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TimFilEx 2023 

REGULAMENT 

 

Articolul 1 – SCOPUL EXPOZITIEI 

TimFilEx 2023 este o expoziției națională generală de filatelie, cu participare internațională, 

pentru colecționari din țări afiliate FEPA. 

Articolul 2 – ORGANIZARE, DATA ȘI LOCUL 

2.1 TIMFILEX 2023 este organizată de Asociația Filatelică Timișoara sub patronajul 

Federației Filatelice Romȃne, de Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Politehnică 

Timișoara și se ghidează după Regulamentele Federației Internaționale de Filatelie (FIP) în vigoare. 

TIMFILEX 2023 este gestionat și condus de un comitet de organizare. 

2.2 Expoziția se va deschide pe 21 septembrie 2023 și se va închide pe 24 septembrie 2023. 

Expoziția marchează un secol de la primul congres al filateliștilor romȃni, organizat la 

Timișoara în perioada 22- 25 septembrie 1923. Ancorată in prezent, Expozitia se doreste o 

sărbătoare filatelică în cadrul Timișoarei, Capitală Culturală Europeană. 
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2.3 Expoziția va avea loc la Universitate de Vest din Timișoara. Vor fi disponibile 

aproximativ 400 de panouri de expunere. 

Articolul 3 – RECUNOAȘTERE ȘI REGULAMENTE APLICABILE 

3.1 TIMFILEX 2023 este o expoziție națională cu participare internațională. 

3.2 Următoarele reglementări vor fi aplicabile TIMFILEX 2023: 

• Regulamentul General al FIP pentru Expoziții (GREX),  

• Regulamentul General al FIP pentru Evaluarea Expozițiilor Competitive la Expoziții FIP 

(GREV),  

• Regulamentul Special pentru Evaluarea Expozițiilor Competitive la Expoziții FIP 

(SREV),  

• Regulamentele individuale ale TIMFILEX 2023 (IREX).  

• În cazul în care IREX se abate de la GREX, GREV sau SREV, se va aplica IREX. 

Articolul 4 – CONDIȚII DE PARTICIPARE 

4.1 Clase competiționale: 

Sunt eligibili pentru participare expozanții care sunt membri ai 

federațiilor/societăților/asociațiilor naționale ale Fédération Europeene de Philatélie (FEPA). Un 

expozant care îndeplinește următoarele conditii poate depune cerere de participare: 

• Exponate care au câștigat cel puțin 75 de puncte sau un premiu vermeil la expozițiile 

naționale în cei cinci ani anteriori TIMFILEX 2023. (pentru clasele 2-13 conform 

articolului 5.2). 

• Pentru exponatele din clasa de literatură nu este necesar nici un premiu anterior. Cărțile 

trebuie să fi fost publicate în ultimii cinci ani și toate celelalte înregistrări din clasa de 

literatură în ultimii doi ani. Data de calificare este 1 ianuarie 2023. 

• Exponate în premieră. 

• Pentru Exponatele din clasa de tineret, calificarea se face pe grupe de vârstă  

A (10 până la 15 ani);  

B (16 până la 18 ani); 

C (19 până la 21 de ani). 

4.2 Clase necompetiționale: 

Înscrierile în clasele necompetiționale se vor face prin invitație specială, la latitudinea 

Comitetului de Organizare. 

4.3 Comitetul de Organizare al TimFilEx își asumă răspunderea de a transmite în timp util 

către Organizatorii expoziției BALKANFILA 2023 Belgrad, toate exponatele participante la 

TimFilEx și care sunt admise la BALKANFILA. 

 

Articolul 5 – CLASE EXPOZITIONALE 

5.1 Clase necompetiționale: 

A/ Curtea de Onoare   

B/ Exponate invitate 

5.2 Clasele competitionale: 

 

Clasa 1: 

Filatelia tradițională  

A) Romȃnia (clasa națională)  

B) Europa  

 

Clasa 2: 

Istorie poștală  

A) Romȃnia (clasa națională)  

B) Europa  
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Clasa 3 : 

Intreguri  poștale 

 

Clasa 4: 

Aerofilatelie 

 

Clasa 5: 

Astrofilatelie 

 

Clasa 6: 

Tematică 

Exponatele tematice de filatelie vor fi clasificate în:  

A) Natură  

B) Cultură/ Istorie  

C) Tehnologie  

Vă rugăm să indicați clar în Formularul de înscriere pentru expoziție subclasa (A, B sau C) în 

care se încadrează exponatul. 

