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ReGeFEST- FESTIVALUL /CONCURS REGIONAL  

DE TEATRU ȘI DE CREAȚIE DRAMATICĂ PENTRU ELEVI  

Ediţia a V-a, 2019  

 

 
Inscris in CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 

FĂRĂ FINANȚARE M.E.N - 2019  Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 

Pozitia 1739 

 

 

REGULAMENT  
 

 OBIECTIVE 

 

1. Educarea interesului pentru actul teatral; 

2. Crearea, asigurarea unui cadru optim de manifestare în spirit competitiv;  

3. Promovarea şi valorificarea disponibilităţilor artistice,  estetice, interpretative şi de creaţie specifice copiilor, 

elevilor şi tinerilor (vârste cuprinse între 11 şi 19 ani); 

4.  Punerea în valoare a pasiunii elevilor pentru arta spectacolului de teatru prin: dezvoltarea capacităţii şi a 

adaptabilităţii acestora la munca în echipă; stimularea performanţelor artistice individuale şi de grup; cunoaşterea 

literaturii şi a dramaturgiei româneşti şi universale clasice şi contemporane;  

5.  Asigurarea  oportunităţilor de exprimare a ideilor şi creaţiilor originale; 

6.  Cultivarea aptitudinilor de comunicare expresivă a creativităţii; 

7.  Incurajarea  exprimării gândurilor, concepţiilor sub forma dramaturgiei originale- teatrul scurt; 

8.  Sprijinirea iniţiativelor tinerilor şi creşterea gradului de implicare a  acestora în structuri activ-participative; 

9.  Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la festivalul concurs. 

 

 

 

A. INTERPRETARE TEATRALĂ 
  

            Ne adresăm elevilor de clasele V-XII din instituţiile de învăţământ normal, vocaţional, precum şi Şcolilor de 

Arte şi Meserii şi cadrelor didactice care îi îndrumă şi îi încurajează spre simţirile şi manifestările artistice. 

             Ediţia festivalului din acest an se va desfăşura astfel: 

   - se va organiza atelierul de lucru (tehnici de respiraţie, dicţie, improvizaţie, mişcare scenică, prezentare discurs, 

comunicare, mimă, pantomimă), în sistem rotativ, în spaţii diferite, pe o temă dată, cu toţi participanţii repartizaţi pe 

grupe coordonate de lectori de specialitate. 

   - se va organiza concursul pentru trupele de teatru şi pentru interpreţii individuali admise/admişi în urma preselecţiei.                     

Repertoriul este la alegere (texte din dramaturgia românească sau universală, clasică sau contemporană, fragmente, 

dramatizări, texte proprii).  

              În funcţie de ideea regizorală şi scenografică, spectacolul se poate desfăşura în orice fel de spaţiu, la alegerea 

trupei, cu sau fără elemente de decor, dar cu respectarea unităţii spectacolului (scena ca spaţiu de joc de sine stătător sau 

scena ca spaţiu de joc şi spaţiu pentru public şi/sau foaierul). Spectacolele vor fi prezentate in amfiteatrul  Colegiului 

National Radu Greceanu. 

              Poate fi abordat orice gen aparţinând teatrului: comedia delle arte, clasic, romantic, suprarealist, naturalist, 

expresionist, „absurd”, teatru dans, teatru sport, spectacol de mişcare/pantomimă, music hall, teatru pentru copii, teatru 

de păpuşi. 

               Ideile creativ novatoare revelate în realizarea spectacolului (regie, scenografie, interpretare, coloană sonoră, 

text), constituie un avantaj în departajarea trupelor prezente în concurs. 
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Nota: Nu se admit texte precum brigadă artistică sau grup satiric, cuplete, bancuri, trivialităţi. 

Coloana sonoră a spectacolului să fie înregistrată pe CD sau stick. 

O SCOALA POATE INSCRIE O SINGURĂ TRUPA DE TEATRU SI CEL MULT 2 MONOLOGURI. 

Profesorii coordonatori ai Festivalului nu pot inscrie elevi in concurs.  

