REGULAMENTUL
Expoziţiei naţionale cu participare internaţională "AEROMFILA 2017"
I. SCOP, ORGANIZARE, PARTICIPARE
Art.1 Expoziţia naţională cu participare internaţională “AEROMFILA 2017” marchează împlinirea a 120
de ani de la naşterea paraşutistei şi aviatoarei Smaranda Braescu si 85 de ani de la stabilirea la
Sacramento la 19 mai 1932 a recordului mondial absolut la paraşutism de aceeaşi renumită
paraşutistă Smaranda Braescu.
Art.2 Expoziţia, aflată la a XXXI – a ediţie, este organizată de : Federaţia Filatelică Română – Comisia
de Aerofilatelie, Asociaţia Filatelica ”Grigore Pascu” din Bacau şi Fundaţia Culturală BARTOC, în
perioada 19 - 24 mai 2017 în cadrul Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" Bacau.
Art.3 Expoziţia “AEROMFILA 2017” are loc cu participare internaţională şi se desfăşoară potrivit
prevederilor regulamentului Federaţiei Internaţionale de Filatelie (F.I.P.) privind colecţiile aerofilatelice,
astrofilatelice şi filatelie tematică, precum şi ale prezentului regulament.
Art.4 În cadrul expoziţiei se pot prezenta colecţii aerofilatelice şi astrofilatelice şi cu tematică de
aviaţie:
a) Expozanţi individuali, membri ai Federaţiei Filatelice Române, precum şi ai altor asociaţii
filatelice naţionale, membre ale Federaţiei Internaţionale de Filatelie (F.I.P.).
b) Companii de aviaţie
Persoanele care fac parte din juriu, precum şi membrii familiilor acestora, pot prezenta colecţii la
această expoziţie, dar numai în afara concursului.
Art.5 Un expozant poate participa cu una sau mai multe colecţii numai dacă acestea au obţinut cel
puţin o medalie de argint la o expoziţie naţională sau internaţională.
Art.6 Toate colecţiile prezentate vor fi proprietatea integrală şi exclusivă a expozanţilor.
Art.7 Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a hotărâ dacă o colecţie poate fi expusă integral,
parţial, în premieră, ori să nu fie expusă deloc, fară să-şi motiveze hotărârea.
II. CLASE DE PARTICIPARE
Art.8 Expoziţia “AEROMFILA 2017” are următoarele clase de participare:
A) Clasa de onoare – rezervată colecţiilor care au obţinut un “mare premiu”, o medalie
de aur sau o diplomă în rang de medalie de aur la o expoziţie naţională sau internaţională.
B) Clasa în afara concursului – rezervată colecţiilor prezentate de persoanele care
fac parte din juriu şi membrii familiilor acestora, sau ale unor colecţionari care solicită în mod
expres aceasta.
C) Clasa de competiţie – rezervată participanţilor din ţară şi străinătate, atât pentru
maturi cât şi pentru tineret cu următoarele grupe:
Grupa I - pionieri ai aviaţiei, precursori, încercări, recorduri, mitinguri, raliuri;
Grupa II - transport poştal aerian cu alte mijloace decât cu avionul (porumbei, balon, zeppelin,
elicopter, etc.);
Grupa III - dezvoltarea poştei aeriene şi a transportului prin zboruri obişnuite sau zboruri speciale;
Grupa IV - companii de navigaţie aeriană:
- a) în România;
- b) în alte ţari;
Grupa V - serviciul poştal militar aerian;
Grupa VI- colecţii speciale (accidente aviatice, zboruri de noapte, zboruri prilejuite de olimpiadele
sportive, etc.;.
Grupa VII:
- a) întreguri poştale;
- b) marcofilie aerofilatelică, aerograme, vignete, cartofilie (pe ţări şi continente);
Grupa VIII - colecţii astrofilatelice:
- a) astronomie şi cercetări astronomice;
- b) astronautică şi cercetări spaţiale;
Grupa IX - mărci de poştă aeriană (colecţii generale, colecţii pe continente);
Grupa X - colecţii sistematizate, potrivit altor criterii;

Grupa XI - colecţii de studiu a unor emisiuni de poştă aeriană sau colecţii având ca subiect
prezentarea diferitelor tipuri de aeronave;
Grupa XII - maximafilie aerofilatelică, aeromaxime;
Grupa XIII - colecţii de timbre fiscale;
Grupa XIV - cărţi poştale ilustrate;
Grupa XV – OPEN;
Grupa XVI - literatură aerofilatelică şi astrofilatelică:
- a) cărţi, reviste, studii şi articole de specialitate;
- b) cataloage şi prospecte;
- c) filme documentare
* notă: exponatele de 1 panou pot participa la oricare dintre cele 15 grupe din clasa (C) de competiţie
precum şi clasa B.
III. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Art.9 Expozanţii solicită participarea la expoziţie printr-o cerere de înscriere, întocmită în două
exemplare care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: numele şi prenumele expozantului,
domiciliul cu adresa exactă, e-mail şi telefon, clasa, secţiunea şi grupa la care solicită să i se expună
colecţia, titlul exponatului, distincţiile obţinute anterior, numărul de cadre solicitate pentru expunerea
colecţiei. Expozanţii din secţiunea de tineret vor preciza, obligatoriu,data naşterii.
