
 
 

REGULAMENT 
FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU PENTRU TINERET ȘTEFAN IORDACHE 

 
 
 
 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

Festivalul se adresează tuturor elevilor din clasele a IX-a până în a XII-a (licee, colegii, 
școli particulare), precum și studenților din universitățile de teatru din țară (studenti pană în an 
terminal inclusiv), iar concursul are în vedere reprezentații împărțite pe două categorii: 
Secțiunea Grup- Elevi (trupă de teatru) și Secțiunea Individual-Studenți (monolog / one man 
show/one woman  show). 

 
Participanții la preselecție pot descărca fișa de înscriere și o pot expedia completată: 

Ø fie la adresa de e-mail contact@cultural5.ro, împreună cu un material audio vizual 
al spectacolului (maximum 5 minute din spectacol) și 4 fotografii reprezentative, 
format    JPEG; 

Ø fie fizic, la adresa sediului administrativ al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan 
Iordache din Strada Fabrica de chibrituri, nr. 9-11, împreună cu un stick cu cele 5 
minute din materialul audio vizual al spectacolului și cele 4 fotografii. 

În urma vizionării înregistrărilor, un juriu alcătuit din profesioniști ai teatrului va stabili 
participarea elevilor și studenților la cea de a IV-a ediție a festivalului. 

Termenul limită de înscriere este 14 octombrie 2022. 
*Decorul, recuzita și costumele vor fi asigurate de către participanți. 
*Necesarul tehnic (sunet, lumini, personal tehnic) va fi asigurat, la cerere, de către organizator, iar 

participanții sunt rugați să prezinte materialele audio-vizuale necesare spectacolului pe un stick. 
 

 
 

SECȚIUNEA GRUP-ELEVI: 
- Elevii pot participa la concurs în formula de trupă de teatru 
- Spectacol de teatru cu o durată de maximum 60 minute, incluzând montare și demontare 
- Vor intra în competiţie trupele selecționate în urma preselecției  
- Fiecare instituție de învățământ sau școală de teatru poate fi reprezentată de o singură trupă. 

 
 
 

SECȚIUNEA INDIVIDUAL-STUDENȚI: 
 
- Monolog / one-man show / one-woman show cu o durată de maximum 20 min, incluzând 

montare și demontare



 
 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

Se vor acordă următoarele categorii de premii: 
 

• Marele Trofeu (elevi) – 3000 lei 
• Marele Trofeu (student) – 3000 lei 
• Premiul I – trupă (elevi) – 2000 lei 
• Premiul al II-lea – (elevi) – 1500 lei 
• Premiul al III-lea – (elevi) – 1000 lei 
• Premiul I – (student) – 2000 lei 
• Premiul al II-lea – (student) – 1500 lei 
• Premiul al III-lea – (student) – 1000 lei 

 
 

EVALUAREA 
 

Juriul Festivalului este alcătuit din personalităţi din lumea teatrului care nu au îndrumat 
trupe participante la concurs. Preşedintele juriul este o personalitate din lumea teatrului. 

 
Criterii de jurizare pentru selecția câştigătorilor: 

- omogenitatea trupei: 10 puncte; 
- armonizarea interpretării actorilor: 20 puncte; 
- talentul actoricesc: 20 puncte; 
- stapânirea limbajului scenic: 15 puncte; 
- impresie artistică (folosirea figurilor de stil, impactul personal, costumaţie): 25 puncte 
- din oficiu: 10 puncte. 
Total: 100 puncte 

 
 

DISPOZIŢII FINALE 

Înscrierea în concurs reprezintă o dovadă a acceptării regulamentului festivalului concurs 
şi asumarea obligativităţii respectării acestuia. 

Decorurile necesare sunt asigurate de către participanți, iar echipamentele tehnice şi echipa 
de către  organizatori. 

Depăşirea timpului înscris în program atrage după sine descalificarea din concurs. 
Toţi participanţii şi susţinătorii lor sunt rugați să aibă pe tot parcursul festivalului un 

comportament civilizat şi de fair play. 


