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REGULAMENT 

Simpozionul Internațional de Sculptură ,,Drumuri Brâncușiene”, ediția a VIII-a 

10 - 31 August

Prezentarea proiectului:

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” derulează un program cultural elaborat şi

aprobat în urma previziunilor bugetare pentru anul 2020 în care sunt prevăzute activități

culturale care se înscriu în obiectivele strategiei de management actuală. 

Ținând cont de gradul de acces al cetățenilor la viața culturală și  de nevoia de

revitalizare a  relațiilor  sociale  din această  perioadă,  ne dorim să continuăm proiectul

socio-cultural: Simpozionului Internațional de Sculptură „Drumuri Brâncușiene”. 

Astfel,  ne  exprimăm dorința  de  a  oferi  societății  produse  culturale  care  să  ne

reprezinte apartenența la viața culturală prin realizarea unor opere de creație din lemn,

metal  și  marmură,  care  să  servească  unei  teme  de  larg  interes  pentru  promovarea

brandingului regional: Craiova, semne ale existenței culturale!

Semne Craiova denumită generic această temă pe care o propunem, va fi rezultatul

participării  a  cinci  artiști  naționali  din  domeniul  artelor  plastice  -  sculptură  care  vor

participa la acest Simpozion cu propuneri de schițe și machete privind viziunea artistică.



Spațiul de lucru pus la dispoziție pentru relizarea lucrărilor de anul acesta este:

Centrul  Multifuncțional  Craiova,  situat  în  strada  Târgului  nr.  26,  sau,  în  funcție  de

preferința  și  posibilitatea  artiștilor  selectați,  spațiu  de  desfășurare  poate  lua  locul

propriului  atelier  al  sculptorului,  opțiune  valabilă  în  contextul  situației  de risc  social

provocată de răspândirea virusului Covid 19 pe teritoriul României.

Cele cinci sculpturi realizate în urma Simpozionului Internațional de Sculptură Drumuri

Brâncușiene, ediția a VIII-a propunem să fie amplasate după cum urmează:

1. Scupturile în piatră – Grădina Botanică din Craiova; 

2. Scuptura în lemn- Incinta Primăriei Municipiului Craiova, intrarea principală

3. Scuptura în metal - Curtea interioară a Muzeului de Artă Craiova

Calendarul Simpozionului

Perioada de înscriere: 13 – 30 Iulie 2020 la concursul de  proiecte.

Înscrierea  la  Simpozion se  va  realiza  prin  trimiterea  la  adresa  de  e-mail:

tradem@tradem.ro, în perioada 13 - 30 Iulie 2020, a următoarelor documente: 

1. Formular de inscriere;

2. Prezentul Regulament, semnat și datat;

3. Curriculum Vitae;

4. Portofoliu cu 5-7 lucrări reprezentative ale artistului;

5. Fotografii ale machetei lucrării propuse, respectând tema de inspirație, prezentată din

4 perspective - față, lateral dreapta, lateral stânga și spate, cu precizarea dimensiunilor

(înălțime, lungime, adâncime) și materialul din care va fi realizată;

6. O fotografie alb – negru, recentă a artistului, necesară pentru legitimație.

Selecția participanților: 30 Iulie - 2 August 2020

Viziunea artistică va trebui să reprezinte tema dată: „Semne Craiova” 

(un concept care să sugereze rolul cultural și tradițional al Municipiului Craiova)

-  Nu  vor  fi  selectate  sculpturi  reprezentând  personalități  sau  lucrări  figurative.

Principalul criteriu de selecție îl va reprezenta originalitatea interpretirii temei.



Proiectele de sculptură vor fi selectate de juriul format din:

Mircea Diaconescu - Arhitect Primăria Municipiului Craiova 

Emilian Ștefârță - Arhitect și Manager Muzeul de Artă Craiova, 

Lucian Rogneanu - Artist plastic, muzeograf Muzeul de Artă Craiova 

Lucian Dindirică - Manager Biblioteca Judeteand "Alexandru și Aristia Aman, 

Marcel Voinea - Președinte Uniunea Artiștilor Plastici Craiova

Aprobarea proiectelor  și  comunicarea rezultatelor  selecției celor  cinci    proiecte   va fi

publicat la 03 August 2020 pe site-ul: www.tradem.ro.  

După  această  dată  vor  fi  achizilionate  materiale  de  lucru  (piatră,  metal,  lemn)  cu

dimensiunile estimate de creatori până la data de 10 august.

Perioada de desfășurare: 10 - 31 August 2020. 

În această perioadă vor fi realizate comunicări publice online cu artiștii, interviuri, care

vor ține la curent opinia publică cu stadiul de realizare al operelor de creație.

Obligațiile părților

Participanții - artiștii sculptori selectați:

Vor  lucra  cu  propriile  unelte  specifice  pentru  sculptură  și  finisaj  în  spațiul

convenit, purtând răspunderea atât pentru propria securitate, cât și a celor din jur. 