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 

 Concursul se adresesază elevilor din clasele  V-XII din judetul Olt şi din judeţele vecine, fiind împărţit în trei 

secţiuni: 

 

 Secţiunea I: clasele V-VIII 
o Piesă de teatru (durata maximă 20 min.) 

o Monolog (durata maximă 10 min.) 

 

 Secţiunea a II-a: clasele IX-XII 
o Piesă de teatru (durata maximă 25 min.) 

o Monolog (durata maximă 15 min.) 

 

 Secţiunea a III-a: PARTICIPARE INDIRECTA( INREGISTRARE DE MAX. 10 MIN) 

- clasele V-VIII 

- clasele IX-XII 

 

 Elevii pot participa la concurs, individual sau în trupe de teatru. 

 Vor intra în competiţie  trupele/concurenţii selectate/i de scoala organizatoare (în cazul în care sunt foarte multe 

înscrieri) şi înscrise în concurs.  -CONFORM PERIOADEI DE ÎNSCRIERE. 

 

 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 

 

1. Festivalul Concurs de Teatru pentru elevi “ReGeFEST, Ediţia a V-a se va desfăşura în Amfiteatrul “Traian 

Biju” al Colegiului National Radu Greceanu, în perioada 17- 19 aprilie 2019. 

 

Colegiul National Radu Greceanu va organiza Festivalul de Teatru „ReGeFEST”, destinat elevilor din clasele V –XII 

din instituțiile de învățământ normal, vocațional, precum și Școlilor de Arte și cadrelor didactice care îi îndrumă. Tinerii 

vor fi înconjurați de specialiști în domeniu, care nu vor avea numai rolul de a le evalua evoluțiile în concurs, ci îi vor 

învăța în cadrul atelierelor de lucru tehnici de respiraţie, dicţie, improvizaţie, mişcare scenică, prezentare. 

Programul festivalului: 

ZIUA 1  Deschiderea festivalului, prezentarea echipei de proiect, spectacol de teatru.  Ateliere de teatru cu participantii. 

ZIUA 2  Happening stradal.  Concurs teatru gimnaziu si liceu. Gala ReGeFEST. 

 

2. Şcoala organizatoare este situată în Str. N. Bălcescu, nr 8, Slatina, Olt,   tel. 0249434710, 0745353413  

Coordonatori de proiect - prof. Daniela Iancu, prof. Mirela Moraru. Echipa de proiect: Andreea Radu, Victor Iacobescu, 

Floriana Iacobescu, Larisa Masay 

 

Pentru participarea la concurs, fiecare şcoală desemnează trupele, concurenţii, prin transmiterea fişelor de înscriere, 

on-line,  la adresa de mail: andreea19sd@yahoo.com  în perioada  11 MARTIE- 29 MARTIE 2019, prin 

transmiterea fişei de înscriere semnată şi ştampilată de către directorul şcolii din care provine trupa sau concurentul 

si o inregistrare video a spectacolului (max. 10 min.). Inregistrarea trebuie facuta cursiv, cu o camera video fixa, 

asezata in fata scenei. Nu se admit unghiuri diferite de filmare. In urma preselectei,  se va transmite, in timp util, 

lista trupelor participante in festival.   
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3. Piesele de teatru se vor juca în limba română si NU TREBUIE să  conţină limbaj licenţios, acţiuni şi situaţii scenice 

nepotrivite vârstei actorilor. 

4. Toţi participanţii şi susţinătorii lor sunt rugaţi să aibă pe tot parcursul festivalului un comportament civilizat şi de 

fair play. 

5. Responsabilitatea organizării şi desfăşurării Festivalului Concurs de Teatru pentru Elevi ReGeFEST, Ediţia a V-a, 

revine Colegiului National Radu Greceanu, precum şi celorlalte şcoli participante, prin respectarea prevederilor 

prezentului regulament.  

6. Colegiul National Radu Greceanu va asigura logistica necesară desfăşurării în cele mai bune condiţii a Festivalului 

Concurs de Teatru pentru Elevi ReGeFEST, Ediţia a V-a. 

