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Regulament de organizare a Concursului de Arte Vizuale   

„Brâncușiana copiilor” 

Ediția a XV-a 

 
- Concursul Județean de Arte Vizuale „Brâncușiana copiilor” este fără taxă. 

      - Se adresează elevilor din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial, liceal și vocațional, 

din Palate și Cluburi ale elevilor), precum și elevilor cu cerințe educaționale speciale, din toată țara. 

      - Expoziția-concurs se desfășoară anual. 

 

      - Concursul se desfășoară pe trei secţiuni: 

A. Pentru  preșcolari și elevii claselor I-XII   

B. Pentru elevii liceelor vocaționale 

C. Pentru elevii cu cerinte educationale speciale 

     - Tema concursului: 

Tema acestei ediții este: „Timp și spațiu” 

 

- Unitatea școlară înscrisă în concurs va organiza Etapa pe școală în perioada 15 - 28 februarie 2017. 

- Fiecare profesor îndrumător poate trimite cel mult 10 lucrări. Un elev se poate înscrie cu maxim două 

compoziții. Lucrările trebuie să fie originale, nu reproduceri ale operei brâncușiene. 

 

- Tehnica de lucru: la alegere 

- Dimensiuni:  

a) bidimensionale: A5, A4, A3 sau până la 50 x 70 cm     

b) tridimensionale: până la 70 x 70 x 70 cm 

- Nu se admite passé-partout decât la lucrările de grafică în limitele dimensiunilor impuse de 

organizatori.    

 

- Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic (Anexa 1) va fi completat şi trimis până la data de 

3 martie 2017, pe adresa de e-mail diana.ciurea@yahoo.com, tel. 0726231926 (între orele 09,00-11,00/ 

18,30- 20,00, de luni până vineri)   

- Lucrările se vor eticheta pe verso în colţul din dreapta jos, tehnoredactate cu Times New Roman, 12 şi 

va cuprinde: 

  

Titlul lucrării:  

Numele şi prenumele elevului:  

Clasa:  

Şcoala:  

Localitatea:   

Judeţul:  

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: 

Nr. tel. coordonator:                                           

Adresă e- mail coordonator: 

 

     

    - Lucrările premiate nu se vor returna, ele devin proprietatea organizatorilor.  

    - Creaţiile elevilor vor fi evaluate şi clasificate după un punctaj hotărât de un juriu format din 

brâncușiologi, artiști plastici, profesori de specialitate.   

      Criterii de jurizare: încadrarea în tema propusă și dimensiunile recomandate, creativitate, expresivitate și 

originalitate, tehnică la alegere, principii de organizare (paginație, construcție, valorație/culoare), 

armonizarea elementelor de limbaj plastic, ritm și contrast.  
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- Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pe categorii de vârstă (până la 7 ani; 7 - 9 ani; 9 - 11 ani; 11 

- 13 ani; 13 - 15 ani, 15 - 17 ani, 17 - 19 ani) şi premii speciale din partea partenerilor, precum şi 

diplome de participare pentru toate cadrele didactice îndrumătoare. Elevii de la liceele vocaționale și cei 

cu cerinte educationale speciale vor fi premiați separat, pe aceleași categorii de vârstă. 

- Nu se admit contestații în ceea ce privește jurizarea. 

- În cazul lucrărilor câștigătoare, numele autorilor, fotografii și filmări cu aceștia pot fi făcute publice și 

folosite în scopuri de promovare. 

- Fiecare colet va fi însoțit de un tabel cu elevii înscriși, înregistrat, semnat și ștampilat de conducerea 

școlii (Anexa 1), un plic A4 timbrat pentru țară și autoadresat ca în fișa de înscriere, opțional acordul de 

parteneriat (Anexa 2). Lucrările tridimensionale să fie ambalate corespunzător. 

 

 - Cadrele didactice  participante vor trimite coletul cu lucrările până la data de 6 martie 2017 (data 

poştei) pe adresa:  

Liceul de Arte„Constantin Brailoiu”, Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, strada Grivitei, nr. 34, 

Cod poștal 210126, director prof. dr. Ionescu Haidău Ana-Daria, cu mențiunea pentru Concursul 

Județean cu participare națională „Brâncușiana copiilor”.   
 

