
 

 

LICEUL DE ARTĂ„GHEORGHE TATTARESCU” FOCȘANI, VRANCEA 

ASOCIAȚIA CULTURALĂ A ELEVILOR ARTIȘTI MICOVIA 

 

 
 

CONCURSUL NAŢIONAL CREAŢIE 

„GHEORGHE TATTARESCU” 
-ediţia a VIII-a- 

 Focșani 2021 

 
   

           Concursul național de creație „Gh. Tattarescu ” își propune abordarea unor noi modalități de 

exprimare plastică, descoperirea și promovarea tinerelor talente din liceele și școlile de artă și a elevilor 

creativi din învăţământul gimnazial/ liceal cu vârste între 6– 19 ani preocupaţi de problematica cunoaşterii 

şi protejării valorilor culturale şi artistice nationale si internationale. Scopul acestei acțiuni este realizarea 

unor activităţi care să conducă la cunoaşterea şi protejarea valorilor culturale şi artistice proprii, 

descoperirea unor noi talente care se pot dezvolta şi confirma pe parcus. 

 

SECŢIUNI: 

A. Concurs Arte Vizuale  

 

Subsecţiunea Fotografie – clasele V - XII  

        - Tema Viziunea personala a operelor artistilor Friedensreich Hundertwasser, Gustav Klimt,     

          Alphonse Mucha, Andy Warhol, Toulouse Lautrec, la alegere.  

Subsecţiunea Pictură, Grafică, Sculptura – clasele O - XII 

         -Tema - Tema Viziunea personala a operelor artistilor Friedensreich Hundertwasser, Gustav      

          Klimt, Alphonse Mucha, Andy Warhol, Toulouse Lautrec, la alegere.. 

Subsecţiunea Arhitectură – clasele IX - XII 

         -Tema - Tema Viziunea personala a operelor artistilor Gaudi, Salvador Dali, Paul Klee,  

    Juan Miro, la alegere. 

 

Dimensiunile acceptate :- A4 pentru secţiunea fotografie 

                                        - A3, A4 pentru primar, gimnaziu secţiunea pictură/grafică 

                                        - 35X50, 50X70 pentru liceu secţiunea pictură, grafică, arhitectură, sculptura 

Lucrările selectate pentru premiere vor avea precizate pe verso, cu majuscule: numele şi prenumele 

elevului, vârsta/clasa, unitatea de învăţământ, localitatea/judeţul/ţara, numele cadrului didactic 

îndrumător. 

      Tehnica de lucru este la alegere: tempera, guasa, acrilic, ulei, ipsos, lemn, piatra etc. 

      Lucrarile premiate vor fi trimise în passpartout. 

 

B. Concurs de eseuri 

      Eseul va fi redactat format word/pdf cu font Times New Roman, 12, 

- În antet vor fi introduse informații despre concurent astfel: nume, prenume, clasa, unitatea şcolară 

de provenienţă, localitatea, judeţul, numele cadrului didactic îndrumător. 

- Eseurile vor aborda problematica „Creatia lui Gh. Tattarescu ”.  Minim 3 pagini.  

 



C. Concurs de prezentări multimedia  .  

Tema generală a secţiunii este „Viaţa şi activitatea lui Gh. Tattarescu” 

- Lucrările multimedia pot fi realizate în orice program grafic, însă exportul se va realiza doar în 

formatele avi., jpg., pdf., dng. Prezentarea nu trebuie să depăsească 5 minute și 100Mb 

- Fișierul va fi denumit astfel: nume-prenume, clasa, unitatea şcolară de provenienţă, localitatea/ 

judeţul.  

       

 

MATERIALELE TRIMISE NU TREBUIE SĂ MAI FI PARTICIPAT LA VREUN CONCURS 

PREMIATE LA VREO MANIFESTARE SAU PUBLICATE (INCLUSIV PE INTERNET). 

 

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE: 

 

Înscrierea participanţilor – termen 15 iunie 2021,  

Pentru a se înscrie în concurs, elevii / profesorii vor parcurge următorii pași: 

1. Vor accesa pagina dedicată concursului pe site-ul Liceului de Artă „Gheorghe Tattarescu” – 

Focșani :  http://www.liceuldeartafocsani.ro/concursuri/concursul-national-tattarescu       

2. Vor completa fișa de înscriere, în format Google FORMS (click pentru descărcare). 

3. Lucrările încărcate în Fomularul de inscriere nu pot fi mai mari de 100 Mb,  

 

- Trimiterea lucrărilor premiate – până la 21 iunie 2021 (data poştei) pe adresa:  

           Liceul de Arta „Gh. Tattarescu„ Str. Alecu Sihleanu, Nr. 6, Focsani, Vrancea, cod 620165 

    

         Organizatorii își iau obligația de a folosi datele personale și imaginea personală a concurenților doar 

în interesul prezentului concurs: accesul juriului, completarea diplomelor, activități de popularizare. 4 

Începând cu data de 15 iunie 2021, accesul public la încărcarea în fișierul Google Drive va fi restricționat, 

până la publicarea rezultatelor. După verificarea și centralizarea datelor și a lucrărilor lista condidaților va 

fi publicată pe site, la data de 20 iunie 2021. 

