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NUME ______________________________________________________________  
PRENUME ___________________________________________________________  
ADRESĂ_____________________________________________________________  
TEL. _______________________ / E-MAIL _________________________________  
TITLUL LUCRĂRII ______________________________________________________               
TEHNICA ____________________________________________________________  
SECȚIA___________________________________________________  
LICEUL_________________________________________________________ 
LOCALITATEA ___________________________ 
JUDEȚUL___________________________  
TEL. ______________________ / E-MAIL _____________________________  
CLASA ____________________________________  
 
PROFESOR COORDONATOR 
___________________________________________________  
 E-MAIL ____________________________  
 
Declar pe propria răspundere ca lucrarea prezentată este realizată de mine.  
 
Semnarea Fișei de participare presupune cunoașterea și acceptarea prezentului 
regulament. 
 
Data                                                                                   Semnătură participant  
___/___/_____                                                                __________________ 
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CONCURS DE CREATIVITATE „BAUHAUS 2022”   
 
Chiar dacă nu ați auzit niciodată de mișcarea Bauhaus, probabil că ați văzut influența ei în jurul vostru. 
De la semne de circulație la mobilier de birou, legendara școală de design a schimbat modul în care arată 
și funcționează lumea noastră. 
La peste o sută de ani de la începutul mișcării în Germania, suntem încă înconjurați de ideile Bauhaus 
despre artă, creativitate și măiestrie.                    
 
Centrul de Excelență în Arhitectură, Arte și Audiovizual (C.E.A.A.A.) prin Concursul  de creativitate 
„ BAUHAUS 2022” încearcă să aducă lucrările creative ale elevilor și studenţiilor în atenția unui public cât 
mai larg printr-un eveniment dedicat arhitecturii, artelor şi audiovizualului având următoarele secțiuni de 
concurs : Pictură, Grafică, Compoziţie, Afiş, Design, Arhitectură, Media, Fotografie,  Sculptură, Muzică. 
 
Participanții vor completă în format electronic fisa de participare însoţită de o imagine a lucrării scanate 
sau fotografiate la o rezoluţie minimă de 150 dpi. Aceasta va fi expediată pe adresa de  
e-mail: ceaaa.news@gmail.com până la data de 21 martie 2022.  
 
Formatul de participare este 50 x 70 cm.Termenul de predare al lucrărilor  în format fizic este  până la 
data de 22 martie 2022. Lucrările vor avea înscrise pe verso, cu majuscule, următoarele date de 
identificare: 
 
CLASĂ 
SECȚIUNEA DE CONCURS :  
NUME 
PRENUME 
LICEUL / ORAȘUL / JUDEȚUL :  
PROFESOR COORDONATOR:  
 
Prin implicarea liceelor vocaţionale şi creative, ne propunem să generăm un dialog atât între elevii şi 
studenții din diferite domenii, cât și între licee şi facultățile de profil, care să se dezvolte și să se 
transforme în parteneriate, proiecte comune, colaborări. 
 
Evenimentele din cadrul „BAUHAUS 2022” au în vedere atragerea unui public interesat de artă, 
arhitectură,muzică, audiovizual și industriile creative.    
Coordonator concurs  de creativitate „BAUHAUS 2022”  - dr.arh.Luca Matei Stoian 
 
„BAUHAUS 2022” este un Proiect Educaţional şi Creativ iniţiat de C.E.A.A.A. & Partenerii. 
 Pentru  mai multe detalii accesati:  www.ceaaa.ro 

http://www.ceaaa.ro/
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is a non-profit institution listed in the 

National Public Register of Cultural Foundations 
and Associations Ministry of Justice of the Government of Romania 

 

WWW.CEAAA.RO 

MISIUNEA C.E.A.A.A. 

Iniţiem şi organizăm evenimente culturale, construind o comunitate ce reuneşte profesionişti dar şi 

publicul creativ şi cultural din România. 

Prin tot ceea ce facem ne-am propus să contribuim la construirea unei infrastructuri puternice pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului creativ în ţară, creşterea şi diversificarea audienţei atelierelor, designerilor, 

micilor afaceri, promovarea întreprinzătorilor şi profesioniştilor creativi pe plan naţional şi internaţional. 

C.E.A.A.A. este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele 

comunităţii creative din România în dialogul cu instituţiile statului şi cu organizaţiile internaţionale. 

Acţionăm pentru crearea unui mediu propice dezvoltării comunităţii creative din România. 

Una dintre priorităţile noastre din utimii ani a fost iniţierea unor proiectele de dezvoltare artistică şi 

arhitecturală prin coagularea comunităţilor creative în jurul unor spaţii şi proiecte ce pot aduce în lumină 

Bucureştiul şi România pe harta culturală europeană. 

Portofoliul nostru include organizarea de activităţi cu scopul interacţiunii pe plan naţional şi internaţional, 

programe de perfecţionare profesională, expoziţii, lansari de carte, workshop-uri artistice, seminarii şi 

dezbateri. 

Preşedinte C.E.A.A.A. 

dr.arh.Luca Matei Stoian 

http://www.ceaaa.ro/