Cererile de înscriere ale solicitanţilor din România vor purta viza filialei filatelice de care aparţin si vor fi
adresate catre Dl.Catana Ioan, Str.Florilor nr.8, bl.8, sc.C, ap.1, Cod 600003, Bacau. Lamuriri se pot
solicita de la Dl.Bartoc Alexandru telefon 0744-333132, email: fundatiabartoc@gmail.com si Dl.Ioan
Catana, telefon 0744-548552; email: ioancat@yahoo.com
Cererile expozanţilor din străinătate vor trebui trimise pe adresa: Federaţia Filatelică Româna –
Str.Boteanu nr.6, Sect.1, Bucureşti, Cod 010027, până cel târziu 28 februarie 2017 şi prin e-mail la
adresa: ioancat@yahoo.com
Art.10 O colecţie trebuie să cuprindă un panou, 5 panouri şi maxim 8 panouri de expunere cu câte 15
coli de album de dimensiunile 21x29cm.
Pentru tineret minimum de cadre de expunere este de unul.
Fiecare coală de expunere trebuie să fie protejată printr-o anvelopă de protecţie bine închisă şi
transparentă, iar pe reversul colii trebuie să se scrie numele, prenumele şi adresa expozantului.
Colile de expunere corespunzătoare unui panou vor fi ambalate într-un plic distinct.
Art.11 Comitetul de organizare va confirma în scris/electronic acceptarea colecţiilor până la data de 31
martie 2017.
IV. PREZENTAREA COLECŢIILOR
Art.12 Colecţiile admise trebuie să sosească până la data de 31 aprilie 2017, preferabil cu poştă
rapidă la adresa: Catana Ioan, Str.Florilor nr.8, bl.8, sc.C, ap.1, Cod 600003, Bacau, tel.0744-548552.
Art.13 Participarea la expoziţia "AEROMFILA 2017" este gratuită. Cheltuielile de trimitere şi asigurarea
exponatelor se suportă de către expozanţi.
Art.14 Exponatele se vor restitui în maxim 30 de zile,după închiderea expoziţiei, pot fi ridicate şi
personal/delegat.
Art.15 Colecţiile trimise Comitetului de organizare vor fi însoţite de inventare ce se vor întocmi în două
exemplare din care unul semnat la primirea exponatului se restituie expozantului.
Inventarul va cuprinde, în ordinea colilor de expunere, numărul mărcilor poştale şi al altor piese.
Art.16 Materialele filatelice pot fi semnate cu creion moale (pe reversul lor) de către proprietarul
colecţiei.
Art.17 Mărcile false ori neadmise de către F.I.P. sau F.F.R. nu vor putea fi prezentate în expoziţie.
V. JURIUL EXPOZIŢIEI
Art.18 Juriul expoziţiei "AEROMFILA 2017" va fi alcătuit din 3 membri cu vot deliberativ şi 1 secretar
care are vot consultativ în ceea ce priveşte aprecierile colecţiilor expuse.
Preşedintele juriului va fi desemnat de către Comitetul Executiv al F.F.R.
Art.19 Hotărârile juriului se iau cu majoritate de voturi şi fără motivaţii.

VI. DISTINCŢII ŞI RECOMPENSE
Art.20 Criteriile de apreciere a colecţiilor sunt cele stabilite de Federaţia Internaţională de Filatelie
pentru expoziţiile internaţionale şi tematice.
Art.21 Comitetul de organizare, în baza hotărârii juriului acordă distincţii în rang de:
a) medalie de aur;
b) medalie de vermeil mare;
c) medalie de vermeil;
d) medalie de argint mare;
e) medalie de argint;
f) medalie de bronz argintat;
g) medalie de bronz;
Toate medaliile vor fi confecţionate din tombac, fiecare participant va primi câte o medalie (participanţii
cu mai mult de un exponat vor primi numai o medalie).
Art.22 La expoziţia filatelică "AEROMFILA 2017" se vor acordă următoarele premii distincţii:
a) Premiul pentru cel mai bun exponat de poştă aeriană românească, acordat de Art Group INT.
b) Premiul expoziţiei pentru cel mai bun exponat de poştă aeriană generală, acordat de
Fundaţia Culturală “BARTOC “.
c) Premiul pentru cel mai bun exponat de astrofilatelie, acordat de Fundaţia Culturală “BARTOC“
d) Premiul pentru cel mai bun exponat de filatelie fiscală, acordat de Francisc Ambruş,
preşedintele Comisiei de Specialitate Timbre Fiscale a Federaţiei Filatelice Române.
e) Premiul pentru cel mai bun exponat la tineret,acordat de Asociaţia Filatelică ”Grigore Pascu” Bacău;
Totodată se pot acorda premii de către instituţii, organizaţii, companii aeriene/sponsori şi filatelişti.
Art.23 Membrilor Comitetului de Onoare şi de sprijin, Comitetului de organizare, juriului, li se acordă
diploma de onoare şi medalia expoziţiei.
Art.24 Pentru contribuţii deosebite la organizarea expoziţiei membrilor Comitetului de organizare
li se pot acorda premii în materiale filatelice, obiecte.
Art.25 Comitetul de organizare va face toate eforturile pentru asigurarea securităţii colecţiilor în timpul
expoziţiei. Fiecare expozant trebuie sa-şi asigure personal colecţia.
Art.26 În cazul în care exponatele sunt din ţări non-UE, colecţiile trebuie să fie trimise sau aduse
însoţite de un "carnet ATA". Un formular de inventar trebuie să fie întocmit pentru exponate în
conformitate cu regulamentele vamale româneşti.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Art.27 Comitetul de organizare va edita medalia, catalogul, plicul şi palmaresul expoziţiei, care se vor
distribui gratuit tuturor expozanţilor şi membrilor organismelor expoziţiei.
Art.28 Prin completarea cererii de înscriere, se consideră că solicitantul a luat cunoştinţă şi este de
acord cu prezentul regulament.
Art.29 Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a aduce eventuale modificări sau completări
prezentului regulament. Acestea vor fi aduse la cunoştinţa expozanţilor în timp util.
Comitetul de organizare,

