
BRÂNCUȘIANA – Ediția a II-a 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Concursul interdisciplinar se desfăşoară anual, în cadrul Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” 
Piteşti, pentru elevii din învăţământul preuniversitar din Judeţul Argeş.  

Participarea este directă, prin prezentarea lucrărilor în timpul de lucru indicat (explicarea tehnicilor 
de lucru, a mesajului în cazul lucrărilor ample realizate la calculator, a machetelor etc.).  

Comisiile de evaluare sunt alcătuite din profesori de la şcolile participante la concurs, alţii decât 
coordonatorii elevilor participanţi la acea secţiune.  

La nicio secţiune nu se admit contestaţii.  
Nu se percepe taxă de participare. 
Informaţii suplimentare: web: http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro 
 
Concursul se va desfăşura pe patru secţiuni: 
a. Concurs de cultură generală „Creştem prin cultură!”: chestionar – grilă 
Bibliografia vizează operele lui Constantin Brâncuşi, Nicolae Grigorescu, B.P. Hasdeu, Iulia 

Hasdeu. 
b. Realizare colaj inspirat de personalitatea şi operele lui Constantin Brâncuşi /Nicolae 

Grigorescu /B.P. Hasdeu /Iulia Hasdeu 
c. Realizare film despre personalitatea şi operele lui Constantin Brâncuşi /Nicolae 

Grigorescu /B.P. Hasdeu /Iulia Hasdeu 
d. Realizare reproduceri după opera lui Brâncuşi /Nicolae Grigorescu: machete, sculpturi, 

picturi 
 
Premiile se acordă pentru fiecare secţiune în parte.  
Se admit maximum 2 profesori coordonatori pentru fiecare secţiune. 
Profesorii coordonatori vor expedia fişele de înscriere pe secţiuni la adresa de mail a şcolii: 

licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com, după anunţarea prealabilă a persoanei responsabile cu 
contactul pentru instituţia respectivă. 

 Se acordă diplome de participare.  
 
În perioada 17 februarie – 17 martie 2014, în cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” 

Piteşti se va organiza o expoziţie cu lucrările participante la concurs. 
 

REGULAMENT CONCURS JUDEŢEAN „BRÂNCUŞIANA”, EDIŢIA II, 2013-2014 
SECŢIUNEA CONCURS DE CULTURĂ GENERALĂ „Creştem prin cultură!” 
 
Atenţie!!! 
Bibliografia vizează operele lui Constantin Brâncuşi, Nicolae Grigorescu, B.P. Hasdeu, Iulia 

Hasdeu. 
 
• În cadrul acestei secţiuni pot participa elevi din ciclul gimnazial şi liceal de la toate unităţile 

şcolare din judeţ (clasele VIII-XII). 
• Nu se percepe taxă de participare.  
• Data limită pentru primirea fişei de înscriere: 06 decembrie 2013, la Liceul Tehnologic 

„Constantin Brâncuşi” Piteşti, Fax: 0248/206037; e-mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com; web: 

http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro. 



Rugăm profesorii coordonatori să trimită până la data de 06 decembrie 2013 şi un set de 20 de  
întrebări-grilă (patru variante de răspuns, dintre care una singură corectă), conform modelului anexat 
pe site-ul liceului, şi lista cu răspunsuri la întrebările formulate de aceştia în vederea utilizării lor la 
concurs.  

Itemii primiţi de la fiecare unitate şcolară participantă vor fi postaţi pe site-ul liceului nostru, web: 
http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro, în ordinea primirii acestora. 

Atenţie!!! Întrebările vizează operele lui Constantin Brâncuşi, Nicolae Grigorescu, B.P. Hasdeu, 
Iulia Hasdeu. 