 

         Urmăriți completarea corectă şi completă a adresei expeditorului şi a numărului de telefon. 

În mapa cu lucrări vă rugăm să puneți și un plic autoadresat pentru a vă putea expedia diplomele și 

parteneriatul semnat și stampilat. 

 

- Jurizarea (16-18 iunie 2021): lucrările elevilor vor fi evaluate de către un juriu format din profesori de 

specialitate în colaborare cu partenerii menţionaţi. Hotărârile juriului sunt definitive și inatacabile. În 

momentul înscrierii în concurs, participanții acceptă prezentul regulament și autoritatea juriului. 

Pentru locurile I, II, III şi menţiuni se vor acorda diplome. 

- Amenajarea expoziţiei cu lucrările premiate ( 25 iunie 2021). Toate lucrările trimise for fi prezentate in 

mediul online. 

- Mediatizarea concursului: prin mass-media locală şi naţională. 

 

Fără taxă de participare 

 

 

Persoane de contact pentru informaţii suplimentare: 

 

- Echipa  de proiect  

 

   Coordonator -Prof. Diana Taicutu Rozalia , Tel.0724 336 126  

   Prof. Laduncă Mihai,   

   Prof. Lascan Claudia 

   Prof. Dumitru Laura 

   Prof. Dumitru Ștefan 

   Prof. Ghiolduș Andreea   

 

 

http://www.liceuldeartafocsani.ro/concursuri/concursul-national-tattarescu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaY4pb3hVOzYR5oUed5f9LqyADKCQejfdOPb9xa-qRWC_WpA/viewform


 ÎNSCRIERE LA 

 

CONCURSUL NAŢIONAL 

„ GHEORGHE TATTARESCU ” 

Iunie 2021 

 

Ediţia VIII 

 

 

Numele şi prenumele îndrumătorului................................................ 

 

Specialitatea didactică....................................................................... 

 

Unitatea de învăţământ, cu adresa completă (inclusiv număr de telefon şi codul 

poştal)................................................................................................. 

 

...................................................................................................................... 

 

Elevii participanţi la concurs: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele  

elevului 

Clasa Titlul lucrării Secţiunea 

     

     

     

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACORD  DE PARTENERIAT 
 

Încheiat astăzi  ............................................între instituţiile: 

-    Liceul de Artă “Ghe. Tattarescu” Focșani, Vrancea reprezentat de Prof.  Constantinescu Ioana în 

calitate de director și Diana Rozalia Tăicuțu coordonator de proiect. 

- Instituția………………………….. 

 

Durata: Mai-Iulie 2021  

Scopul Parteneriatului: Promovarea Concursului National de Creație “Gh. Tattarescu” ed. a VIII-a în 

rândul elevilor și implicarea acestora în activități artistice .                                      

 

Scoala coordonatoare se obligă:  

- să stabilească planul de activitaţi ale competitiei nationale; 

- să promoveze la nivel national sectiunile propuse in concurs; 

- să mediatizeze printre elevii implicati planul de activiţati;  

- să asigure spatiul expoziţional destinat promovării acţiunii; 

- să asigure buna desfasurare a jurizarii; 

- să promoveze  evenimentul la nivel local si national ;  

- să respecte termenii parteneriatului.  

 

Scoala parteneră se obligă: 

 

-     sa promoveze la nivelul institutiei Concursul National de Creatie „Gh. Tattarescu” 

- să expedieze lucrarile elevilor participanti; 

- să distribuie diplomele participantilor ; 

- să respecte termenii parteneriatului. 

 

 

Partenerii se obligă să colaboreze pe tot parcursul proiectului pentru ca acesta să se desfăşoare conform 

scopului propus.Prezentul contract se incheie în două exemplare , unul pentru fiecare parte implicată. 

 

Liceul de Artă “Ghe.Tattarescu”                                                                         

                 Director,                                                                                                  Director,        

      Prof. Constantinescu Ioana 

 
 

Liceul de Artă “Ghe.Tattarescu” 

 

Str.Alecu Sihleanu , Nr.6 Focsani,Vrancea 

Tel./Fax 0237 238 574 

e-mail: artevn6@yahoo.com 

Nr.de înregistrare…................. 