7. La ambele secţiuni ale concursului, se vor acorda următoarele categorii de premii: 

 Trofeul “REGE” 

 Premiul I – trupă/monolog 

 Premiul II – trupă/monolog 

 Premiul III – trupă/monolog 

 Menţiune– trupă/monolog 

 Premiul pentru cel mai bun actor/ actriţă – în rol principal 

 Premiul pentru cel mai bun actor/ actriţă – în rol secundar 

 Premiul pentru originalitate- costumaţie 

 Premiul pentru cel mai bun decor 

 Premiul pentru popularitate 

 Premiul Special al Juriului 

8. Gala ReGeFEST va avea loc în Amfiteatrul “Traian Biju” al Colegiului National Radu Greceanu, în data de 19 

APRILIE 2019.  

 

 

EVALUAREA 

 

1.  Juriul Festivalului Concurs de Teatru pentru Elevi “ReGeFEST”,  EDIȚIA a V-a este alcătuit din 

personalităţi din lumea teatrului, care nu au îndrumat formaţii sau concurenţi individuali participanţi la concurs, 

reprezentanţi ai ISJ Olt şi reprezentanţi ai comunităţii locale.  

2.  Criterii de jurizare:  

- omogenitatea trupei: 10 puncte; 

- armonizarea interpretării actorilor: 10 puncte; 

- talentul actoricesc:  20 puncte; 

- stăpânirea limbajului scenic: 25 puncte; 

- impresie artistică (impactul personal, costumaţie):  25 puncte 

- din oficiu: 10 puncte. 

             Total: 100 puncte. 

3. Juriul are dreptul să ceară oprirea unui spectacol dacă a fost depăşită durata, dacă se consideră că ceea 

ce a văzut pe scenă contravine regulamentului concursului. 

4. Deciziile comisiei de jurizare sunt definitive şi indiscutabile. 

 

  

DISPOZIŢII FINALE 

1.  Înscrierea în concurs reprezintă o dovadă a acceptării regulamentului festivalului concurs şi asumarea 

obligativităţii respectării acestuia. 
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B. CONCURSUL DE CREAŢIE DRAMATICĂ (DIALOG SAU MONOLOG) 
 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 1. Concursul se adresesază elevilor din clasele  V-XII din judetul Olt şi din judeţele vecine, fiind  

împărţit în două secţiuni: 

 

           NIVELUL I:  GIMNAZIU 

     - clasele V-VI         Creație  dramatică  - monolog sau dialog- de 1 -3 pagini 

      -clasele VII-VIII      Creație  dramatică  - monolog sau dialog- de 1 -3 pagini 

 

         NIVELUL II:  LICEU 

         -clasele IX-X      Creație  dramatică- monolog sau dialog- de 2 -4 pagini 

         -clasele XI-XII     Creație dramatică- monolog sau dialog- de 2 -4 pagini 

 

      2. Tema este la alegerea concurenţilor.  

 

      3. Criterii de evaluare:  

 

• abordarea originală, creativă, reflexivă; 

• respectarea convenţiilor textului dramatic; 

• respectarea normelor de ortografie și de punctuație; 

• expresivitatea și coerența ideilor;  

• adecvarea conţinutului la stilul promovat de acesta 

• folosirea limbii literare. 

 

      4.  Cerințe de redactare și de expediere:  

 

• Fișele de înscriere și lucrările concurentilor se vor trimite electronic, în format word, pe adresa: 

mirela.moraru2001@gmail.com,  cu menţiunea: „Pentru concursul de creaţie dramatică” ( ANEXA 2) 

           Textele  vor fi tehnoredactate în limba română cu font Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri, cu 

diacritice, margini egale de 2 cm, aliniere – Justify; titlul va fi scris centrat și boldat; sub titlu,  va fi trecută secţiunea (de 

exemplu:   NIVELUL I:  GIMNAZIU,  clasele V-VI  ) 

• Textele se expediază, pentru fiecare secțiune, într-un singur document.  

• Datele de identificare ale concurenților vor fi prezente atât pe fișa de înscriere, cât și pe lucrări (în colțul 

din dreapta al lucrării - numele și prenumele elevului (cu majuscule), clasa, instituția, județul/localitatea, secțiunea, 

nivelul, numele si numărul de telefon al profesorului coordonator; datele personale vor fi secretizate în momentul 

printării de către organizatori) 

• Lucrările trimise  nu trebuie să fi fost participante/ premiate/ publicate la vreun concurs de creație sau la 

vreo manifestare științifică.  

