acestora pentru carte. Cartea (cu ISBN şi descriere CIP) va fi tipărită color şi va cuprinde secțiunile: 
cadre didactice, preșcolari, școlari clasele I-IV, școlari clasele V-VIII. Pe fiecare pagină vor fi incluse 
câte trei lucrări. În carte va fi inclusă o pagină Colaboratori, unde vor fi incluse toate cadrele didactice 
îndrumători ai copiilor înscrişi în concurs, precum şi participaţii la secţiunea cadre didactice. 
-          13-15 martie - jurizarea lucrărilor înscrise în concurs; 

Jurizarea va fi realizată de o echipă de specialişti (2 artişti plastici, 1 reprezentant Asociaţia 
Activităţi Creative). Se va aprecia: originalitatea, acurateţea, încadrarea în temă şi complexitatea 
lucrărilor.  
Se vor acorda PREMII ÎN CĂRŢI, REVISTE, DVD-uri de la sponsorii Editura Casa (cărţi din seria 
Idei Creative), Media Service Zawada (DVD-uri Eu şi MIA, jucării şi reviste pentru copii, feicare fectița 
de peste 7 ani va primi garantat un cadou de vacanță marca H2O), Doamna de Pictură (materiale 
profesionale pentru pictură şi hobby-craft, rechizite) şi Asociaţia Activităţi Creative (cărţi scriitori 
români şi figurine din ipsos pentru decorat) la minim 30% dintre partipanţi.  
Nou!!! Şcoala Grădiniţa cu cei mai mulţi premianţi va primi TROFEUL CONCURSULUI ! 
- 16 martie 2015 - anunţarea câştigătorilor pe www.activitaticreative.ro şi pe pagina de facebook; 

-          15 martie – 23 martie 2015 - editarea şi tipărirea cărţii cu ISBN Felicitări pentru mama cu toate 
lucrările înscrise în concurs.  

-  23-27 martie 2015 – expedierea coletelor cu cărţi, premii, diplome, adeverinţe pentru participanţii 
din ţară, lansarea cărţii şi organizarea expoziţiei la Universitatea de Arte „G. Enescu” Iaşi. 
 

Reuşita acestui proiect este garantată şi recomandată de succesul primele şapte ediţii: Inimioare 
pentru mama, Flori de primăvară, Culorile toamnei, Bradul de Crăciun, Iarna, Curcubeul copiilor, 
Primii fulgi de nea, Sfârșit de toamnă, organizate în perioada februarie 2012 – decembrie 2014. 
Rezultate obţinute: între 150-500 de participanţi din întreaga țară la fiecare editie, 6 expoziţii la 
sediul Bibliotecii “Gh. Asachi” filiala Ateneu, 1 expoziţie la Bojdeuca “Ion Creangă”, 1 expoziţie la 
Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, 4 festivităţi de premiere, editarea a 8 cărţi cu lucrările 
înscrise la fiecare ediţie, premierea copiilor cu peste 700 de cărţi, reviste, CD-uri, DVD-uri, seturi de 
creaţie, oferite de sponsorii: Editura Casa, Media Service Zawada, Doamna de Pictură, Editura Gama, 
Editura Anteea, Editura Galaxia Copiilor, articole în mass-media locală şi centrală, interviuri radio şi 
tv. 
 

Pentru relații suplimentare nu ezitați să contactați organizatorul concursului: Albianu Mihaela tel. 0729 
56 22 38 sau pe email: picturapentrucopii@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


