
Anexa 3 

REGULAMENTUL EXPOZI�IEI CONCURS,UNIVERSUL SPRE INFINIT" 
ANUL ^COLAR 2022-2023 

Fiecare participant al proiectului va trimite acordul de parteneriat semnat _i _tampilat, în 
dublu exemplar, înso�it de lucr�rile elevilor _i de fi_a de înscriere, pân� la data de 03.02.2023, în 
cadrul urm�toarelor sec�iuni: 

1.SECTIUNEA- Expozi�ie - concurs , Universul spre infinit- Constantin Brâncu_i" cu 

desene, picturi, colaje, grafic� 3D etc. 
Copii cu varste între 6 _i 14 ani atât din învä��mântul de mas�, cât _i cei cu CES vor f 

provoca�i s� deseneze (interpreteze) lucrärile marelui artist plastic Constantin Brâncu_i cu prilejul 
împlinirii celor 147 ani de la na_terea sa. 

Tehnica de lucru: desen în creion, pictur�, colaj, tehnici mixte, pe hârtie, carton _i chiar 

3D 
Dimensiunile lucrärilor: 

bidimensionale: de la A4 pân� la 50x70cm; 
tridimensionale: pân� la 70x70x70cm 

Lucr�rile vor fi etichetate pe spate, stânga sus, conform fi_ei de înscriere: 

Nume/Prenume elev: 
Clasa: 
Scoala: 
Sectiunea:E 
Titlul lucr�rii: 
Numele profesorului coordonator 
Lucr�rile vor fi aduse la secretariatul ^colii Gimnaziale "Sfäntul Nicolae" Târgu Jiu pe sec�iuni/ 
vor fi trimise pe adresa _colii: Str. 11 Iunie 1848, nr 56, Târgu Jiu, jud. Gorj. 
Fiecare profesor îndrum�tor poate participa cu maximum trei lucr�ri. 

Nu se pereepe tax�de participare. 
Criterii de jurizare: respectarea temei _i dimensiunile recomandate, originalitate, creativitate, 

expresivitate, principii de organizare a compozi�iei (pagina�ie, construc�ie, valora�ie/culoare), 
armonizarea elementelor de limbaj plastic, ritm _i contrast. 

2.SECTIUNEA- ,In lumea cuvintelor"- scrisori 
Elevii pot participa cu scrisori adresate sculptorului Constantin Bråncu_i. Acestea vor fi 

redactate olograf (de mân�) pe o pagin� A4. 
Se vor aprecia: corectitudinea exprim�rii (ortografie _i punctua�ie), coeren�a textului 

(registrul stilistic, stilul), adecvarea temei alese la specificul preocup�rilor segmentului de vârst� 
c�ruia se adreseaz� concursul, creativitatea, originalitatea, particularit��i de compozi�ie (stil, 

a_ezare în pagin�, paragrafe etc.), 
Lucr�ile vor fi etichetate pe spate, stânga sus, conform fi_ei de înscriere: 

Nume/Prenume elev: 
Clasa: 
Scoala: 
Sectiunea2 



Titlul lucr�rii: 
Numele profesorului coordonator: 
Lucr�rile vor fi trimise pe adresa: ^coala Gimnazial�,Sfântul Nicolae", Str. 11 Iunie 1848, nr. 

56, Târgu Jiu, jud. Gorj. 
Fiecare profesor îndrumätor poate participa cu maximum trei lucr�ri. 

Nu se percepe tax� de participare. 

3.SEC�IUNEA- ,Constantin Brâncu_i, pårintele sculpturii moderne", activitate 

desf�_urat� cu elevii claselor primare, de c�tre reprezentan�ii Bibliotecii Judetene "Christian Tell" 

la Scoala Gimnazial�,,Sfäntul Nicolae" Târgu Jiu. 

4.SEC�IUNEA-,Calculatorul �i cartea, doi prieteni de n�dejde"- crea�ii digitale 
Elevii din ciclu gimnazial, cu ajutorul calculatorului, vor realiza crea�ie digital� (afi_e, c�r�i 

po_tale, flyre, desene 2D, 3D, prezent�ri PowerPoint) respectând tema proiectului. 
Se va men�iona aplica�ia/programul în care s-a lucrat. 
Crea�iile vor fi trimise pe adresa: dumitru.calugaru@scoalasfnicolae.ro, în format electronic, 

numele fi_ierului va con�ine: numele, prenumele, clasa, _coala. Fiecare profesor îndrum�tor poate 

participa cu maximum trei lucr�ri. 
In e-mai, la Subject se va scrie - pentru concursul Calculatorul �i cartea, doi prieteni de 

n�dejde. 