• Jurizarea va avea loc pe 25 ianuarie 2014, ziua competiţiei directe.  
• Din totalul lucrărilor din concurs se vor premia cele mai bune lucrări (premii I, II, III şi menţiuni, 

conform deciziei comisiei de jurizare). 
• Juriul va fi compus din profesori coordonatori ai elevilor, reprezentanţi ai ISJ Argeş, ai Palatului 

Copiilor şi ai Muzeului Judeţean Argeş. 
• Materialele participante în competiţie nu se returneazǎ, ci vor rămâne în arhiva Liceului 

Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti timp de cel puţin un an de zile. 
• Profesorii coordonatori vor expedia fişele de înscriere pe email-ul liceului: 

licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com. De la fiecare unitate şcolară participă o singură grupă 
alcătuită din 4 elevi. 

• Proba se va desfăşura pe baza completării de către fiecare echipaj participant a unui 
chestionar cu 20 de întrebări – grilă (patru variante de răspuns, dintre care una singură corectă). 
Elevii vor avea la dispoziţie 15 minute timp de lucru, după care lucrările vor fi evaluate de către un 
juriu format din cadre didactice implicate în proiect, reprezentanţi parteneri, ISJ Argeş. 

• În cazul echipajelor cu același punctaj, se va aplica o probă de baraj pentru departajare, 
în vederea acordării premiilor. 
 

SECŢIUNEA REALIZARE COLAJ 
 

Realizare colaj inspirat de personalitatea şi operele lui Constantin Brâncuşi /Nicolae 
Grigorescu /B.P. Hasdeu /Iulia Hasdeu  

• În cadrul acestei secţiuni pot participa elevi din ciclul gimnazial şi liceal de la toate unităţile 
şcolare partenere din judeţ (clasele VIII-XII). 

• Nu se percepe taxă de participare.  
• Data limită pentru primirea fişei de înscriere: 06 decembrie 2013, la Liceul Tehnologic 

„Constantin Brâncuşi” Piteşti, Fax: 0248/206037; e-mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com. 
• Jurizarea va avea loc pe 25 ianuarie 2014, ziua competiţiei directe.  
• Din totalul lucrărilor din concurs se vor premia cele mai bune lucrări (premii I, II, III şi menţiuni, 

conform deciziei comisiei de jurizare). 
• Juriul va fi compus din profesori coordonatori ai elevilor, reprezentanţi ai ISJ Argeş, ai Palatului 

Copiilor şi ai Muzeului Judeţean Argeş. 
• Materialele participante în competiţie nu se returneazǎ, ci vor rămâne în arhiva Liceului 

Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti timp de cel puţin un an de zile. 
• Profesorii coordonatori vor expedia fişele de înscriere pe email-ul liceului: 

licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com. De la fiecare unitate şcolară participă o singură grupă 
alcătuită din 1-2 elevi cu câte un colaj realizat în prealabil. Se evaluează susţinerea lucrării în 
max. 5 minute, aspectul colajului, mesajul acestuia şi tehnicile utilizate.  



Colajul inspirat de personalitatea şi operele lui Constantin Brâncuşi /Nicolae Grigorescu 
/B.P. Hasdeu /Iulia Hasdeu se va realiza de către un echipaj alcătuit din câte 1-2 elevi 
reprezentând fiecare unitate şcolară implicată. Materialele se vor prezenta comisiei, atât din punct de 
vedere tehnic, cât şi din perspectiva creaţiei. Colajele se vor realiza pe hârtie /carton /alt suport şi sunt 
acceptate toate tehnicile de lucru.  

