
REGULAMENT 
MOD DE PARTICIPARE 

 
Aplicant: LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”  
             PITEȘTI, Str. Pătrașcu Vodă nr. 2 
              Telefon / fax: 0248/206037; 0248206038 
              E-mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com 
              http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro 
 

Denumirea proiectului propus: Concurs județean ”ARTĂ ȘI TRADIȚII 
POPULARE ROMÂNEȘTI” – 25 MAI 2019, Ediția a III a 

 

 REGULAMENT DE PARTICIPARE  
1. Concursul judeţean ”ARTĂ ȘI TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI” se 

desfăşoară în cadrul Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Pitești şi se 
adresează elevilor din ciclul gimnazial(V-VIII) și liceal/profesional(IX-XII) din 
unitățile de învățământ ale judeţului Argeş. 

2. Concursul  ”ARTĂ ȘI TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI”   are un caracter 
anual. 

3. Concursul ”ARTĂ ȘI TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI”  este organizat la nivel 
judeţean. 

4. Manifestarea este de natură artistică și științifică. 
5. Concursul ”ARTĂ ȘI TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI” are patru secţiuni:  

� Secțiunea I: ”Casa românească în zi de sărbătoare!” - Concurs de 
pictură pe lemn cu motive tradiționale românești; 

o Fiecare participant va descrie succint lucrarea menționând: tehnica 
de lucru, motive tradiționale valorificate, simboluri, etc., în max. 5 
min. Produsul va fi însoțit și de o scurtă descriere, max 15 rânduri, 
în format letric. 

� Responsabili: prof. Elena Ionescu  
� Date de contact: e-mail ionescuelena9@gmail.com, 

 telefon 0799122242  
� Secțiunea II: ”Din cufărul bunicii….” - Parada costumelor populare 

românești; 
o Fiecare participant își va descrie costumul popular pe care îl poartă 

precizând: zona de proveniență, componența, materialele din care a 
fost confecționat.  

� Responsabil prof. Ruxandra Ioana Ciucă 
� Date de contact: e-mail oanaciuca77@gmail.com, 

 telefon 0727873755 
� Secțiunea III: ”Drag mi-e jocul românesc” - Concurs de dansuri 

populare românești.  
o Fiecare formație (2-6 dansatori) va executa în max 10 minute 

secvența de dans popular pregătită.  
� Responsabil prof. Daniela Oțelea 
� Date de contact: e-mail otelea_daniela@yahoo.com,  telefon 

0745040590 
� Secțiunea IV: ”Sus cortina!” – Concurs de teatru folcloric.  

o Fiecare trupă va susține un moment artistic de 5-10 min, constând 
in  punerea în scenă a unui text de teatru care să reflecte un obicei 
popular românesc.  

� Responsabil prof. Antoaneta Gheorghe. 
� Date de contact: e-mail gheorgheantoaneta@yahoo.com,  

 telefon 0726291065 



� Secțiunea V: ”Artă și tradiții populare românești” – Simpozion lucrări 
științifice. 

o Fiecare cadru didactic va susține o prezentare a lucrării în max. 10 
minute. Lucrările vor fi redactate astfel: 

Titlul - cu majuscule(Times New Roman, 14, Bold) centrat;  
-la două rânduri de titlu se vor scrie numele și prenumele autorului/autorilor, 
denumirea instituției de proveniență, localitatea, aliniate dreapta(Times New Roman, 
12); 
Conținutul(2-3 pag) – se va redacta în document Word, format A4, cu font Times 
New Roman, 12, cu diacritice, la două rânduri de numele autorilor, cu spațiere la un 
rând și margini de 2,5 cm 
Bibliografia – se va consemna la sfârșitul lucrării în ordinea alfabetică 

� Responsabili: prof. Moraru Carmen Adriana 
� Date de contact: e-mail 
� moraru_carmen_adriana@yahoo.com, telefon 0723613649 

 
6. În vederea înscrierii la acest concurs, vă rugăm să completaţi FIŞELE DE 
ÎNSCRIERE ataşate şi să le trimiteţi până la data de 20 mai 2019. Denumirea 
fişierului care conţine fişele de înscriere va fi:  
Fişa de înscriere_Nume Prenume_Instituţia. Fişele de înscriere vor fi trimise pe 
adresa de e-mail a responsabilului de proiect, respectiv ionescuelena9@gmail.com. 
Cadrele didactice care doresc să participe la acest proiect vor completa, semna şi 
ştampila  Acordul de parteneriat (Anexa 1), un singur acord la nivelul școlii. 
     
