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ÎN ATENl1A INSPECTORULUI ŞCOLAR GENERAL ?J 01 � ( 
(PENTRU INSPECTORULDE SPECIALlTATE ARTE) 'lncÎ (,r ' 3 , 

Vă informăm prin prezenta asupra concursului naţional de pictură organizat de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi lnovărij cu prilejul aniversării a 50 de ani de la reluarea relaţiilor 
diplomatice bilaterale dintre Japonia şi România cu rugămintea de a populariza, în rândul 
elevilor din judeţul dumneavoastră, condiţiile de participare. 

Organizatorii au propus ca temă "DUNĂREA" (posibil simbol al legăturii dintre apele de 
pe întreg mapamondul) 

Concursul este deschis tuturor copiilor şi tinerilor de până la 18 ani. 
Detalii: 1. format - maxim - 38 cm X 52 cm, minim 25,5 cm X 38cm; 

2. tehnicile admise sunt: culori de apă, tuşuri colorate, pasteluri sau creioane 
colorate, colaje; 

3. se admite participarea cu maxim 3 lucrări de fiecare concurent; 
4. fiecare lucrare va avea menţionate, pe verso, următoarele date scrise cu 

majuscule. 
NUMELE ŞI PRENUMELE 
VÂRSTA 
SEXUL 
TITLUL LUCRĂRII 
NUMELE PROFESORULUI ÎNDRUMATOR 
ADRESA POŞTALĂ COMPLETĂ ŞI E-MAIL 
• Lucrările participante nu se returnează 
• Deschiderea expoziţiei - octombrie 2009 (data exactă va fi comunicată ulterior în funcţie 

de protocolul stabilit cu Ambasada Japoniei) 
• Din fiecare judeţ, o comisie fonnată din inspectorul de specialitate şi un metodist va 

selecţiona un număr de 10 lucrări, cele mai reuşite din punct de vedere plastic şi al 
mesajului, pe care le va trimite până la data de 25 septembrie 2009 la Bucureşti pe adresa: 

Braescu Adrian 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 

Str. G-ral Berthelot 28-30, Bucureşti 
Cu menţiunea PENTRU CONCURSUL " DUNĂREA" 

Informaţii suplimentare: braescua@yahoo.com 
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