      Relații suplimentare: 

- Inspector școlar pentru aria curriculară Arte, prof. Gabriel Victor Popescu  tel: 0786121059                  

e- mail: gabriel.popescu104@profesor.edu.ro 

- Responsabil Cerc pedagogic Arte vizuale, prof. Diana Ileana Ciurea, tel.: 0726231926, e-mail: 

diana.ciurea@yahoo.com 

-     dir. prof. dr. Ana-Daria Ionescu Haidau, tel.: 0766281725, e-mail: dariahaidau@yahoo.com  

-     prof. Gabriela Mititica,  tel.: 0761296133,  e-mail: gmititica@yahoo.com 

       

       

 

 

Mulțumim participanților la edițiile anterioare ale expoziției-concurs                                                        

și îi invităm să ni se alăture și la ediția din acest an.   
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Anexa 1 
 

 

Fişă de înscriere 

 

Expoziția-Concurs de Artă Vizuală „Brâncușiana copiilor” 

 Ediţia a XV-a, 2017  
 

Unitatea şcolară: 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

Adresa unităţii şcolare sau personală (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal): 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Cadru didactic coordonator: 

 ........................................................................................................... .............. 

Telefon/ e-mail 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume elev 

participant 

Clasa  Vârsta  Titlul lucrării 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 

 

 

Director,        Semnătură cadru didactic, 

.........................................      ..................................................... 
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ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

 
Încheiat astăzi.......................................................... 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

A. Liceul de Arte„Constantin Brailoiu” din Târgu-Jiu, Str. Griviței, Nr.34, judetul Gorj, reprezentată prin profesor 
Ana-Daria Ionescu Haidau, în calitate de director, şi profesorii Gabriel Victor Popescu, Diana Ileana Ciurea, 

Cornoiu Carmen Victoria și Mititica Gabriela, în calitate de coordonatori. 

B…………………………………............................................................................................................................, 

str................................................nr........, localitatea..............................................., judeţul................................. prin 

................................................ în calitate de director,………………………………………………, în calitate de 

director adjunct   şi …………………………………………………………………………….……….. în calitate de 

coordonatori ai parteneriatului educațional. 

2.OBIECTUL CONTRACTULUI:                

   Obiectul prezentului acord de parteneriat educațional îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener, în vederea 

organizării şi desfăşurarii Concursului Județean de Artă Vizuală ,,Brâncușiana copiilor”,  Ediţia a XV-a, 2017 în 

conformitate cu recomandările Ministerului Educației Naționale (Hotărârea Guvernului României nr. 690/1997 

privind aplicarea programului de parteneriat educaţional; respectând Legea Educației Naționale nr. 1/2011, a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităților de învățământ preuniversitar și Regulamentul de organizare 

și desfășurare a concursurilor școlare, Ordin nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei– cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în 

calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare). 

3.GRUP ŢINTĂ:  elevii din învăţământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, vocațional și CES, cadrele didactice 

îndrumătoare, părinții elevilor participanți, comunității locale. 

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 

 A) Aplicantul se obligă :  

- să informeze unităţile de învăţământ despre organizarea concursului; 

- să organizeze concursul; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să  emită şi să distribuie diplomele şi premiile elevilor premianţi; 

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- să coordoneze elevii pentru activitate; 

- să desfăşoare faza pe şcoală a concursului; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

5. DURATA ACORDULUI: 

    Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada  anului şcolar 2016 – 2017 și poate fi 

prelungit cu acceptul ambelor părţi pe anul şcolar 2017- 2018, printr-un act adiţional care să prevadă activităţi şi 

obiective noi. Modificările condiţiilor prezentului contract pot avea loc numai cu acordul ambelor părţi implicate.  
   Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

           DIRECTOR,                                                                             DIRECTOR,   

 Prof. Ana-Daria Ionescu Haidau 

 

  LICEUL DE ARTE”CONSTANTIN BRAILOIU” 

 TÂRGU JIU, GORJ 

 STR. GRIVIȚEI, NR.34 

 Telefon: 0253-213153,  Fax:  0253-212684 

 E- mail: liceul_de_muzica@yaho.com 

Web:http://www.liceuartegorj.ro/prezentare.html 

NR.…………………… 

 ȘCOALA PARTENERĂ 

ADRESĂ 

Telefon............................... Fax ...........................  
E- mail................................................................... 
Nr.   ………………… 


