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REGULAMENT CONCURS 
« Rapsodii de toamnã » 

 
Asociația Clubul « EXPRESIA IDEII »  în parteneriat cu Primãria Municipiului Oneşti, 
Biblioteca “Radu Rossetti” Oneşti şi cu Muzeul Municipal de Istorie Oneşti , organizeazã 
în perioada 20-25 octombrie 2014, Concursul de Artã « Rapsodii de toamnã ». 
Premierea lucrãrilor participante va avea loc sâmbãtã, 25 octombrie 2014, ora 14.00, la 
Muzeul Municipal de Istorie Oneşti cu prilejul unui spectacol organizat de cãtre membrii 
Asociației şi invitații acestora.  
Concursul va fi structurat pe trei secțiuni : 
I. Graficã, picturã şi desen 
II.        Artã meşteşugãreascã (cusãturi / broderii, împletituri, sculpturi, țesãturi, mo-

delaje, colaje cu produse naturale, olãrit, sticlãrie, obiecte de podoabã, obiecte 
croşetate , tricotate, etc.) 

III. Alte genuri de creații : colaje din hârtie şi alte deşeuri, quiling, origami, ma-    
            chete, etc. 
În evaluarea lucrãrilor se vor avea în vedere : 

· mãiestria lucrului şi durata / efortul confecționãrii obiectului – 2 puncte (1+1) 
· originalitatea materialelor utilizate şi a tehnicii de lucru – 2 puncte (1+1) 
· în ce mãsurã lucrarea prezentatã a respectat tema concursului (toamna) - 2 puncte 
· utilitatea lucrãrii realizate şi accesibilitatea obiectului – 2 puncte (1+1) 
· numãrul de aprecieri primite din partea la publicul expoziției (interesul manifestat 

de acesta) – 2 puncte 
TOTAL:10 puncte-nota 10! 

În cazul în care douã sau mai multe lucrãri vor avea punctaje egale, se va proceda prin  
luarea în considerare a altor criterii : vârsta, ocupația , locul de muncã al autorului şi im-
portanța lucrãrii  pentru activitãțile viitoare ale organizatorilor . Lucrãrile înscrise în con-
curs vor fi trimise şi depuse pânã la data de 18 octombrie 2014 la Muzeul Municipal de 
Istorie Oneşti cu mențiunea “Pentru Concursul de Artã”. Eticheta lucrãrii va fi postatã la 
loc vizibil şi va conține: titlul lucrãrii, numele şi prenumele autorului, vârsta acestuia, 
ocupația şi locul de muncã (în cazul elevilor , instituția de învãțãmânt). Lucrãrile par-
ticipante la concurs nu se mai returneazã autorilor şi vor intra în patrimoniul Asociației 
Clubul “EXPRESIA IDEII”, inițiatoarea proiectului de activitate. Înscrierea în concurs nu 
este condiționatã de achitarea unei taxe ci necesitã doar completarea cererii de înscriere 
din anexã care se va depune la Muzeul Municipal de Istorie odatã cu lucrarea.Informații 
suplimentare pe adresa email: expresiaideii@yahoo.com sau la telefon: 0771413367.  
Lucrãrile premiate vor fi evidențiate şi popularizate cu sprijinul partenerilor media, pe 
paginile internet proprii organizatorilor ori pe siteurile de culturã, educație şi artã, etc. 
 
Prof.Elena Şerbu                                                                     Prof. Mariana Bendou 
Director                                                                                   Preşedinte Asociație  
Biblioteca Municipalã                                                            « Clubul EXPRESIA IDEII » 
« Radu Rossetti »                                                                    Oneşti 
Oneşti      
 
 



Fişã de inscriere Concurs « Rapsodii de toamnã » 
 
 

Subsemnatul (a)……………………………………………………………….domiciliat(ã) 
în ………………………………………………………………..județul…………………. 
adresa……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..telefon 
………………………..email......................................................., în vârstã de ………….., 
ocupația…………………………………………………locul de muncã…………………. 
………………………………………………………………………………………doresc 
sã mã înscriu şi sã particip la Concursul de Artã « Rapsodii de toamnã» cu lucrarea 
……………………...............................................................................................................
(se menționeazã titlul) la secțiunea ………………………………………………............... 
Menționez cã am luat la cunoştințã despre cerințele şi modul de desfãşurare ale manifes-
tãrii neavând nemulțumiri sau revendicãri ulterioare.   
NOTÃ :  
În cazul copiilor / elevilor se menționeazã aici şi cadrul didactic coordonator 
………………………………………………………………………………….precum şi 
instituția de învãțãmânt…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Data :                                                                                        
                                                                                                       Semnãtura indescifrabilã                               
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