
 
 

Regulamentul concursului de pictură  în cadrul  

Festivalului-concurs internațional al interpreţilor violonişti 

„Vladimir Dodon”, ediţia a IV-a, 2021. 

Concursul de pictură este organizat în cadrul Festivalului-concurs național al 

interpreţilor violonişti „Vladimir Dodon”,  de către Asociaţia Obştească  „Casa 

Viorii”, Consiliul Raional Călăraşi, Primăria oraşului Călăraşi, Direcţia 

Cultură şi Turism Călărași în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării cu susţinerea Centrului Naţional de Conservare şi Promovare a 

Patrimoniuluii Cultural Imaterial.   

Scopul concursului de pictură: 

Concursul de Pictură este un concurs de arte vizuale, care are drep scop 

promovarea şi valorificarea potenţialului creativ al copiilor și tinerilor, 

cultivarea valorilor universale exprimate prin desen și culoare.  

Obiectivele concursului de pictură: 

o Promovarea dialogului și educației interculturale; 

o Dezvoltarea capacității de exprimare a creativității prin pictură; 

o Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități 

culturale   și de dezvoltare personală. 

Tematica: ,,Vioara-regina muzicii” 

Concursul de Pictură din cadrul Festivalului-concurs internațional al 

interpreţilor violonişti „Vladimir Dodon”, ediţia a IV-a, 2021, se adresează 

copiilor, tinerilor cu preocupări artistice din Republica Moldova și nu numai.  

Desfăşurarea concursului: 

Concursul se desfăşoară în perioada 10 aprilie  -  25 mai 2021. 

Participanţii vor realiza un desen, într-o manieră individuală şi cât mai originală, 

inspirată din tema Concursului, lucrarea se va prezenta  pe suport de hârtie de 

format A3, tehnica de execuție fiind la alegere (creion, cariocă, acuarelă,  

grafică, etc.); 

 Fiecare participant poate concura cu cel mult 3 lucrări; 

 

 

 

 



 
 

La lucrare se anexează o fişă conţinând: titlul lucrării şi datele personale ale 

participantului (numele şi prenumele, vârsta, liceul/şcoala şi clasa în care învaţă, 

adresa la domiciliu, numărul de telefon sau adresa de email la care poate fi 

contactat).  

Lucrările vor fi prezentate până la 25 mai 2021, la Direcția Cultură și Turism 

Călărași, str. Mihai Eminescu nr.21; 

Lucrările nu vor fi returnate participanţilor, indiferent de rezultatul concursului.  

Desemnarea cîștigătorilor și decernarea premiilor:  

 Pentru evaluarea lucrărilor prezentate la concurs va fi desemnat un juriu format 

dintr-un număr impar de specialiști în domeniu și reprezentanţi ai instituţiilor 

organizatoare.  

Juriul va stabili baremul de evaluare şi va aprecia lucrările conform 

următoarelor criterii: 

Încadrarea în tema propusă, originalitatea, creativitatea, claritatea transpunerii 

mesajului în limbaj vizual, gradul de acurateţe a execuţiei lucrării etc.; 

Respectarea condiţiilor şi a criteriilor de prezentare stabilite prin Regulamentul 

Concursului. 

Juriul va desemna câştigătorii Premiilor I, II, III şi ai Menţiunilor de participare. 

Premianții vor primi diplome și cadouri 

Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi personal la telefon sau prin e-mail.  

Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 30 mai 2021, procedura de 

decernare va fi anunțată ulterior. 

Cele mai bune lucrări vor fi expuse în spațiile expoziționale, paginile oficiale 

ale organizatorilor . 

 Pentru informații suplimentare ne  puteți contacta: 

Telefon- (0244) 2 63 64, (+373) 79 400 589 

Email- cultura@calarasi.md  

mailto:cultura@calarasi.md

