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Concursul Naţional de Pictură şi Grafică “Vespasian Lungu” 
ediţia a XXVII–a, Brăila, 15 noiembrie - 9 decembrie 2022 

 

 
REGULAMENT

 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, cu sprijinul Consiliului Judeţean 

Brăila şi al Primăriei Municipiului Brăila, organizează, în perioada 15 noiembrie - 9 decembrie 2022, 
cea de-a XXVII-a ediţie a Concursului Naţional de Pictură şi Grafică „Vespasian Lungu”. 

Concursul se adresează, în exclusivitate, elevilor şcolilor populare de arte şi meserii din ţară 
independente sau organizate ca secţii în cadrul centrelor culturale judeţene; lucrările vor fi avizate de 
profesorii de specialitate ai şcolilor de unde provin concurenţii. 

Secţiunile concursului sunt: 
 Seniori (cu vârsta de peste 14 ani) - Pictură  
 Seniori (cu vârsta de peste 14 ani) - Grafică  
 Juniori (cu vârsta de cel mult 14 ani) - Pictură şi grafică 

Fiecare participant poate trimite o singură lucrare. 
Fotografiile lucrărilor, fără rame, vor fi trimise în format electronic (.jpg), cu rezoluţie minimă 

3.000 px latura mare (latura mică va fi proporţională), pe adresa concursuri.spabraila@yahoo.com 
până la data de 13 noiembrie 2022, împreună cu fişa de înscriere completată integral şi avizată de 
conducerea instituţiei. Calitatea imaginii poate influența rezultatul jurizării. 

Juriul va fi alcătuit din personalităţi cunoscute din domeniul artei, reprezentanţi ai Uniunii Artiştilor 
Plastici din România. Jurizarea lucrărilor se va face în data de 15 noiembrie 2022. Rezultatele 
jurizării se vor afişa pe site-ul www.vespasianlungu.ro şi pe pagina de Facebook a Şcolii în data de 
16 noiembrie 2022; premianţii vor fi anunţaţi şi prin e-mail sau telefonic.  

Juriul va acorda premii după cum urmează: 
 Marele Premiu: 1.000 lei. 
 Secţiunea Seniori – Pictură: premiul I – 700 lei, premiul II – 600 lei; premiul III – 500 lei; 

trei menţiuni a câte 300 lei; 
 Secţiunea Seniori – Grafică: premiul I – 700 lei, premiul II – 600 lei; premiul III – 500 lei; 

trei menţiuni a câte 250 lei; 
 Categoria Juniori: premiul I – 500 lei, premiul II – 350 lei; premiul III – 200 lei; trei 

menţiuni a câte 150 lei. 
Deciziile juriului privind acordarea premiilor nu pot fi contestate. În situaţia în care Marele Premiu 

nu se acordă, juriul poate redistribui valoarea premiului la celelalte secţiuni.   
Toţi concurenţii vor primi diplome pe adresele de email de unde au provenit înscrierile, în 

conformitate cu rezultatele jurizării. Catalogul electronic cu lucrările premiate va fi postat pe pagina de 
Facebook a Şcolii, după vernisajul expoziţiei.  

Se vor trimit fizic numai lucrările premiate, prin serviciile de curierat (sunt excluse expedierile 
prin poştă), până cel târziu la data de 25 noiembrie 2022, pe adresa: Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, str. Mărăşeşti, nr. 1, cod 810025, telefon 0239/612104. Taxa 
de expediere va fi suportată de autori sau de şcolile pe care le reprezintă. 

Lucrările premiate vor fi înrămate, obligatoriu cu sistem de prindere adecvat. Pe verso, lucrările vor 
avea înscrise: numele şi prenumele concurentului, localitatea, titlul lucrării şi tehnica de lucru. 
Lucrările vor fi ambalate şi expediate în cutii cartonate, lăsând posibilitatea unei manipulări uşoare.  

Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 9 decembrie 2022, în foaierul Casei Tineretului Brăila 
sau într-o altă locaţie (în funcţie de disponibilitatea spaţiilor expoziţionale). 



Lucrările premiate, precum şi drepturile de autor ale acestora, devin proprietatea Şcolii Populare de 
Artă şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila. Lucrările se înregistrează în patrimoniul instituţiei, în 
scopul realizării unor albume sau/şi expoziţii itinerante.  

Contravaloarea premiului se va plăti, în termen de 30 de zile de la data primirii lucrării la 
sediul organizatorului, în contul personal al beneficiarului premiului sau al părintelui/tutorelui (în 
cazul minorilor) indicat în fişa de înscriere. Pentru operativitatea achitării premiilor, vă rugăm să 
completaţi integral fişa de înscriere (date de contact, date privind contul bancar, date privind şcoala de 
arte reprezentată etc.). 

Regulamentul şi fişa de înscriere pot fi descărcate de pe site-ul şcolii - www.vespasianlungu.ro. 
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal: 
- Participanţii să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin fişa de 

înscriere, în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea; 
- Organizatorii se obligă să asigure prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor înscrişi 

doar în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea.   
 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la directorul de concurs, domnul expert Cristian Radu - 

0740/076323, de la secretariatul şcolii - 0239/612104 sau pe e-mail vespasianlungu@yahoo.com. 
 
 
 
 
 
 

MANAGER,      DIRECTOR DE CONCURS,   
Gigi-Cristian MOROZAN           Expert Cristian RADU

 


