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1. Locul de desfasurare si data 
1.1. Expozitia internationala filatelica BALKANFILA 2020 - a 19-a editie 
continua sa consolideze si sa dezvolte prietenia dintre filatelistii din Regiunea 
Balcanica. Expozitia va avea loc la Palatul Parlamentului României in Sala 
de expozitii de arta  „Constantin Brancusi”, strada Izvor nr.2-4. 
1.2. BALKANFILA 2020 va avea loc in perioada 17 - 19 septembrie 2020. 
1.3. Tari participante: Albania, Bosnia si Hertegovina si Republica Srpska, 
Bulgaria, Croatia, Grecia, Moldova, Muntenegru, Republica Macedonia de 
Nord, Romania, Serbia, Slovenia, Turcia, Cipru. Invitati speciali: Israel si 
Egipt. 
1.4. Hotelul oficial este IBIS Palatul Parlamentului City Center. 
(Http://www.ibishotels.ro) 
 
2. Organizare si sprijin 
2.1. BALKANFILA 2020 este organizata de Federatia Filatelica Romana, Asociatia 
Filatelica din Bucuresti si Compania Nationala Posta Romana S.A. 
2.2. BALKANFILA 2020 va avea loc sub recunoasterea Federatiei Asociatiilor 
Filatelice Europene / FEPA /. 
2.3. Expozitia se află sub patronajul onorific al Presedintelui Romaniei – 
Excelența Sa domnul Klaus Werner Iohannis. 
2.4. Muzeul Recordurilor din România este unul dintre sponsorii principali ai 
expozitiei BALKANFILA 2020. 
2.5. Limba oficială a expozitiei este limba engleză. 
  
3. Regulament 
3.1. Pentru BALKANFILA 2020 se aplica urmatorul Regulament al Federatiei 
Internationale de Filatelie / FIP : 
a) Regulamentul FEPA pentru expozitii / FREGEX / 
b) Regulamentul general pentru evaluarea exponatelor competitive la expozitiile 
FIP / GREV / 
c) Regulamentul special pentru evaluarea exponatelor competitive la expozitiile 
FIP / SREV / 
d) Exponatele „Un panou” vor face obiectul Instructiunilor de evaluare în clasa lor 
desemnata. 
e) Exponatele din clasa „Open” vor face obiectul Instructiunilor pentru evaluarea 
clasei „Open” la Expozitiile FIP. 
f) Regulamentul expozitional pentru Grupul de lucru Balkanfila (BWGER). 
g) Regulamentul special pentru BALKANFILA 2020. 
 
4. Clasarea si clasele expozitiei 
Expozitia filatelica internationala BALKANFILA 2020 este o expozitie de rangul I,  
in cadrul careia exponatele pot fi prezentate în urmatoarele clase: 
 
A. Clasele necompetitive: 
Clasa A.1 Clasa oficiala 
a) Clasa oficiala (pentru administratiile postale si muzee) 
b) Clasa de Onoare (pentru persoanele invitate și membrii juriului). 
    A.2 Alte clase necompetitive. 



 
B. Clase competitive: 
B.1 Clasa de Filatelie Traditionala 
B.2 Clasa de Istorie postala 
B.3 Clasa de Filatelie tematica 
B.4 Clasa de Maximafilie 
B.5 Clasa de Fiscalotelie 
B.6 Clasa Open 
B.7 Clasa de Intreguri postale 
B.8 Clasa de Aerofilatelie 
B.9 Clasa de Cartofilie 
L.1 Literatura filatelica - Carti si studii speciale 
L.2 Literatura filatelica - Cataloage 
L.3 Literatura filatelica - periodice 
L.4 Literatura filatelica - articole cu caracter general. 
Y.1 Filatelie pentru tineret - Varsta *  expozantului 10-15 ani 
Y.2 Filatelie pentru tineret - Varsta *  expozantului 16-18 ani 
Y.3 Filatelia pentru tineret - Varsta *  expozantului 19-21 ani 
     * Varsta la 1 ianuarie 2020 
Notă: Exponatele „Un Panou” nu vor fi clasificate într-o clasa speciala. Acestea 
vor fi alocate claselor competitive din care fac parte. 
 
