ASOCIAȚIA FILATELIȘTILOR DIN JUDEȚUL CLUJ
400098 Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu, nr. 8
CIF 4411602

REGULAMENTUL
EXPOZIȚIEI FILATELICE NAȚIONALE
cu participare internaținală
„100

de ani de activitate filatelică organizată clujeană”
Cluj-Napoca
26-31 octombrie 2022

1. ORGANIZARE, PARTICIPANȚI
ASOCIAȚIA FILATELIȘTILOR DIN JUDEȚUL CLUJ, sub patronajul Federației
Filatelice Române, organizează în perioada 26-31 octombrie 2022 Expoziția Filatelică Națională
cu participare internațională dedicată împlinirii a 100 de ani de activitate filatelică organizată
clujeană.
Vernisajul expoziției va avea loc în data de 28 octombrie 2022, ora 18, la Centrul de Cultură
Urbană Casino din Parcul Central “Simion Bărnuțiu” Cluj-Napoca.
Cu prilejul Expoziției va avea loc Târgul Colecționarilor, în data de 29.10.2022 la sediul
Asociației, Piața Avram Iancul nr. 8 Cluj-Napoca.
Expoziția Filatelică Națională cu participare internațională va avea loc în perioada 26-31
octombrie 2022 și se va desfășura în conformitate cu reglementarile F.F.R. și ale prezentului
Regulament, aprobat de catre Comitetul de Organizare.
Comitetul de Organizare își are sediul la Asociația Filateliștilor din Județul Cluj, Piața Avram
Iancu nr 8, Cluj-Napoca.
La expoziție participă colecțiile membrilor maturi sau din clasa de tineret ai asociațiilor,
societăților, cluburilor sau grupărilor filatelice afiliate la Federația Filatelică Română.
2. CLASE DE PARTICIPARE
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Clasa Hors Concurs cuprinde colecții ale membrilor juriului cu drept de vot, ale membrilor
familiilor acestora și ale expozanților care solicită participarea la această clasă. În situații
motivate, juriul poate să decidă transferul în această clasă a unor exponate înscrise inițial în
Clasa de competiție.
Clasa de competiție va reuni colecții aparținând urmatoarelor specializari:
a. Filatelie tradiționala
b. Istorie poștală (inclusiv marcofilie)
c. Filatelie tematică
d. Intreguri poștale
e. Aerofilatelie
f. Astrofilatelie
g. Open
h. Timbre fiscale
i. Maximafilie,
j. Literatură filatelică
k. Un panou.
l. Cartofilie
Expozanții din clasa de tineret sunt împărțiți în urmatoarele categorii de vârstă:
A. între 13-15 ani
B. între 15-18 ani
C. între 18-21 ani
In clasele A si B exponatele vor cuprinde 3 fețe de panou a câte 16 foi A4 pentru categoriile A
si B, respectiv 4 fețe de panou a câte 16 foi A4 pentru grupa C.

3. CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE
Participarea la clasa Hors Concurs va avea loc în baza invitației Comitetului de Organizare și nu
se limitează numarul de cadre.
Înscrierea pentru participarea la Expoziție se va solicita printr-o cerere-tip care trebuie să ajungă
la Comitetul de Organizare până la data de 20 septembrie 2022. Nu este limitat numărul de
exponate cu care poate participa același expozant, dacă acestea corespund criteriilor de
participare la expoziție.
Colecțiile admise la Expoziție trebuie să ajungă la Comitetul de Organizare până la data de 20
octombrie 2022.
Colecțiile vor cuprinde 5 - 8 fețe de panou, a câte 16 foi de expunere (format A4 – 210 x 297
mm), cu excepția clasei „un panou„. Colecțiile trebuie sa fie proprietatea exclusivă și integrală a
expozantului, nefiind admise exponate colective sau care să includă piese împrumutate.
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Foile de expunere trebuie protejate cu folii transparente și grupate pe panouri. Fiecare foaie de
expunere trebuie să aibă pe verso numărul de ordine și numele expozantului. Colecțiile vor fi
însoțite de un inventar în trei exemplare al pieselor de pe fiecare foaie de expunere.
La clasa de literatură filatelică, participante în cadrul secțiunii „LIBRAFILA” ediția a VI-a, se
admit lucrări filatelice aparute în anii 2017-2022; din fiecare trebuie transmise Comitetului de
Organizare câte un exemplar, care va rămâne în biblioteca Asociației Filateliștilor din Județul
Cluj.
Publicațiile periodice se vor expune în volume complete sau pe ani.
Articolele publicate trebuie prezentate în copiii reunite sub forma de culegere.
Edițiile revizuite sunt considerate publicații noi.
Comitetul de Organizare asigură securitatea și manipularea colecților din momentul preluării
lor, pe întreaga perioadă de la primirea și până la predarea sau expedierea exponatelor.
Comitetul de Organizare își rezervă dreptul de a nu accepta anumite exponate sau de a limita
numărul de panouri.
Comitetul de Organizare își rezervă dreptul ca din motive pertinente care vor fi prezentate în
scris expozanților respectivi să nu expună unele colecții.
Participarea la expoziție este gratuită.
Colecțiile depuse nu vor putea fi retrase temporar pentru modificări și nici definitiv până la
încheierea expoziției
4. JURIZAREA EXPONATELOR. DISTINCTII si PREMII.
Juriul expoziției va fi format din 5 membri, din care un președinte și un secretar (acesta din
urma nu are drept de vot), pentru toate clasele competiționale cu excepția clasei „Literatură
filatelică” și un juriu format din 3 membri pentru lucrările filatelice expuse în cadrul secțiunii
„LIBRAFILA”, propuși de organizatori și aprobați de către Comitetul Director al F.F.R.
Fiecare expozant va primi un exemplar din fișa de jurizare cu observațiile pertinente ale juriului.
Juriul își va desfașura activitatea în zilele de 26 - 28 octombrie 2022 și va hotărâ cu majoritate
de voturi. Votul președintelui juriului este cel hotărâtor în caz de balotaj. Lucrarile juriului sunt
secrete, iar hotărârile sale – definitive.
Membrii juriului au obligația să nu facă publice discuțiile de lucru și nici rezultatele până la
finalizarea palmaresului.
Distincțiile acordate participanților sunt diplome în rang de medalie de aur, vermeil mare,
vermeil, argint mare, argint, bronz-argint, bronz, respectiv diplomă de participare.
Expozanții din clasele de participare necompetitive, membrii Comitetului de Onoare, cei ai
Juriului și ai Comitetului de Organizare, precum și sponsorii vor primi medalia și diploma
expoziției.
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Palmaresul expozitiei va avea loc pe data de 28 octobrie 2008 la Centrul de Cultură Urbană
Casino din Parcul Central “Simion Bărnuțiu” Cluj-Napoca.
Tuturor expozanților și persoanelor implicate în reușita expoziției li se vor acorda materialele
filatelice realizate cu ocazia Expoziției.
5. DISPOZITII FINALE
Comitetul de Organizare are dreptul de a reveni asupra unor probleme stipulate de prezentul
Regulament, dar va informa în timp util asupra modificarilor pe toți cei interesați. Eventualele
modificari referitoare la clasele competiționale vor fi efectuate numai cu aprobarea FFR.
Intreaga corespondenta referitoare la aceasta Expozitie se va trimite pe adresa:
Asociatia Filatelistilor din Cluj, Piata Avram Iancu nr 8, Cluj-Napoca, sau pe E-mail:
mircea.muresan@mdaglobal.ro

Persoane de contact:
Mircea Mureșan – tel. 0744 476 410
Marian Ochiș – tel. 0744 570 525

Președintele Comitetului de Organizare:
Mircea Mureșan
Președinte al Asociației Filateliștilor din Județul Cluj
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