În  prima  zi  a  Simpozionului (10  august  2020)  vor  prezenta  o  asigurare  de

răspundere civilă, respectiv o asigurare de sănătate a propriei persoane, în caz contrar vor

semna  pe  răspundere  proprie  un  acord  privind  renunțarea  la  orice  pretenții  față  de

organizator, în acest sens. 

Lucrările trebuie finalizate până la data de 30 august 2020, inclusiv. 

Cei cinci artiști sculptori selectați vor fi prezenți obligatoriu online la Festivitatea

de deschidere a Simpozionului din data de luni 10 August și cea de inaugurare și recepție

a lucrărilor din ziua de luni 31 August sau  fizic la Craiova doar dacă permite situația

crizei sociale creată de răspândirea virusului Covid 19 pe teritoriul României.

Cei cinci sculptori selectați vor suporta toate cheltuielile legate de masă și cazare

în cazul în care optează pentru realizarea lucrărilor în atelierele personale.



Fiecare participant va semna un contract de cesiune a dreptului de autor în care

sunt specificate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,

clauzele specifice pentru executarea și predarea lucrării.

Fiecare participant va semna Regulamentul GDPR cuprins în Fișa de Înscriere care

reprezintă acordul privind dreptul de utilizare din partea Organizatorului a datelor cu

caracter personal.

Organizatorul – Casa de Cultură „Traian Demetrescu”:

Pune la dispoziția Participanților spațiul de lucru   pentru realizarea lucrărilor la

Centrul Multifuncțional Craiova, situat în strada Târgului nr. 26, un spațiu de lucru în aer

liber dotat cu 5 corturi de protecție împotriva căldurii excesive și facilități de bază: apă,

electricitate, macara (maxim de două ori pe săptăpmână) și lemn necesar platformei de

lucru pentru lucrarea din piatră.

Achită Participanților contravaloarea  deplasarii din localitatea de domiciliu până

Craiova  pe  tot  parcursul  Simpozionului, dar  nu  mai  mult  de  2  deplasări  dus-întors.

Asigură  Participanților la  Simpozion necesarul  de  materiale  pentru  execuția

lucrărilor în funcție de dimensiunile precizate în proiectele selectate. 

Asigură cazarea Participanților care optează pentru realizarea lucrărilor la  Craiova

și  care  nu  au  domiciliu  în  Craiova,  în  perioada  10  -  31  August 2020.

Achită contravaloarea drepturilor bănești rezultate în urma semnării contractului.

Remunerație: 

Fiecărui sculptor care a fost selectat pentru realizarea unei lucrări  în piatră, i se

achită o sumă totală de bani care reprezintă contravaloarea drepturilor de autor pentru

realizarea operei în cuantum de 12.000 de lei net.

Fiecărui sculptor care a fost selectat pentru realizarea unei  lucrări în metal sau

lemn i se achită o sumă totală de bani care reprezintă contravaloarea drepturilor de autor

pentru realizarea operei în cuantum de 10.000 de lei net.

În  prima  zi  a  Simpozionului, fiecărui  sculptor  i  se  va  achita  20%  avans  din

remunerația mai sus amintită, în contul personal, diferența urmând a fi achitată în urma

întocmirii procesului verbal de recepție a lucrării. 



În cazul nefinalizării sau finalizării parțiale a lucrărilor, plata finală nu va mai fi

efectuată,  iar participanții  vor fi  obligați  să despăgubească Organizatorul  cu suma de

5.000 lei, cu titlul de daune-interese. 

Clauze speciale

 1.Ținând  cont  de  riscurile  generate  de  răspândirea  virusului  COVID  19  pe

teritoriul României, acest proiect cultural poate înceta în orice moment dacă condițiile de

desfășurare vor fi interzise de Lege, Hotărâri ale Guvernului sau Decrete de Stat. În acest

caz se aplică clauza Forța Majoră care reglementează prin contract drepturile fiecări părți

2. Participantul transmite Organizatorului, în mod irevocabil și exclusiv, drepturile

patrimoniale  de  proprietate  intelectuală  asupra  lucrării  (operei  de  creatie  artistică),

conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și dreptul

de folosință a imaginii, cu privire la evenimente asociate Simpozionului.

 Vizibilitatea evenimentului 

Parteneri Media: 

TVR Craiova, Jurnalul Olteniei, GTV, Oltenia TV, Oltenia 3 TV,  Micapi, Cuvântul

Libertătii, Radio Oltenia Craiova, Revista ,,Mozaicul", Oltenașul, Craiova Forum, Stare

de fapt, Monumente Oltenia. 

Mediatizarea va fi asigurată prin comunicate de presă în ziare, televiziune și în

publicațiile de specialitate, media audio-vizuală și online. Publicul larg va fi informat

prin afișe, invitații, anunțuri, știri difuzate la radiourile locale și naționale. 

Declar  că  am  citit  și  înțeles  prezentul  Regulament  și  sunt  de  acord  cu  termenii  și

condițiile acestuia.

Data, Nume și semnătură

*Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0740250413 (referent de

specialitate George Laurențiu Ion) sau la adresa de e-mail: tradem@,tradem.ro. 