Rela�ii suplimentare le pot oferi urmätoarele cadre didactice: 

Sectiunea 1- Prof. Gridan Lauren�iu-0764803828 
Sectiunea 2- Prof. Morie Anamaria- 0767322657 
Sectiunea 3- Prof. Cuc�il� Madälina-0763790003 

-Sec�iunea 4- Prof. Cälug�ru Dumitru-0723661682 



Anexa 2 

FI^� DE ÎNSCRIERE 

PROIECT EDUCA�IONAL JUDE�EAN 
UNIVERsUL SPRE INFINIT - CONSTANTIN BRÄNCU�I-2022-2023 

EXPOZI�IE-CONCURS 

Numele _i prenumele cadrului didactic îndrum�tor... 

Denumirea unit��ii de înväjämânt... 
Adresa unit��ii de înv�t�mânt. 
Date de contact (telefon, e-mail).. 

Sec�iunea Titlul lucr�rii Numele _i prenumele 

elevului 
Nr.crt. Clasa 

1. 

2. 

3. 

Director, 



Anexa 1 

^coala..... Intitu�ia ini�iatoare 
^coala Gimnazial� 
Sfantul Nicolae" 

Strada 11 lunie 1848, Nr. 

56, cod 210112 Târgu-Jiu, 
jud. Gorj. 
Tel./ fax:+40 0253/213717 

Str...... 

Tel.....*** 
e-mail..osss 

e-mail: secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro 
website: www.scoalasfnicolae.ro 

657 25. 2023 Nr... Nr... ***** °°** *°°.°°°°*° 

ACORD DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI JUDE�EAN 
UNIVERSUL SPRE INFINIT- CONSTANTIN BR 

2022-20233 

Incheiat ast�zi, T**************o***°**** 

între: 
IL Pär�ile contractante: 

a) Scoala Gimnazial�,sfântul Nicolae" Târgu Jiu, strada 11 lunie 1848, numärul 56, 
reprezentat� de domnul director, profesor Sulea Vasile Alin, doamna director adjunct, prof. 
C�lug�ru Liliana �i 

b) ^coala 
st »oo e** .** .essceseee *************e*** l1lo**o*********** .,localitatea 

.. LCI....... .. Cllall.**** s*rsaospns******************.*aan*) reprezentat� de 

* **************e******************************************* 

e****************** jude�ul 

.., în calitate de director _i urm�toarele 
proiect 

în 

ecce***o********** .*************onooooo.********e*******ee****** *********** 

cadre didactice implicate in 

. s***..a****.*.*o*.***.e*******es*s*****.**o*****e***************o******..****************************e************* 
calitate de Partener. 

IL Obliga�ile p�r�ilor: 

a) Aplicantul se oblig�: 
- s� distribuie regulamentul concursului ; 
- s� informeze cadrele didactice _i elevii cu privire la con�inutul proiectului educa�ional în care vor 

fi cuprin_i; 
s� organizeze expozi�ia cu lucr�rile elevilor (expozi�ia virtual�); 
s� respecte termenul de desf�_urare a concursului 
- s� emit� _i s� distribuie diplomele pentru elevii premian�i, diplomele _i adeverin�ele cadrelor 

didactice coordonatoare; 
-s� mediatizeze rezultatele activit��ilor; 
s� promoveze parteneriatul �i proiectul cu scopul _i obiectivele sale pe pagina de Facebook, pe 
site-ul _colii _i media; 

b) Partenerul se oblig� s� respecte urm�toarele condi�ii: 



- s� mediatizeze activit��ile în unitatea _colar�; 

s� antreneze elevii pentru desf�_urarea activit��ilor; 

s� depun� lucr�rile elevilor, care particip� la activit��i la sediul institu�iei coordonatoare; 

s� respecte Regulamentul de desf�surare al activit��ilor 
s� evite orice situa�ie generatoare de risc, ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului; 

IlI. Durata acordului: 
Acordul intr� în vigoare la data semn�rii acestuia _i este valabil pe parcursul anului _colar 

2022-2023. In cazul în care proiectul va necesita continuarea acestei colabor�ri, p�r�ile pot conveni 

prelungirea acestui acord. 

V.Clauzele finale ale acordului: 
Partenerii se oblig� s� colaboreze pe toat� durata derul�rii proiectului. Prezentul acord se 

încheie în dou� exemplare, câte unul pentru fiecare parte _i intr� în vigoare la data semn�rii lui. 

Partener, Aplicant, 
Scoala Gimnazial� ,Sfäntul Nicolae" Târgu Jiu 

Director, Director 
Prof. Suleeasile Alin 

. 
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