5. Participanti 
5.1. Toti filatelistii cu resedinta permanenta intr-una dintre tarile incluse in 
Grupul de lucru Balkanfila si filatelisti straini care sunt membri ai societatilor 
respective din acest grup; tari / federatii invitate ca oaspeti. 
5.2. Exponatele din clasele competitive trebuie sa fi obtinut minimum 75 de 
puncte sau sa fi obinut medalia de Vermeil la o expozitie de nivel national. 
Comisarul confirma calitatea exponatelor noi / pentru prima data. 
5.3. Nu mai mult de doua exponate la expozitie de persoana. Daca un expozant 
are doua exponate, trebuie sa fie în clase diferite. Pentru clasa „Literatura” nu 
exista restrictii. In clasa de literatura filatelica exponatele trebuie sa fie publicate 
/ emise dupa: 
• 1 ianuarie 2014 pentru manuale sau studii speciale (clasa L1) 
• 1 ianuarie 2018 pentru intrarile ramase (clasele L2, L3, L4) 
5.4. Expoziția nu are o Clasa de Championship, exponatele care au câștigat G - 
LG la expozițiile FIP / Continental nu sunt admise in clasele competitive. La 
cererea expozantului si cu acordul Comitetului de organizare, acestia pot fi 
plasati în clasa A.2. clasa necompetitiva. 
5.5. Toate exponatele trebuie sa fi fost in proprietatea expozantului cu cel putin 
2 ani inainte de expozitie. 
5.6. Colectiile / exponatele cu teme balcanice, de la orice federatie membra 
FEPA, pot fi acceptate. 
5.7. Deciziile privind cererile exponatelor si acceptarea acestora vor fi supuse 
Articolului 9-19 din Regulamentul general al expozițiilor FIP / GREX /. 
 
6. Aplicatii si acceptare 
6.1. Formularul de inscriere trebuie sa fie insotit de o fotocopie a fisei 
introductive a exponatului sau de un rezumat si trimis comisarului national 
respectiv. 
6.2. Formularul de inscriere va fi trimis de comisarul national Comitetului 
de organizare pana cel tarziu pe 15 martie 2020. 
6.3. Exponatele trebuie inscrise in clasificarea corecta. Juriul isi rezerva dreptul 
de a realoca exponatele clasificate incorect. Un exponat poate fi inscris la o 



singura clasa. Continutul exponatelor trebuie sa fie în conformitate cu 
standardele morale si etice, precum si cu legea romana. 
6.4. Pentru exponatele de un panou, in formularul de inregistrare trebuie sa 
mentionati clasa din care face parte. 
6.5. Comitetul de organizare isi rezerva dreptul de a respinge orice exponat fara 
a atribui niciun motiv al respingerii. 
6.6. Fiecare exponat acceptat va fi listat în catalogul oficial al expozitiei, sub titlul 
dat, asa cum este mentionat în formularul de inscriere, impreuna cu o scurta 
descriere. 
6.7. Lista exponatelor acceptate va fi trimisa comisarilor nationali pana la 30 
martie 2020. Acest lucru lasa suficient timp pentru a informa expozantii si pentru 
a incasa taxele de inscriere, pentru a fi trimise la adresa indicata de Comitetul de 
organizare pana cel tarziu pe 30 mai 2020. 
 
7. Taxe de participare 
7.1. Taxa de participare pentru toate clasele A. și B. este de 20 de euro 
pentru un panou. Taxa pentru exponatele One Frame este de 30 de euro 
si nu există taxe pentru exponatele inscrise la Clasa de Tineret. Taxa 
pentru fiecare lucrare din clasa „Literatura” este de 20 de euro. Taxele de 
participare nu sunt rambursabile. 
7.2. Taxa de participare trebuie trimisa Comitetului de organizare pana 
cel tarziu pe 30 mai 2020. 
Informatiile de plata pot fi gasite pe ultima linie a prezentului regulament. 
 
8. Alocare panouri și dimensiuni 
8.1. Vor fi aproximativ 600 de panouri pentru clasele competitive, masura 
970x1200mm. Un panou contine 16 foi masurate DIN A4 / 210x295 mm / 
grosime maxima de 12 mm pentru obiecte din clasa OPEN. Comitetul de 
organizare trebuie informat despre exponatele OPEN care necesita o expunere 
speciala. 
8.2. Foile vor fi montate în patru randuri din patru. Fiecare foaie trebuie plasata 
intr-o folie de protectie transparenta. 
8.3. Foile de dimensiuni multiple pot fi adaptate, dar trebuie notate pe 
formularele de inscriere si coordonate cu organizatorii. 
8.4. Literatura filatelica va fi afisata in cabinele expozitionale speciale sau in sali, 
pentru a fi la dispozitia vizitatorilor. 
8.5. Comitetul de organizare va decide cu privire la alocarea panourilor din 
clasele necompetitive. 
8.6. În clasele competitive alocarea panourilor este urmatoarea: 
- 8 panouri pentru exponate premiate cu o medalie de Large Vermeil la 
expozițiile FIP / FEPA; 
- 5 panouri pentru exponate care au primit o medalie mai mică de Large Vermeil, 
inclusiv pentru participarea pentru prima data in cadru internațional. 
- „Clasa de Tineret” - minim 3 panouri și maxim 5 panouri. 
 