 

Clasa 7: 

Maximafilie 

 

Clasa 8: 

Fiscalotelie 

 

Clasa 9: 

Filatelie modernă (1980 până în prezent) 

 

Clasa 10: 

Filatelie Open 

 

Clasa 11: 

Cărți poștale ilustrate 

 

Clasa 12: 

One Frame Exhibit  

Premiile sunt reprezentate prin Puncte (60 de puncte până la 100 de puncte) și acordate numai 

prin certificate. Nu se vor acorda medalii.  

Certificatul de participare va fi acordat exponatelor care obțin mai puțin de 60 de puncte 

Exponatele vor fi clasificate în:  

A) Tradițional  

B) Istorie poștală 

C) Intreguri poștale  

D) Aerofilatelie  

E) Astrofilatelie  

F) Tematică  

G) Maximafilie  

H) Fiscalotelie  

I) Filatelie open  

J ) Cărți poștale ilustrate 

 

Vă rugăm să indicați în mod clar în Formularul de înscriere pentru expoziție subclasa (A, B, C 

etc.) în care se încadrează exponatul. 
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Clasa 13: 

Filatelie pentru tineret 

Grupa de vârsta A 10-15 ani  

Grupa de vârsta B 16-18 ani  

Grupa de vârstă C 19-21 ani  

(Toate vârstele începând cu 1 ianuarie 2023) 

 

Clasa 14: 

Literatura filatelică 

 

A) Monografii, cataloage speciale și studii speciale de natură în principal investigativă 

(publicate din 2018)  

B) Publicații cu caracter promoțional și de documentare (publicate din 2018)  

C) Cataloage generale (publicate din 2020)  

D) Periodice (două volume complete, publicate din 2018) 2020) 

E) Articole (colecție de, publicată din 2020) 

F) Literatură digitală, site-uri web și software ca și clasă experimentală  

Literatura de clasă 14A– 14E poate fi trimisă fie în formă tipărită, fie digitală. 

Articolul 6 – JURIZAREA EXPONATELOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR 

6.1 Exponatele din Clasele Competitive vor fi judecate de către jurații numiți și acreditați în 

conformitate cu principiile stabilite în GREV și SREV.  

Articolul 7 – DIMENSIUNEA CADRELOR ȘI ALOCAREA CADRELOR 

7.1 Panourile expoziției TIMFILEX 2023 vor avea dimensiunile de 99 cm x 120 cm. Fiecare 

panou trebuie să aibă o capacitate de 16 coli A4 (patru coli pe patru rânduri – 4 x 4) închise cu un 

capac de protecție transparent de cel mult 297 mm înălțime și 245 mm lățime. Sunt permise toate 

formatele de foi acceptate de FIP. 

7.2 Toate exponatele trebuie montate pe pagini albe sau deschise la culoare. 

Nu va fi acceptat nici un exponat montat pe foi de culoare închisă sau negre. 

7.3 In cazul existenței în exponat a certificatelor de expertiză, Originalul sau o copie 

certificată de Federația Națională de Expertizare trebuie pusă la dispoziția Juriului prin introducerea 

acestuia la spatele paginii. Existența unui certificat trebuie notată pe foaia de expunere cu un „c” 

mic. 

7.4a Fiecărui exponat i se vor aloca 5 sau 8 panouri de expoziție. Sunt posibile excepții; la 

clasele 13 şi 14). 

7.4b  Clasa 12: Un panou prezentat   1 panou 

Clasa 13: Filatelia pentru tineret 

Grupa A  1-3 panouri  

Grupa B  2-4 panouri 

Grupa C  3-5 panouri 

Cinci panouri vor fi alocate exponatelor care au obținut cel puțin un premiu vermeil la nivel 

național. 