 
SECŢIUNEA REALIZARE FILM 

 
Realizare film despre personalitatea şi operele lui Constantin Brâncuşi /Nicolae Grigorescu 

/B.P. Hasdeu /Iulia Hasdeu 
• În cadrul acestei secţiuni pot participa elevi din ciclul gimnazial şi liceal de la toate unităţile 

şcolare partenere din judeţ (clasele VIII-XII). 
• Nu se percepe taxă de participare.  
• Data limită pentru primirea fişei de înscriere: 06 decembrie 2013, la Liceul Tehnologic 

„Constantin Brâncuşi” Piteşti, Fax: 0248/206037; e-mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com. 
• Jurizarea va avea loc pe 25 ianuarie 2014, ziua competiţiei directe.  
• Din totalul lucrărilor din concurs se vor premia cele mai bune lucrări (premii I, II, III şi menţiuni, 

conform deciziei comisiei de jurizare). 
• Juriul va fi compus din profesori coordonatori ai elevilor, reprezentanţi ai ISJ Argeş, ai Palatului 

Copiilor şi ai Muzeului Judeţean Argeş. 
• Materialele participante în competiţie nu se returneazǎ, ci vor rămâne în arhiva Liceului 

Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti timp de cel puţin un an de zile. 
• Profesorii coordonatori vor expedia fişele de înscriere pe email-ul liceului: 

licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com. De la fiecare unitate şcolară participă o singură grupă 
alcătuită din 1-2 elevi. 

• În ceea ce priveşte realizarea filmului, se recomandă evitarea materialelor copiate sau descărcate 
de pe internet, un punctaj consistent fiind acordat originalităţii şi creativităţii. Filmul realizat în prealabil 
va fi prezentat comisiei de către cei 1-2 elevi ce vor alcătui echipajul fiecărei şcoli pentru această probă. 
Se vor prezenta filmele (format suportat de playere obişnuite) comisiei, atât din punct de vedere tehnic, 
cât şi din perspectiva creaţiei. Durata prezentării – maximum 5-10 minute.  
 
 
 
 

SECŢIUNEA REALIZARE REPRODUCERI DUPĂ OPERA LUI BRÂNCUŞI 
/NICOLAE GRIGORESCU: MACHETE, SCULPTURI, PICTURI 

 
• În cadrul acestei secţiuni pot participa elevi din ciclul gimnazial şi liceal de la toate unităţile 

şcolare partenere din judeţ (clasele VIII-XII). 
• Nu se percepe taxă de participare.  
• Data limită pentru primirea fişei de înscriere: 06 decembrie 2013, la Liceul Tehnologic 

„Constantin Brâncuşi” Piteşti, Fax: 0248/206037; e-mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com. 
• Jurizarea va avea loc pe 25 ianuarie 2014, ziua competiţiei directe.  
• Din totalul lucrărilor din concurs se vor premia cele mai bune lucrări (premii I, II, III şi menţiuni, 

conform deciziei comisiei de jurizare). 



• Juriul va fi compus din profesori coordonatori ai elevilor, reprezentanţi ai ISJ Argeş, ai Palatului 
Copiilor şi ai Muzeului Judeţean Argeş. 

• Materialele participante în competiţie nu se returneazǎ, ci vor rămâne în arhiva Liceului 
Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti timp de cel puţin un an de zile. 

• Profesorii coordonatori vor expedia fişele de înscriere pe email-ul liceului: 
licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com. De la fiecare unitate şcolară participă o singură grupă 
alcătuită din 1-2 elevi. 

• Reproducerile după opera lui Brâncuşi/ Grigorescu: machete, sculpturi, picturi, realizate în 
prealabil vor fi prezentate juriului de către cei 1-2 elevi ce vor alcătui echipajul fiecărei şcoli pentru 
această probă. Materialele se vor prezenta comisiei, atât din punct de vedere tehnic, cât şi din 
perspectiva creaţiei. Durata prezentării – 5 minute.  
 

CRITERII DE EVALUARE 
 

1. COLAJE, FILM, MACHETE, SCULPTURI, PICTURI: respectarea temei propuse (max. 4 
p.); creativitate, expresivitate (max. 6 p.); originalitate (max. 6 p); varietatea tehnicilor de realizare (max. 
10 p.); susţinerea lucrării (max. 4 p.);. 

 
 
Director,                                                                                       Director adjunct, 

Prof. Adriana Carmen Moraru                                                      Prof. ing. Odeta Manolache 


