
                                                                                  
 

 

CONCURS de BENZI DESENATE 

dedicat marelui sculptorul Constantin Brâncuși în cadrul programului aniversar 

”Arc peste timp: 65 de ani de la aderarea României la UNESCO” 

 

 

 

Anul 2021 este un an al aniversărilor multiple.  

145 de la nașterea marelui sculptor al secolului al XX-lea, maestrul Constantin Brâncuși, 65 de 

ani de la aderarea României la UNESCO, precum și 65 de ani de la înființarea Comisiei 

Naționale a României pentru UNESCO (CNR UNESCO) sunt câteva repere care sugerează 

acțiune. 

 

CNR UNESCO organizează concursul de benzi desenate dedicat marelui sculptor Constantin 

Brâncuși.  

Concursul este coordonat de autorul și profesorul de benzi desenate Mihai I. Grăjdeanu. 

 

OBIECTIVE:  

1: Conștientizarea copiilor și tinerilor cu privire la importanța valorilor materiale și imateriale din 

România. Promovarea copiilor și tinerilor talentați la desen și literatură prin lucrări de benzi 

desenate. 

2: Atragerea și implicarea școlarilor, elevilor, invățătorilor și profesorilor în concursul organizat, 

ce are ca scop stimularea laturii creative și de a transmite, prin lucrările de benzi desenate 

realizate, un mesaj prin desen și text cu privire la obiectivele UNESCO, la valorile culturale 

naționale. 

3: Promovarea și mediatizarea rezultatelor la nivel național. 

 

TEMA: Intrăm în universul lui Constantin Brâncuși pe “Calea Eroilor”. Descoperim monumente 

UNESCO cunoscute sub denumirea “Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși de la 

Târgu Jiu”.  

 

Fiecare din aceste monumente are o poveste. Vă invităm să realizați o pagină de bandă 

desenată cu una dintre cele patru componente ale acestui ansamblu sau toate împreună într-o 

singură pagină și să transmiteți astfel un mesaj: ce semnifică pentru voi “Calea Eroilor”. 
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REGULAMENT DE DESFĂȘURARE: 

 

1. Condiții de participare:  

 

1.1. Concursul este destinat școlarilor și elevilor din clasele I – VIII care pot participa la una 

din următoarele două categorii 

a) A celor care sunt înscriși la programe de artă sau programe suplimentare de artă (arte 

plastice)  

b) A celor care NU sunt înscriși la programe de artă sau programe suplimentare de artă 

(arte plastice)  

 

1.2. Înscrierile la concurs vor fi realizate de unitățile de învățământ publice sau private. 

Fiecare unitate de învățământ își va înscrie concurenții folosindu-se de: 

i. o singură listă pentru toți concurenții care sunt înscriși la programe de 

artă sau programe suplimentare de artă (arte plastice) 

ii.  o singură listă pentru toți concurenții care NU sunt înscriși la programe 

de artă sau programe suplimentare de artă (arte plastice) 

 

1.3. Fiecare dintre listele de înscriere va cuprinde următoarele informații : 

i. Numele și prenumele cadrului didactic, persoană de contact a unității de 

învățământ și coordonatele (adresa de email și nr de telefon)  

ii. Numele și prenumele fiecărui concurent pentru care se va specifica anul de 

studiu. 

 

      1.4. Fiecare concurent poate participa cu o singură pagină /planșă. Participanții care vor 

trimite mai mult de o pagină, vor fi eliminați din concurs. 

 

      1.5. Prin înscrierea în concurs, școlarul / elevul își exprimă acordul privind utilizarea lucrării, 

parțial sau integral de către organizatori, în scopul promovării de către CN UNESCO a 

României la UNESCO, cât și pentru realizarea unor expoziții sau publicații cu cele mai bune 

lucrări intrate în concurs. 

  

 

2. Detalii tehnice privind lucrarea pentru concurs  

 

2.1 Specificații tehnice: metoda de lucru trebuie să respecte etapele realizării unei benzi 

desenate:  

- desen în creion,  

- contur (carioca neagră tip liner),  

- culoare (creioane colorate, carioci, tempera, acuarelă) sau alb-negru cu nuanțe de gri.  

Se va lucra pe vertical.  

 

2.2 Dimensiunea lucrării: format A4  

2.2.1. Lucrarea de bandă desenată trebuie realizată pe o singură pagină /planșă.  
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2.2.2. Paginile / planșele de bandă desenată ale participanților vor fi trimise prin transfer 

electronic (wee transfer) via email, scanate la rezoluția 300 dpi, in format jpg. 

 

2.3.Alte cerințe obligatorii  

 

2.3.1.În partea de sus a lucrării trebuie trecut titlul poveștii și numele autorului (elevului), iar în 

partea de jos a lucrării trebuie trecute clasa, școala și orașul / comuna. Lucrările care nu vor 

conține aceste detalii, vor fi eliminate din concurs. 

 

2.3.2. Lucrarea trebuie să fie realizată de un singur elev care-și asumă originalitatea subiectului, 

a poveștii în benzi desenate. Orice idee copiată, va fi eliminată din concurs. 

 

2.3.3. Prin înscrierea și participarea la concurs, fiecare școlar / elev declară că este autorul unic 

al lucrării şi posedă drepturile de autor personale şi economice asupra acesteia, iar lucrarea în 

speță nu va aduce prejudicii asupra drepturilor sau intereselor unor terţi. 

 

2.3.4. Organizatorii concursului nu își asuma nici o responsabilitate privind eventualele încălcări 

ale dreptului de autor. 

 

3. Jurizarea 

 

3.1. Jurizarea se va face pe categorii de vârste / clase: clasele I – IV, clasele V – VI și 

respective clasele VII - VIII. 

3.2 Un juriu format din specialiști (reprezentanți ai CNR UNESCO, autori de benzi desenate, 

jurnaliști, scriitori) vor avea în vedere următoarele 

3.2.1. respectarea temei 

3.2.2. respectarea specificațiilor tehnice 

3.2.3. originalitatea lucrărilor (text și desen) 

3.2.4. acuratețea stilului 

 

4. Calendarul concursului și norme privind participarea 

 

4.1. Termenul depunerii lucrărilor este 15 octombrie 2021.  

 

4.2. Înscrierea paginilor / planșelor de bandă desenată în concurs se face la adresa de e-mail: 

cbrancusi_concurs@cnr-unesco.ro 

Orice lucrare primită după această dată va fi eliminată din concurs.  

 

4.3. Jurizarea lucrărilor va avea loc în perioada 20 – 25 octombrie 2021. 

 

4.4. Anunțarea rezultatelor și a premiilor acordate 26 octombrie 2021 

 