9. Prezentarea exponatelor 
9.1. Toate exponatele trebuie montate pe pagini albe. Nu sunt acceptate 
exponatele montate pe foi de culoare inchisa sau negre. Plansele trebuie sa 
contina piese filatelice autentice. 
9.2. Comitetul de organizare sfatuieste expozantii sa protejeze într-o folie de 
protectie transparenta foile lor destul de rigide pentru a asigura o prezentare mai 
buna a foii. 



9.3. Originalul certificatului de expertiza trebuie sa fie pus la dispozitia juriului 
prin introducerea acestuia în partea din spate a paginii de exponat. O litera mică 
© trebuie sa fie prezenta în coltul din dreapta jos al foii de expunere. 
 
10. Comisarii 
10.1. Fiecare tara trebuie sa numeasca un comisar pentru fiecare expozitie 
Balkanfila. Ar fi de preferat ca sa fie comisarul de asemenea si membru al juriului 
FEPA / FIP. 
Responsabilitatile si privilegiile comisarului sunt cele numite la Articolele 25 și 27 
din GREX. 
 
11. Juriul 
11.1. Juriul va fi compus din jurati numiti dintre membrii Balkanfila. 
11.2. Privilegiile membrilor de juriu vor fi in conformitate cu Articolele 34 și 35 
din GREX. 
 
12. Premii 
12.1. Premiile vor fi acordate in conformitate cu Regulamentul general pentru 
expoziții / GREX / FIP, cu Regulamentul general pentru evaluarea exponatelor 
competitive la expozitiile FIP / GREV / si cu Regulamentul special pentru 
evaluarea exponatelor competitive la expozitiile FIP / SREV /. 
12.2. Premii pentru exponatele din Clasele Competitive: 
♥ Medalie de Aur mare (95 - 100 puncte) 
♥ Medalie de Aur (90 - 94 puncte) 
♥ Medalie Vermeil mare (85 - 89 puncte) 
♥ Medalie de Vermeil (80 - 84 puncte) 
♥ Medalie de Argint mare (75 - 79 puncte) 
♥ Medalie de Argint (70 - 74 puncte) 
♥ Medalie de Bronz argintat (65 - 69 puncte) 
♥ Medalie de Bronz (60- 64 puncte) 
♥ Diplomă (≤ 59 puncte) 
 
Expozantul care nu obtine o medalie va primi o diploma de participare. 
Premiile vor fi însotite de Diplome. 
12.3 Fiecare Federatie este binevenita sa doneze un Premiu Special care va fi pus 
la dispozitia juriului si care va fi acordat exponatului sub forma de Premii 
Speciale. 
12.4 Comitetul de organizare va nominaliza Marele Premiu Balkanfila 2020, 
Grand Prix International si Grand Prix National. Premiul special va fi acordat prin 
decizia juriului în cadrul ceremoniei de la Palmares de catre presedintele Grupului 
de lucru Balkanfila. 
 
13. Expedierea și returnarea exponatelor 
13.1. Toate exponatele trebuiesc numerotate si inchise intr-o folie de protectie 
transparenta, inchisa pe trei parti. Numerotarea va fi continua si va fi plasata in 
oricare dintre colturile inferioare frontale. 
13.2. Exponatele din clasa „Literatura” trebuie sa fie furnizate in prealabil in două 
exemplare până la 20 august 2020. Exponatele din clasa „Literatura” nu vor fi 
returnate. Acestea vor fi expediate Comitetului de Organizare de catre expozant 
la adresa indicata pe formularul de inregistrare. 
13.3. Toate cheltuielile legate de expeditie vor fi platite de catre expozant. 
Exponatele vor fi returnate expozantilor prin modul în care au fost trimise 
(Art.51.1 GREX). 



13.5. Comitetul de organizare recomanda expedierea si returnarea exponatelor 
de catre comisarii nationali. 
13.6. Exponatele expozantilor romani vor fi livrate personal sau de catre delegat. 
 