Șase, șapte sau opt panouri vor fi alocate exponatelor care au obținut cel puțin un premiu mare 

vermeil la expozițiile FIP (cu expoziții cu Patronaj FIP și/sau cu Recunoaștere calificată FIP). 

Articolul 8 – INSCRIERI ȘI ACCEPTARE 

8.1 Expozanții trebuie să completeze un Formular de cerere de participare pentru fiecare 

exponat și să îl transmită Comitetului de Organizare pȃnă în data de 31 martie 2023. 

8.2 Comitetul de Organizare, va avea autoritatea de a accepta sau respinge cererea fără a 

specifica motivul. 

8.3 Notificarea de acceptare sau respingere, împreună cu numărul de panouri alocat, se 

transmite expozantului prin intermediul Comisarului respectiv până la data de 1 mai 2023. 

Articolul 9 – Taxa de participare 
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9.1 Nu există nici o taxă pentru înscrierile la Clasa Necompetitionala. 

9.2 Taxa de participare la Clasele Competitionale este de 10 EUR per panou. (Cu excepția 

clasei 14). 

9.3 Participarea la clasa de filatelie pentru tineret (Clasa 13) este gratuită. 

9.4 Taxa de participare la Literatură Filatelică (Clasa 14) este de 30 EUR per exponat. 

9.5 Taxa de participare pentru One Frame Exhibit (Clasa 12) este de 20 EUR. 

Articolul 10 – MANIPULAREA EXPONATELOR 

10.1 În cazul în care un exponat este livrat cu întârziere sau în cazul în care dimensiunea foii 

nu este conformă cu prevederile articolului 7.1, exponatul nu va fi judecat și taxa de participare nu 

va fi rambursată. 

10.2 Fiecare foaie de exponat va fi plasată într-o folie de protecție transparentă, numerotată în 

colțul din dreapta jos. 

10.3 Fiecare exponat va fi livrat în plicuri/ dosare (un plic per panou). Formularul de inventar 

al exponatului se pune în plicul primului panou. 

10.4 Expozanțele acceptate trebuie să ajungă la Comitetul de Organizare pȃnă cel tȃrziu în 

data de 01 septembrie 2023. 

Articolul 11 – MONTAREA ŞI DEMONTAREA EXPONATELOR 

11.1 Montarea și demontarea exponatelor vor fi efectuate de către sau sub supravegherea 

Organizatorilor. 

11.2 Cererea de returnare sau demontare a exponatului în perioada expoziției nu va fi 

acceptată. 

Articolul 12 – MĂSURI DE SECURITATE 

12.1 Comitetul de Organizare va lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura 

securitatea exponatelor de la sosire până la returnarea acestora. Cu toate acestea, Comitetul de 

Organizare nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau daune aduse unui Exponat care ar putea 

apărea în timpul transportului către și de la expoziție. 

Articolul 13 – DREPTURILE COMITETULUI ORGANIZATOR 

13.1 Se consideră că fiecare expozant care aplică pentru a expune la TIMFILEX 2023 a 

acceptat prevederile IREX. 

13.2 Comitetul de Organizare va avea dreptul de a judeca orice chestiuni apărute care nu sunt 

reglementate de Regulamentele FIP sau de prezentul IREX, iar deciziile sale vor fi definitive. 

Articolul 14 – ACCEPTAREA PREZENTULUI REGULAMENT 

14.1 Prin semnarea Formularului de Cerere pentru Participare, se va considera că expozantul 

acceptă prevederile IREX, GREX, GREV și SREV. 

Articolul 15 – ADRESE DE CONTACT 

Adresa postală: 

Asociația Filatelică Timișoara, str.Romulus 41A, ap.2, RO- 300203 Timisoara 

 

Comisar general: Marius Muntean e-mail: mariusvasilem@yahoo.com, tel: 0040/722/594608 

mailto:mariusvasilem@yahoo.com