7. Pentru fiecare dintre cele patru secţiuni se acordă premii (se vor acorda un 

premiu I, un premiu II, un premiu III, și doua menţiuni, pentru fiecare 
secţiune/nivele de studiu.  
Toţi participanţii vor primi diplome de participare în care vor fi specificate 
numele elevilor, instituţia şi coordonatorul. La secțiunea a V a se vor elibera 
diplome de participare. 

8. Data şi locul desfăşurării: 25 mai 2019, Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”  
Piteşti 

9. Program de desfăşurare: 
Sâmbătă 25 mai 2019 - orele 1000  - 1300 

10.  Evaluarea se va face de cǎtre subcomisiile pe secțiuni împreunǎ cu colectivul de 
coordonare. 

    Subcomisiile pe secţiuni vor avea un vicepreşedinte şi trei membri. Din juriu 
vor face parte profesori și invitaţi din alte instituţii de învăţământ din judeţ: ISJ Argeş, 
Palatul Copiilor din Pitești, Școala de Arte și Meserii Pitești, Universitatea din Piteşti. 
      La toate etapele, fiecare membru al comisiei de evaluare, cu excepţia 
vicepreşedintelui, va acorda fiecărei lucrări un punctaj de la 0 la 100 de puncte, iar 
punctajul final va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor celor 3 profesori 
evaluatori.  

� Secțiunea I: ”Casa românească în zi de sărbătoare!” - Concurs de 
pictură pe lemn cu motive populare românești;  
Criteriile de jurizare sunt: 

- Încadrarea obiectului în tema concursului 20p; 
- Originalitate în realizarea obiectului 20p; 
- Mod de prezentare a tehnicii de lucru a obiectului  20p; 
- Descrierea motivelor tradiționale valorificate, a simbolurilor, etc. 30p; 
- Oficiu 10p; 
- Total 100p 

 
 



� Secțiunea II: ”Din cufărul bunicii….” - Parada costumelor populare 
românești; 
Criteriile de jurizare sunt: 

- Încadrarea costumului in tema concursului 20p; 
- Originalitate în prezentarea costumului 20p; 
- Mod de descriere a costumului(zona de proveniență, componența, 

materiale din care a fost confecționat)  20p; 
- Impactul vizual al costumului 30p; 
- Oficiu 10p; 
- Total 100p 

 
� Secțiunea III: ”Drag mi-e jocul românesc” - Concurs de dansuri 

populare românești.  
Criteriile de jurizare sunt: 

- Încadrarea în tema concursului 20p; 
- Originalitate în realizare 20p; 
- Mod de prezentare  20p; 
- Impactul vizual al dansului 30p; 
- Oficiu 10p; 
- Total 100p 

 
� Secțiunea IV: ”Sus cortina!” – Concurs de teatru folcloric.  

Criteriile de jurizare sunt: 
- Încadrarea în tema concursului 20p; 
- Originalitate în realizare 20p; 
- Mod de prezentare  20p; 
- Impactul vizual al momentului artistic 30p; 
- Oficiu 10p; 
- Total 100p 

 
Din comisiile de evaluare, la toate fazele concursului, nu pot face parte cadrele 
didactice care au elevi sau rude în concurs.  
 
La acest concurs nu se admit contestaţii.  
 
Participarea este directă. 
 
11.  Se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare secţiune, în conformitate cu 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat cu 
OM Nr. 3035/10.01.2012, art.17 (3).  

12.  Componenţa comisiilor va fi hotărâtă de organizatorii concursului.  
13.  Materialele participante la concurs – secțiunea I, trebuie trimise la Liceul 

Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Pitești până la data de 20 mai 2019, la ora 14, 
la profesorii responsabili, pentru a fi înregistrate. 

14.  Instrucţiunile de participare, invitaţiile, regulamentul concursului şi criteriile de 
evaluare vor fi trimise fiecărei instituţii de învăţământ participante până la 08 
aprilie 2019. 

15.  Fiecare unitate şcolară participantă se poate înscrie la concurs cu maxim 4 elevi 
la secțiunea I, respectiv 4 elevi la secțiunea II, o formație de dansuri/trupă 
de teatru pentru secțiunea III sau IV.  

16. Exemplarele produselor participante la Secţiunea I vor rămâne în arhiva Liceului 
Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Piteşti.  

 
Nu se percepe taxa de participare! 
 