14. Asigurarea și securitatea 
14.1. Fiecare expozant trebuie sa asigure pe cheltuiala sa exponatul prezentat la 
BALKANFILA 2020. 
14.2. Comitetul de organizare al BALKANFILA 2020 va lua masurile adecvate 
pentru a proteja manipularea si expunerea exponatelor, de la sosirea lor pana la 
intoarcerea lor. 
14.3. Comitetul de organizare al BALKANFILA 2020 si angajatii acestuia, 
indiferent daca sunt platiti sau voluntari, nu vor fi responsabili pentru nicio 
pierdere sau deteriorare a unui exponat din momentul primirii pâna la returnarea 
acestora. 
14.4. Pentru toate intrebarile legale care apar intre Comitetul de organizare al 
BALKANFILA 2020 si expozanti, Legile Romaniei se aplica exclusiv. 
 
15. Vama 
15.1. Instructiuni speciale privind reglementarile vamale pentru exportul si 
importul exponatelor provenite din strainatate din tari din afara Uniunii Europene 
sunt transmise comisarilor nationali. 
15.2. Expozantii trebuie sa expedieze comisarilor lor nationali, inainte de a 
trimite formularul de inregistrare, o lista sau un inventar, indicand pe fiecare 
foaie numarul de timbre sau materiale postale si valoarea estimata a acestora. 
 
16. Despre Comitetul de Organizare 
16.1. Comitetul de organizare al BALKANFILA 2020 isi rezerva dreptul de a 
modifica reglementarile actuale. În acest caz, expozantii vor fi informati cu 
privire la orice modificare. 
16.2. Prin semnarea formularului de inscriere finala, fiecare expozant accepta 
aceste regulamente speciale pentru BALKANFILA 2020. 
16.3. Interpretarea si solutionarea problemelor care nu sunt incluse in prezentul 
regulament reglementeaza Comitetul de organizare al BALKANFILA 2020 sa 
decida, iar aceste decizii sunt definitive. 
16.4. In caz de discrepanta sau dezacord care nu poate fi rezolvat intr-un mod 
amiabil intre parti, locul de jurisdictie este Judecatoria Municipiului Bucuresti.
  
 
 Adrese pentru corespondenta: 
 

Comitetul de Organizare al  BALKANFILA 2020: 
FEDERATIA FILATELICA ROMANA 
O.P. Bucuresti 15 - C.P. 29, COD POSTAL 014850, 
Sector 1 - Bucuresti - ROMANIA 
Phone: +40744 500 566 
E-mail: balkanfila@yahoo.com  and in BCC federatia_filatelica@yahoo.com 

 http://www.balkanfila.org 
 

Presedinte al Comitetului de Organizare: 
Leonard Pascanu – Presedinte al Federatiei Filatelice Romane 
Tel: 0040 744 500 566; 0040 721 240 424 
e-mail: federatia_filatelica@yahoo.com 
e-mail: leonardpascanu@yahoo.com 
 



Comisar General: 
 Romeo Minca – Presedinte al Asociatiei Filatelistilor din Bucuresti 

Tel:+40 722 383 982 
E-mail: romeominca@yahoo.com 
 

Secretar BALKANFILA 2020: 
 Calin Marinescu 

Tel: 0040 742 204 761 
e-mail : romexim.star@b.astral.ro 
 
Consultant FIP: 

 Yigal Nathaniel 
Tel: +972 53 7773660 
e-mail : natani7@zahav.net.il 
 
Consultant al Grupului de lucru Balkanfila: 

 Igor Pirc 
Tel:0038 641 683 470 
e-mail : ipirc711@gmail.com 
 
Reprezentant al Grupului de lucru Balkanfila pentru Romania: 
Calin Marinescu  
Tel: 0040 742 204 761 
e-mail : romexim.star@b.astral.ro 
 
Adresa de expediere a materialelor la Clasa de literatura: 
Leonard Pascanu 
Strada Dimitrie Onciul nr.8, Sector 2 – Cod 024054, BUCURESTI - 

ROMANIA 
 
Informatii pentru plata taxe de participare: 
Federatia Filatelica Romana 
Adresa: Strada Boteanu nr.6, sector 1, Bucuresti 
CUI: 1585949 
Banca  Transilvania – Sucursala Corneliu Coposu 
IBAN: RO69BTRLRONCRT0P67060501 
SWIFT: BTRLRO22 
Va rugam sa specificati ca plata este efectuata pentru BALKANFILA 2020 


