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Concursul de artă plastică 

 „PLOIEŞTI, ORAŞUL MEU, ORAŞ EUROPEAN” 
- ediţia a XVI-a- 

11 Aprilie – 09 Mai 2022 
 

REGULAMENT  

 

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti organizează anual concursul de 

artă plastică pentru elevi „Ploiești, orașul meu, oraș european”. 

Concursul, aflat la cea de a XVI-a ediţie, se organizează în perioada 11 Aprilie – 09 Mai 2022 

și se adresează tinerilor elevi pentru a stimula creativitatea acestora și pentru aprecierea valorilor 

cultural-educative. 

Elevii vor realiza lucrări de artă plastică, ce vor aborda subiecte din diferite domenii 

reprezentative pentru Ploieşti, dar și din istoria acestui oraș: monumente, clădiri de patrimoniu, 

biserici, clădiri de renume, evenimente importante, personalităţi din toate domeniile, respectând 

tematica concursului „Ploiești, orașul meu, oraș european”.   

CONCURSUL SE VA DESFĂȘURA PE DOUĂ SECȚIUNI: 

1. Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti  pentru: 

1. Clasele IX - XII 

2. Instituţii şcolare din Municipiul Ploieşti, altele decât Colegiul de Artă „Carmen Sylva”: 

1. Clasele V-VIII 

2. Clasele IX – XII 

Se va ține cont de următoarele aspecte: 

• Se vor primi doar lucrări în format A3; 

• Se vor lua in considerare doar lucrările care vor avea pe verso: numele și prenumele 

elevului, Școala/Liceul/Colegiul și clasa; 

• vor fi selectate la fiecare şcoală participantă de către profesorul coordonator şi vor fi 

predate fizic la sediul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului 

Ploiești – str. Piața Eroilor, nr.1A (etaj 7) pe bază de proces verbal de predare 

primire (Anexa 1), până cel târziu la data de: 05 Mai  a.c. ora 12:00.  

 

Jurizarea se va face de către doi artişti profesionişti si un reprezentant al Casei de Cultură 

„Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti. 
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Calendar activități: 

1. 11 Aprilie – 05 Mai a.c. – perioada de înscrieri 

2. 06 Mai – jurizare lucrări și anunțarea căștigătorilor (telefonic) 

3. 9 Mai - premierea participanților - str. Piața Eroilor, nr.1A, etaj 7, camera 712, 

ora 16:00 

 

Se vor acorda următoarele premii: 

1. Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti  pentru:  

1. Clasele IX – XII  

• Premiul I – 300 lei 

• Premiul II – 250 lei 

• Premiul III – 200 lei 

• Mențiune – 100 lei 

• Mențiune – 100 lei 

 

2. Instituţii şcolare din Municipiul Ploieşti, altele decât Colegiul de Artă „Carmen Sylva”: 

1. Clasele V-VIII 

• Premiul I – 250 lei 

• Premiul II – 200 lei 

• Premiul III – 150 lei 

• Mențiune – 100 lei 

2. Clasele IX – XII 

• Premiul I – 250 lei 

• Premiul II – 200 lei 

• Premiul III – 150 lei 

• Mențiune – 100 lei 

 Lucrările stabilite câștigătoare vor fi prezentate în cadrul unei expoziţii online 

permanente – pe pagina de social media (Facebook) a Casei de Cultură „I.L.Caragiale” și vor 

fi expuse și în cadrul activităților dedicate Zilelor Orașului Ploiești. 

 

Prin participarea la concurs, în această formă, vă exprimați acordul ca organizatorii să 

prelucreze datele voastre cu caracter personal și vă asumați cunoașterea drepturilor prevăzute în 

Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date. Instituția organizatoare declară că datele colectate nu vor fi transmise către 

un alt operator din țară sau străinătate, decât în condițiile prevăzute de lege. 

 

Adresă de e-mail: mihaela.casadeculturaploiesti@gmail.com 

Telefon: 0730 097 669 

 

COORDONATOR PROIECT 

Referent de specialitate, 

Mihaela TĂTARU 

 

ORGANIZATOR: 

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești 

 

DIRECTOR, 

Prof. Marian DRAGOMIR 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 

Încheiat astăzi, ___________________, de către prof. coordonator 

________________________________________________________________________________, 

e-mail:______________________________, telefon:_____________________________________, 

cu ocazia selectării și predării lucrărilor realizate de elevii de la: 

 ________________________________________________________________________________                     

pentru concursul „PLOIEŞTI, ORAŞUL MEU, ORAŞ EUROPEAN” organizat de Casa de 

Cultură „Ion Luca Caragiale”  a Municipiului Ploiești în perioada 11 Aprilie – 09 Mai 2022. 

În urma analizării compozițiilor realizate de către elevi, au fost selectate pentru participarea la 

concurs, următoarele lucrări: 

 
Nr. Crt. Nume și Prenume elev Clasa Nume lucrare 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

 

 

Data:  Profesor coordonator, 

Nume și Prenume 

 
 

 


