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Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti derulează o serie de 

proiecte în care obiectivele propuse sunt cele de a facilita schimburile culturale şi educaţionale 

între diferite asociaţii și/sau instituţii de cultură şi de învăţământ. 

Ziua de 19 februarie a fost celebrată ca sărbătoare națională sub numele de „Ziua 

Brâncuși” începând cu anul 2016. 

În acest sens, pentru a marca data de 19 februarie, Casa de Cultură „Ion Luca 

Caragiale” a Municipiului Ploieşti organizează, în perioada 15-22 februarie 2022, concursul de 

creație și cultură generală „Brâncuşi – aproape de infinit” în școlile/liceele din Ploiești, la 

clasele V-VIII, în cadrul orelor de pictură/desen. 

Concursul are două secțiuni: 

I. Secțiunea „Cultură generală”  - elevii se vor pregăti cu informații de cultură 

generală despre viața și opera lui Constantin Brâncuși, se vor organiza în echipe și vor 

completa un chestionar. Fiecare răspuns va fi cotat cu un punct. Profesorul va corecta 

aceste chestionare, iar echipa care obține punctajul cel mai mare va fi desemnată 

caștigătoare. 

II. Secțiunea „Creativitate” - elevii vor executa lucrări de grafică inspirate de operele lui 

Constantin Brâncuși. Pe fiecare lucrare, în partea dreaptă jos, se va trece numele 

elevului, clasa și școala. Lucrarea cea mai elocventă va fi desemnată câștigătoare de 

către profesor.  

Profesorul va întocmi un proces-verbal în care se va specifica numele activității, 

școala, clasa și  echipa câștigătoare (numele tuturor elevilor echipei câștigătoare) precum și 

numele elevului care a realizat cea mai bună lucrare grafică. La acesta se va atașa poza 

chestionarului câștigător și poza lucrării (format jpeg sau scan pdf).  

Toate documentele se vor trimite pe adresa de e-mail: secretariat@casadecultura.ro. 

Câștigătorii vor primi din partea Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului 

Ploiești diplome, iar profesorilor li se vor elibera adeverințe de participare. 

Profesorii de desen care doresc să participe la această activitate vor trimite pe adresa de e-

mail: secretariat@casadecultura.ro o solicitare de participare până la data de 14.02.2022, iar 

instituția noastră va trimite chestionarul  pentru Secțiunea „Cultură generală”. 

Prin prezentul regulament Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti 

îşi rezervă dreptul de a folosi imaginile lucrărilor pentru a face publicitate în mediul online 

proiectului și câştigătorilor. 
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