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REGULAMENT 
CONCURS INTERJUDEȚEAN DE ARTE PLASTICE 

”OMAGIU – ȘTEFAN LUCHIAN”, ediția a XV-a, BOTOȘANI 

 

 Liceul de Artă ”Ștefan Luchian” Botoșani, organizează CONCURSUL 

INTERJUDEŢEAN DE ARTE PLASTICE ”OMAGIU – ȘTEFAN LUCHIAN”, ediția a XV-

a, 2021- 2022. 

 Scopul: Concursul își propune atragerea unui număr cât mai mare de elevi din școli 

generale și licee de specialitate, pentru promovarea și dezvoltarea competențelor specifice din 

domeniul cheie – sensibilizarea culturală și exprimarea artistică prin intermediul artelor vizuale. 

 Obiective specifice sunt  dezvoltarea și stimularea creativității şi sensibilității artistice a 

elevilor, de asemenea o mai bună cunoaștere a creației pictorului Ștefan Luchian, omagierea operei 

și a personalității artistice a acestuia; valorificarea experienței pozitive a cadrelor didactice în 

abordarea educației vizuale. 

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Muzeul Județean Botoșani. 

            Concursul se adresează elevilor din clasele V – XII licee vocaţionale și teoretice, fiind 

structurat pe două secțiuni( secțiunea teoretică și secțiunea vocațională ) și pe grupe de vârstă: a) 

Clasele V-VI; VII-VIII; b) Clasele IX-X; XI-XII. El se va desfăşura în funcţie de evoluţia 

pandemiei Covid-19 în format fizic sau online. 

Participanții pot aborda genuri ale artei,caracteristice operei lui Ștefan Luchian: naturi 

statice, peisaje, compoziții, portrete (nu se acceptă reproduceri după lucrările artistului). 

Tehnica: tempera, guașe, culori în ulei, pastel, mixtă.. 

Dimensiuni: A3, A2(nu se acceptă alte dimensiuni). 

            Lucrările vor fi trimise pe adresa Liceului de Artă „ŞTEFAN LUCHIAN”, B-dul Mihai 

Eminescu Nr.69, cod 710171-Botosani, până la 26 ianuarie 2022 data poştei, având trecute pe 

spatele lucrării următoarele: numele şi prenumele autorului, clasa, localitatea, adresa şi 

numărul de telefon al şcolii, numele profesorului îndrumător. Fiecare colet trebuie să conţină 

tabelul nominal cu elevii participanţi și prof.coordonatori,cu stampila unitații. În eventualitatea 

desfăşurării concursului online fotografiile lucrărilor elevilor și înscierea lor la concurs se va face 

folosind formularul de mai jos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ_cmMmKDIf-

k1m_r6ixbbbVKI8oJCcWOzD6EXecget8vXDQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1 

 Premianţii vor primi diplome şi premii, pe categorii de vârstă, în cadrul festivităţii de 

premiere ce va avea loc în preajma zilei de 1.02.2022, la Galeriile de Artă „ Ştefan Luchian”, cu 

prilejul vernisării expoziţiei cu cele mai reuşite lucrări înscrise în concurs. 

 Lucrările rămân în posesia Liceului de Artă „Ştefan Luchian”. Persoane de contact: 

coordonator proiect:-Prof. Păpădie Beatrice Cătălina, tel. 0745660107 

                                 -Prof.Munteanu Alina Bogdana, tel. 0740530788  

-Prof. Strugariu Adina, tel 0751148869 
                 

Avizat Director, 

                                        Prof. drd. Suhăreanu Codruța- Andreea 
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