
REGULAMENTUL  SIMPOZIONULUI  INTERNAŢIONAL  DE  SCULPTURĂ 
MONUMENTALĂ “NICĂPETRE”

BRĂILA, ROMÂNIA, 23 AUGUST – 12 SEPTEMBRIE 2015

Organizatori
Consiliul Judeţean Brăila, Muzeul Brăilei “Carol I”, Centrul Cultural “Nicăpetre”.

Parteneri
Primăria Municipiului Brăila.

Perioada
23 august – 12 septembrie 2015, în municipiul Brăila, România.

Obiective 
Promovarea imaginii judeţului Brăila, la scară naţională şi internaţională, prin forme simbolice 
identitare.
Transformarea unor spaţii urbane depersonalizate în locuri atractive.
Înfrumuseţarea municipiului cu lucrări de sculptură monumentală.

Tema
Mitul identitar al municipiului Brăila: Pescarul Brăilă, întemeietorul satului din care s-a 
dezvoltat târgul medieval, locul unor intense schimburi comerciale, aflat la originea oraşului 
modern Brăila, ultimul port maritim la Dunăre, hotarul dintre Orient şi Occident.

Înscrierea la Simpozion 
Sculptorii care doresc să participe la Simpozionul Internaţional de Sculptură Monumentală 
“Nicăpetre” - Brăila 2015 vor trimite, până cel târziu 24 iulie 2015, prin e-mail: 
sediu@muzeulbrailei.ro, portofoliu profesional cu: formularul de înscriere; C.V.; o fotografie 
personală; 3 fotografii ale celor mai recente lucrări monumentale în piatră, cu indicarea 
amplasamentului; proiectul sculpturii sau 3 fotografii, din unghiuri diferite, ale machetei 
sculpturii pe care intenţionează să o realizeze la Brăila. Prezentarea fotografiilor machetei 
reprezintă un atuu în evaluarea comisiei.



Selecţia ofertelor de participare 
În urma evaluării portofoliilor profesionale, juriul va selecta 7 (şapte) sculptori care vor primi 
invitaţia oficială de a participa la Simpozion. 
Sculptorii invitaţi trebuie să confirme participarea şi să trimită, până la 31 iulie 2015, copie după 
paşaport, B.I./C.I., copie după biletele de avion.
Asigurarea medicală pe toată perioada Simpozionului este obligatorie şi intră în responsabilitatea 
sculptorilor participanţi. 

Calendar
28 iulie 2015 – jurizarea ofertelor de participare; comunicarea rezultatelor; lansarea invitaţiilor 
oficiale, sculptorilor selectaţi.
31 iulie 2015 – confirmarea participării la Simpozion.
23 august 2015 ora 12: sosirea sculptorilor, cazarea; vizitarea şantierului, amenajat în Curtea 
Colegiului Tehnic C. D. Neniţescu; repartizarea blocurilor de piatră; vizitarea locurilor pe care 
vor fi amplasate lucrările.
24 august 2015: deschiderea oficială a Simpozionului Internaţional de Sculptură Monumentală 
“Nicăpetre” - Brăila 2015.
24 august – 11 septembrie 2015: realizarea lucrărilor conform proiectului/machetei trimise la 
înscriere.
30 august 2015: vizitarea Mănăstirii Măxineni, ctitoria voievodului Matei Basarab.
6 septembrie 2015: plimbare pe Dunăre.
12 septembrie 2015: închiderea oficială a Simpozionului Internaţional de Sculptură 
Monumentală “Nicăpetre” - Brăila 2015; achitarea onorariului.
13 septembrie 2015 ora 12 – plecarea participanţilor.

Obligaţiile participanţilor
Să respecte clauzele prevăzute în regulamentul Simpozionului Internaţional de Sculptură 
Monumentală “Nicăpetre” - Brăila 2015.
Să prezinte, în prima zi a Simpozionului, asigurarea de răspundere civilă referitoare la propria 
persoană, în caz contrar să semneze pe propria răspundere acordul privind renunţarea la orice 
pretenţii din partea organizatorilor, în acest sens.
Să lucreze pe amplasamentul stabilit, fiind responsabil pentru propria securitate şi a celor din 
jur.
Să finalizeze sculptura la locul de lucru, conform proiectului/machetei prezentate la înscriere, 
până la 12 septembrie 2015.
Sculptorilor care nu finalizează lucrarea până la închiderea oficială a Simpozionului sau care nu 
respectă întocmai proiectul/macheta trimise la înscriere nu li se acordă onorariul.

Obligaţiile organizatorilor
Asigură transportul (maşină, tren, avion-clasa economic), masa şi cazarea sculptorilor.
Asigură materialul: blocuri de piatră de Dobrogea (aprox. 2,5x1,5x1m).
Asigură facilităţi de bază: apă, curent electric, compresor, buldoexcavator, macara (o dată pe 
săptămână).
Asigură materiale consumabile (discuri, siguranţe, prelungitoare).
Asigură unelte electrice (polizoare, ciocan roto-percutor, burghie)
Asigură onorariul sculptorilor, reprezentând contravaloarea drepturilor de autor în cuantum de 
2.000 Euro (impozabili, conform legislaţiei române în vigoare). Suma va fi achitată în lei.



Clauze speciale
După finalizare, lucrările devin proprietatea Consiliului Judeţean Brăila. Autorul transmite, în 
mod irevocabil beneficiarului dreptul de proprietate asupra suportului material al lucrării 
precum şi dreptul patrimonial neexclusiv, conform Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe.

Orice modificări ale Regulamentului, impuse de situaţii independente de organizatori, vor fi 
comunicate în timp util. 

Date de contact: Muzeul Brăilei “Carol I” / Centrul Cultural Nicăpetre: Tel. 0339401541; 
e-mail:sediu@muzeulbrailei.ro
                        



FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE SCULPTURĂ MONUMENTALĂ ÎN PIATRĂ
“NICĂPETRE” 

Brăila, România, 2015
Data: 23 august – 12 septembrie 2015 

Nume/Prenume …...........................................................................................................           

Domiciliul …....................................................................................................................  

Telefon …........................................................   

E-mail ….........................................................  

Web site …......................................................

Subsemnatul, …........................................................................................, am citit Regulamentul 
Simpozionului Internaţional de Sculptură Monumentală “Nicăpetre” - Brăila 2015 şi sunt de 
acord cu termenii şi condiţiile impuse.

                 Data,                                                                                        Semnătura,