• Participanții își asumă, în totalitate, originalitatea lucrărilor. 

• Un profesor poate să înscrie în concurs mai multi elevi. 

• Comisia are dreptul să selecteze una-două piese dintre cele câştigătoare pentru a fi pusă/e în scenă de 

elevi ai C.N.R.G. în deschiderea Festivalului de teatru ReGeFest din anul şcolar in curs.( desfășurat in data de 19 aprilie 

2019) 

• Nu se percep taxe de participare. 

 

        5.   Organizator: Colegiul National Radu Greceanu, situat în Str. N. Bălcescu, nr. 8, Slatina, Olt, tel. 

0249434710, 0745353413( prof. Mirela Moraru)  

                   Echipa de proiect - prof. Mirela Moraru 

                                                - prof. Floriana Iacobescu 
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                                                - prof. Victor Iacobescu 

 

        6.          Etapele desfășurării Concursului: 

 

• 20  ian. – 25 feb. 2019                   promovarea regulamentului în școli, licee;  

• 20 feb. – 10 martie 2019                realizarea lucrărilor pe secțiuni;  

•          10 feb. - 18 martie 2019                expedierea lucrărilor și a fișelor de înscriere  pe secțiuni;  

• 18 martie – 22 martie 2019            evaluarea lucrărilor;  

• 25 martie – 30 martie  2019           afisarea rezultatelor  pe pagina de facebook     

https://www.facebook.com/COLEGIULNATIONALRADUGRECEANU.RO/ 

 

         7.         Premierea  

 

•  Festivitatea de premiere va avea loc în Amfiteatrul “Traian Biju” al Colegiului National Radu Greceanu, 

în data de 19 aprilie 2019.  

• Se vor acorda premii pe secțiunile concursului (Premiul I; II; III, Mențiune I,  II , III ).  

• Premiile finaliștilor concursului, care nu vor putea ajunge la festivitate, vor fi expediate pe e-mailul 

profesorului coordonator în perioada 20 mai- 10 iunie 2019. 

 

 

 ATRIBUŢIILE COMISIILOR  DE CONCURS 

1. promovează concursul la nivelul şcolilor; 

2. înregistrează candidaturile la concurs ale şcolilor interesate să participe  la festivalul concurs si selecteaza (daca este 

cazul) trupele care vor intra in competitie; 

3. asigură cadrul de desfăşurare a competiţiei în condiţii favorabile; 

4. sprijină unităţile de învăţământ în asigurarea materialului de informare-documentare,  a resurselor privind  

realizarea spectacolelor de teatru; 

5. diseminează rezultatele festivalului concurs la nivelul comunităţii locale; 

6. acordă diplome de participare celor  înscriși în competiţie; 

7. premiază câştigătorii pentru fiecare ciclu de învăţământ – gimnazial și liceal. 
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                                                                                                                                                                    ( ANEXA 1) 

A. INTERPRETARE TEATRALA 
 

 

 

                                                        ReGeFEST FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE  aprilie  2019 

 

 

CONCURSUL DE INTERPRETARE TEATRALĂ din cadrul 

FESTIVALULUI  REGIONAL DE TEATRU PENTRU ELEVI“ReGeFest” 

 

EDIŢIA a V-a,  Aprilie 2019 
 

Inscris in CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 

FĂRĂ FINANȚARE M.E.N - 2019 

 Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 

Pozitia 1739 

 

  I.)  Informaţii privind unitatea de învăţământ înscrisă în concurs: 

• unitatea de învăţământ: 

 

• ciclul de învăţământ (gimnazial, liceal): 

 

• titlul spectacolului: 

 

• numărul de elevi: 

• distribuţia (numele elevilor şi rolul fiecăruia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• participări anterioare: 
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II.) Date de contact coordonator trupă: 

Numele si prenumele ___________________________________________ 

 

Telefon: _________________________ 

 

Adresă de e-mail: ____________________________________________ 

 

Unitatea şcolară: ___________________________________ 

 

 

III.) Date despre piesa de teatru: 

