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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL  JUDEŢULUI  DOLJ 

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ     

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CRAIOVA 

              

 

 

CONCURS INTERJUDETEAN 

EDIŢIA  a VI-a 

CRAIOVA, 9 MAI 2018 

 

 

Expoziție și concurs interjudetean 
EUROPA PRIN OCHI DE COPIL 

 

 

Aprobat de: 

 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 

 Inspector Școlar General Prof. Monica Leontina Sună 

 

 COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” 

CRAIOVA 

 Director Prof. Dr. Puicin Laurențiu-Florin 

 

Organizator: 

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CRAIOVA 

Prof. Stoica-Fetea Didona-Mădălina 

Prof. Novac Mariana 

 

Parteneri: 

 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 

 GRĂDINIŢA „STEAUA” BUCUREŞTI 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. VASILE” CRAIOVA 

 ASOCIAȚIA CULTURALĂ BRANART CRAIOVA 

 FEDERAȚIA EUROEDUCATION FERERATION 

 Mass-Media: Magazin critic 

 

Persoane de contact: 

 Prof. Stoica-Fetea Didona, 0765271850 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 10 OCTOMBRIE 2017 - 30 IULIE 2018 
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SCOPUL PROIECTULUI: Stimularea și dezvoltarea creativității copiilor și îmbogățirea 

cunoștințelor acestora cu informații despre Europa 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

 Cultivarea creativității copiilor prin utilizarea tehnicilor specifice educației plastice; 

 Identificarea valorile europene; 

 Transpunerea unor noţiuni generale, teoretice, de larg interes, în contexte educaţionale 

noi; 

 Valorificarea potențialului creator și dezvoltarea libertății de expresie prin intermediul 

artei; 

 Stimularea relațiilor de comunicare și inter-relaționare prin intermediul produsului 

artistic; 

 Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la concurs. 

 

SECȚIUNI: 

S1: Obiecte decorative (brățări, icoane, ) 

S2: Desen/ Colaj 

S3: Eseuri/ Referate/ PPT 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

 

 a) Înscrierea participanţilor se va realiza prin trimiterea pe mail, la adresa: 

dido_2511@yahoo.com  sau simpozion_ctamcbrancusi@ yahoo.com , a fișei de înscriere (vezi 

anexa) și pe adresa şcolii:  

Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși” Craiova, jud. Dolj, str. 

Constantin Brâncuși nr. 17, cu menţiunea PENTRU CONCURS (pentru Stoica-Fetea 

Didona), odată cu depunerea lucrărilor 

 b ) Depunerea lucrărilor  se face  până la data de 9 mai 2018 (data poştei) pe adresa şcolii 

mai sus menţionate. 

 c ) Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe sticlă, carton, coală - 

suport A4 sau A3 (pictură şi desen)  

Lucrarile PowerPoint vor conține intre 5 si 15 slide-uri. 

 Condiţii pentru tehnoredactare pentru eseuri/ referate 

- lucrările vor avea între 2-4 pagini în format A4 și vor fi redactate în Microsoft Word, 

font Times New Roman 12, cu diacritice, la 1,5 rânduri , margini de 20 mm (text aliniat 

„justified”).  

- titlul lucrării se va scrie folosind caractere Times New Roman 14, centrat bold 
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- numele autorului /autorilor (maximum 2 autori), numele prof. coordonator și instituția 

vor fi scrise la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12, italic, aliniat la dreapta). 

- la două rânduri după numele autorului se va scrie lucrarea propriu-zisă. 

Fiecare lucrare va conține obligatoriu bibliografie (autor, titlu, editură, localiate, an). 

 d) Un cadru didactic poate participa cu maximum 5 lucrări 

e) Pe spatele lucrării în colţul din dreapta jos  se vor trece: 

- Numele şi prenumele elevului 

- Clasa  

- Numele profesorul îndrumător 

- Şcoala  

- Localitatea, judeţul. 

          f)  Pachetul cu lucrări va conţine şi un plic A4 timbrat, autoadresat. 

          g ) Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. 

 h) Diplomele vor fi trimise participanţilor până la data de 30 iulie 2018.  

 Jurizarea lucrărilor, la nivel regional, se va face în perioada 9-16 mai 2018 

de către o comisie din care vor face parte iniţiatorii concursului şi câte un 

reprezentant al fiecărei instituţii partenere. Se vor acorda premiile I, II, III şi 

menţiuni pentru fiecare nivel (preşcolar, cls. I-IV, cls. V-VIII, cls. IX-XIII) şi pe 

fiecare secţiune în parte. Pe diplome va fi precizat şi numele cadrului didactic 

îndrumător. Protocolul de evaluare va fi același si pentru etapa județeană! 

  

 Evenimentul va fi mediatizat în mass media locală. 

 

FINALITATE: 

 În perioada 9-30.05.2018, se vor organiza expoziţii cu lucrările 

participanţilor, la Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși” 

Craiova. 
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Fişa de înscriere 
9 mai 2018 

 

 

 

Numele cadrului didactic îndrumător:.................................... 

 

Unitatea de învatamant:......................................................... 

 

Adresa unităţii de învăţământ:............................................... 

 

Telefon cadru didactic:................................................................................. 

 

E-mail:.................................................................................. 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume elev Secţiunea Nume şi prenume cadru 

didactic 
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ACORD DE PARTENERIAT 
Expozitie și concurs interjudetean  

 

Art.1 Părţile contractante  

A.  Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși” Craiova, Dolj, str. C. Brâncuși, 

nr. 17, reprezentat prin prof. Puicin Laurențiu în calitate de director, prof. Stoica-Fetea Didona-

Mădălina și prof. Novac Mariana, în calitate de coordonatori ai expozitiei și concursului 

interjudetean EUROPA PRIN OCHI DE COPIL, ediția a VI-a, 2018 
Şi 

B. Școala ............................................................................................, județul ................., cu 

sediul.........................................................……..………….., reprezentată de 

..................................................... în calitate de director și prof ……………………………., în 

calitate de PARTENER. 

 

Art. 2 Obiectul contractului  
     Prezentul acord de parteneriat are drept obiect colaborarea dintre părţile contractante în vederea 

desfăşurării expozitiei și concursului interjudetean, EUROPA PRIN OCHI DE COPIL, ediția a VI-a, 
organizate în data de 9 mai 2018 la CTAM „C. Brâncuși” Craiova.  
 

Art. 3 Obligaţiile părţilor  
A. Şcoala coordonatoare se obligă:  

Să distribuie regulamentul concursului școlilor partenere;  

Să respecte termenul de desfăşurare a concursului;  

Să primească materialele realizate de către parteneri; 

Să emită şi să distribuie tuturor participanților diplomele obținute.  

 

B. PARTENERUL- Unitatea şcolară............................................................... se obligă:  

Să popularizeze concursul în rândul cadrelor didactice din instituţia de învăţământ;  

Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;  

Să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat, împreună cu lucrarea şi fişa de înscriere la 

adresa indicată în regulament. 

 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării expozitiei și 

concursului. 

Prezentul parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

CTAM ”C. Brâncuși” Craiova                       Unitatea şcolară......................................  

Director,                                                                    Director,  
Prof. dr. Puicin Laurențiu   Prof. 

Nr.            /     Nr.            / 
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