Ministerul Educaţiei
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău
Colegiul Naţional de Artă “George Apostu” Bacău
Str.Războieni, nr.24, cod 600033, tel/fax 0234-512753
e-mail: liceuldeartabacau@yahoo.com

REGULAMENT
CONCURSUL NAŢIONAL „PRIMĂVARA ARTELOR”
Ediţia a XXIII-a 1 -10 aprilie 2022, Bacău
Aprobat în Ordin de Ministru nr.3066/27.01.2022
Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău organizează Concursul Naţional
„PRIMĂVARA ARTELOR” ediţia a XXIII-a 2022 - SECŢIUNEA ARTE VIZUALE.
Scopul: Concursul Naţional „Primăvara Artelor” reprezintă pentru elevi o rampă de lansare a
talentelor pe drumul unor cariere artistice de excepţie, iar pentru profesori un valoros schimb de
experienţă în domeniul artelor vizuale, vizând atragerea elevilor pasionaţi de arte din liceele
vocaţionale de artă şi şcolile de învăţământ de masă, într-o activitate care le oferă posibilitatea de
a-şi pune în valoare cunoştinţele asimilate, şi potenţialul creator. Concursul îşi propune atragerea
unui numar cât mai mare de elevi din şcoli şi licee în activitatea de creaţie, pentru formarea şi
dezvoltarea unor competenţe specifice din domeniul cheie - sensibilizarea culturală şi exprimarea
artistică prin intermediul artelor plastice şi decorative, design şi arhitectură.
Concursul se adresează elevilor din gimnaziu şi liceu, clasele V-XII, fiind structurat pe două
categorii:
a) Şcoli / Licee generale din învătământul de masă
b) Şcoli / Licee din învătământul vocaţional de Artă
Tema concursului - este liberă
Secţiuni: pentru elevii din învaţământul de masă:
- grafică şi pictură
pentru elevii din liceele de artă:
- arte plastice (pictură, grafică, sculptură în material definitiv)
- arte decorative (pictură monumentală, ceramică în material definitiv), textile şi
design vestimentar)
- proiecte de arhitectură şi design
Tehnica: la alegerea participanţilor.
Notă: Lucrările reproduse (copiate inclusiv de pe internet) vor fi scoase din concurs şi nu ne
asumăm răspunderea pentru drepturile de autor.

În acest an datorită condiţiilor impuse de pandemia de COVID 19, concursul are loc
numai în mediul online.
Înscrierea elevilor în concurs o vor face profesorii coordonatori, fiecare fotografie a
lucrărilor concurenților fiind redenumită cu numele şi prenumele autorului, clasa,
localitatea și numele profesorului îndrumător. Se admit maxim 8 lucrări / profesor
coordonator.
Lucrările elevilor se vor încărca pe drive-ul:
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1iJI_nGmaki5hwedwT-4ZEH5wvstjnYgE
împreună cu un tabel în format word, care va conţine numele şi prenumele, clasa,
secţiunea, denumirea şi adresa şcolii, telefon, adresa e-mail, numele profesorului
coordonator, conform anexei din regulament.
Se trimit fotografii ale lucrărilor elevilor care vor respecta următoarele cerinţe
privind calitatea/mărimea imaginii: 300 DPI / 2000/ 3000 pixeli / maxim 4 MB
Dacă nu vă regăsiţi în folderele create de noi în drive, vă rugăm să creați un folder
cu numele școlii dvs. și să încarcați lucrările concurenților.
Încărcarea lucrărilor se va face până cel tarziu: 25 martie 2022.
Pe platforma concursului se regăsesc doua secţiuni - învăţământ vocaţional de artă (foldere
deja create cu numele şcolilor şi liceelor/colegiilor de artă din ţară) şi învăţământ de masă
(în care vă rugăm să creaţi folder cu numele şcolii/ colegiului/ liceului participant).
Se vor acorda premii pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă, pentru învăţamântul
vocaţional şi separat pentru învăţamântul de masă. Premiile vor fi trimise prin poştă.
Persoană de contact: arte vizuale: ROTARU BIANCA ANDREIA, tel. 0745 130 385

DIRECTOR,
Prof. Daniela Silvia Birzu

CONCURSUL NAŢIONAL „PRIMĂVARA ARTELOR” BACĂU
Ediţia a XXIII-a 2022

Unitatea de învățământ .....................................................................................................................
Localitatea / Judeţ .............................................................................................................................
Adresa unităţii de învătământ.............................................................................................................
Tel/fax/e-mail.....................................................................................................................................

Nr.
crt.
1

Nume și prenume elev participant

Clasa

Secțiunea

2
3
4
5
6
7
8

Profesor coordonator: ......................................................................................................................
telefon / e-mail profesor: ..................................................................................................................

