
 

 

 

INVITAŢIE 

CONCURSUL JUDEŢEAN DE ARTE PLASTICE 

“ ION GÂŢĂ-IN MEMORIAM” 

-inclus in C.A.E.J. BRĂILA, 2017, la poziția 30- 

     Compețiția la care suntem onorați să vă invităm este dedicată unuia dintre artiștii și profesorii 

de seamă ai Brăilei, dispărut prematur din această lume, în 1997. Opera pictorului și 

graficianului Ion Gâță include un repertoriu larg de naturi statice, priveliști minunate din Bărăgan 

și  Delta Dunării, dar și câteva portrete de persoane dragi lui și imagini ale satului românesc și 

imagini semi-abstracte, inspirate de motive populare. Pictorul Vespasian Lungu arăta în prefaţa 

catalogului expoziţiei personale a acestuia din 1987 că „lucrările se impun prin acurateţe şi 

luminozitate cromatică, prin jocul tuşelor energice pe suprafeţe ample, întrerupte uneori de 

prezenţa câtorva copaci desfrunziţi şi a unor case discret sugerate, ce contribuie la naşterea unui 

farmec estetic inefabil”. 

Organizator Liceul de Arte  “Hariclea Darclee” Brăila, Bd. Al. I. Cuza nr. 184 Tel/fax: 

0239615927/ 615908, e-mail- liceuldearta@yahoo.com 

 Concursul este inclus în Calendarul Activităţilor Educative la nivel judeţean (CAEJ) 2017 

Tema- “Lumea, într-o singură culoare” 
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 REGULAMENTUL CONCURSULUI  INTERJUDEȚEAN 

  “ ION GÂŢĂ- IN MEMORIAM” 

Ediția I, 13 februarie- 10 martie 2016 

         Liceul de Arte  “Hariclea Darclee” împreună cu partenerii săi, organizează în perioada 13 

februarie- 10 martie 2017, CONCURSUL JUDEȚEAN  “ ION GÂŢĂ-IN MEMORIAM”, 

ediția I.  

Acesta se adresează elevilor din ciclurile:  primar şi gimnazial , urmărindu-se dezvoltarea 

simțului estetic , spiritului competițional,  descoperirea și îndrumarea  elevilor cu aptitudini 

pentru domeniul artistic plastic.  

  

A. Condiţii de participare   

 a) Fiecare cadru didactic îndrumător poate înscrie în concurs maxim 3 lucrări/ secțiune.  

 b) Fiecare elev poate participa cu o lucrare/secţiune.  

 c) Pot participa un număr nelimitat de  elevi din clasele  primare şi gimnaziale,din municipiul și 

județul Brăila și din județele învecinate. 

 B. Organizarea concursului   

CONCURSUL  JUDEŢEAN DE ARTE PLASTICE “ ION GÂŢĂ-IN MEMORIAM” 

se va desfășura la Liceul de Arte”Hariclea Darclee” din Brăila și  va fi structurat pe 3 secţiuni.  

 Programul concursului: 

-Lansarea proiectului, promovarea lui- 13 februarie 2017 

-Trimiterea lucrărilor- termen luni, 27 februarie 2017, impreuna cu un plic A4, timbrat, 

autoadresat, pe adresa Liceului de Arte ”Hariclea Darclee”, Bd. Al.I.Cuza nr. 184, Braila 

810125, jud. Braila, cu mentiunea -pentru  
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- Jurizarea lucrărilor- vineri, 3  martie 2017, de către artiști plastici, membri ai U.A.P.din 

România. 

-Vernisajul expoziției și premierea – sâmbătă, 4 martie 2017, ora 13.00, la Liceul de Arte 

-Expedierea diplomelor: până pe 10 martie 2017      

C. Evaluare . 

La fiecare secţiune, se vor acorda  premiile I, II, III , menţiuni, pentru fiecare sectiune si nivel de 

clasă şi diplome de participare, diplome ce vor cuprinde şi numele cadrelor didactice 

îndrumătoare. 

- Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare. Vor fi luate în 

considerare doar lucrările efectuate de elevi. Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările 

elevilor participanţi. Diplomele vor fi expediate prin poștǎ până la data de 10 martie 2017.       

D. Secţiunile concursului  

1.Secţiunea  Creaţie plastică – Desen 

Compoziţiile vor fi realizate în tuș creion, creioane colorate, pastel, acuarelă, sau tehnică mixtă, 

pe lucrare regăsindu-se eticheta ce va cuprinde: numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi 

prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.  

2.Secțiunea Creație plastică- Pictură 

Compoziţiile vor fi realizate în tempera, acrilic, sau colaj/ tehnică mixtă, pe lucrare regăsindu-se 

eticheta ce va cuprinde: numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului 

didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.  

3. Secțiunea Creație plastică- Modelaj 

Compoziţiile vor fi realizate în lut, plastilină, fimo etc, pe lucrare regăsindu-se eticheta ce va 

cuprinde: numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic 

îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.  Lucrările vor fi ambalate corespunzător, pentru a nu se 

deteriora la transport și a nu fi descalificate, în cazul în care sunt deteriorate. 



 

 

 La toate secțiunile pot participa  elevii  din ciclul primar si din ciclul gimnazial .  

 Fiecare cadru didactic îndrumător  poate înscrie în concurs cel mult 3 lucrări, compoziţii ale 

elevilor.  

Cadrele didactice îndrumătoare vor trimite lucrările elevilor, impreuna cu un plic A4, timbrat, 

autoadresat,  în perioada 17 februarie- 27 februarie 2017, ( după această dată nu se mai primesc 

lucrări), pe adresa- Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”, Bd. Al.I.Cuza nr. 184, Braila 810125, jud. 

Braila, cu mentiunea -pentru CONCURSUL JUDEŢEAN DE ARTE PLASTICE “ ION GÂŢĂ-

IN MEMORIAM” 

Coordonator: Prof. Volcu Elisabeta  0774454424   catrinelydudu@yahoo.com.  

Membri: prof. Conon Cornelia 

             prof. Dobre Ana Maria 

              Prof. Manzu Madalina 

                                 

 

 

 

 



 

  