Numele piesei: _________________________________________________ 

Durata : ______________________________________________________ 

Secţiunea la care participă ( gimnazial sau liceal) __________________________________________________ __ 

 

IV.) Scurtă descriere a subiectului piesei:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Decor minimal necesar .................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,                                                                          Coordonator trupă, 
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                    ( ANEXA 2) 

B. CONCURSUL DE CREAŢIE DRAMATICA (DIALOG SAU MONOLOG) 

 

                                                        ReGeFEST FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE  februarie- martie  2019 

 

CONCURSUL DE CREAŢIE DRAMATICĂ ( DIALOG SAU MONOLOG) din cadrul 

FESTIVALULUI  REGIONAL DE TEATRU PENTRU ELEVI“ReGeFest” 
 

Inscris in CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 

FĂRĂ FINANȚARE M.E.N - 2019       Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019           Pozitia 1739 

 

 

Nr. 

Crt. 

SECȚIUNE / 

NIVEL 
 

 

CLASA 

ȘCOALĂ / 

ADRESĂ  

 

NUME 

PRENUME 

ELEV 

PARTICIPANT 

NUME SI PRENUME 

PROFESOR COORDONATOR 

Telefon 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                            

 

INSTITUȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT, 

 

DIRECTOR, 
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COLEGIUL NAŢIONAL  ,,RADU GRECEANU ,,              Şcoala …...........………………….................                           

Slatina, Judeţul Olt                                                                  Str……………………………………...…….                                                       

Str. Nicolae Bălcescu, Nr.8                                                     Localitatea…………..………Județul.......... 

Tel/Fax : 0349416806                                                             Tel/ Fax…………………………….............. 

E-mail c.n.r.g.2014@gmail.com                                             Email………………………………......…..... 

                                                                                                 Nr…………/………….................                                                     

Nr…………/…………............................                                                                                                            

                                                                    

ACORD  DE  PARTENERIAT 

Proiectul educațional ”ReGeFEST- FESTIVALUL/ CONCURS REGIONAL  DE TEATRU SI DE CREATIE 

DRAMATICA  pentru elevi” 

Inscris in CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 

FĂRĂ FINANȚARE M.E.N - 2019       Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019           Pozitia 1739 

 

                                                                         Încheiat astăzi,  ......................... 

 

I.  Părţile implicate în parteneriat : 

1) Aplicant: Colegiul Naţional ,,RADU GRECEANU,,- Slatina, jud.Olt, reprezentat prin director,  Gianina-Isabela 

Pîrvu și coordonatorii proiectului educațional ” ReGefest”, profesori:  Daniela Iancu, Mirela Moraru, Andreea Radu, 

Floriana Iacobescu, Victor Iacobescu, Larisa Masay.  

 

2) Partener: Şcoala……………………………………………………………….............................. reprezentată prin 

director, ................................................................................ și ............................................................................ în calitate 

de îndrumător al elevilor participanţi la proiect. 

II. Scopul parteneriatului: Realizarea în comun a unor programe, acţiuni, activităţi  din cadrul proiectului educațional 

”ReGefest”.  

III. Grup ţintă:  elevii de gimnaziu si de liceu din judetele participante. 

 

IV. Obligaţiile părţilor: 

  A) Aplicantul se obligă: 

- să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului; 

- să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să respecte termenele de desfăşurare a proiectului; 

- să asigure logistica necesară desfăşurării în cele mai bune condiţii a Festivalului- Concurs, Ediţia a V-a; 

- să asigure jurizarea; 

- să trimită tuturor participanților diplomele și premiile obținute; 

 - să mediatizeze rezultatele concursului. 

 

      B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze proiectul în şcoală; 

- să pregătească elevii pentru activități; 

- să selecteze elevii sau trupele  participante la concurs; 

- să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

 

V. Durata acordului :  Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte  şi intră în vigoare la 

data semnării acestuia, fiind valabil pentru  anul şcolar 2018- 2019. 

 

Unitatea de învățământ organizatoare,                                           Unitatea de învățământ/instituția parteneră                                                                    

Colegiul Naţional RADU GRECEANU                                               …………………………………………..                                                                                                        

      Director ,                                                                              Director, 

 Gianina- Isabela Pîrvu                                                                                                               


