
APROB: 

Președinte al Secției Naționale IBBY 

________________ Evghenia Bejan 

____ _________ _____ 

 

Regulamentul 

Concursului republican de scenete „Personaje crengiene” 

 

Secţia Naţională IBBY din Republica Moldova  

în colaborare cu  

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” 

 

organizează Concursul republican de scenete „Personaje crengiene”, care are ca scop 

promovarea operelor crengiene, stimularea sensibilităţii artistice creative a copiilor prin 

intermediul cărţii şi artei dramatice. 

 

Desfășurarea concursului 

 

1. Concursul se va desfășura în perioada aprilie – mai 2021, în cadrul Proiectului 

„Festivalul Zilele Creangă”, susținut financiar de Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova. 

 

2. La concurs vor participa echipe, formate din copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani. 

 

3. Fiecare echipă va fi formată din minim 3 persoane. Nu se impun restricții la numărul 

maxim de membri ai echipei. 

 

4. Participanții vor înscena, într-un mod cât mai original și creativ, un fragment din 

creația marelui scriitor Ion Creangă, pe care îl vor înregistra video. 

 

5. Fiecare echipă va participa cu o singură scenetă. 

 

6. Înregistrarea video va întruni următoarele cerințe: 

- se va încadra în tematica concursului; 

- va avea un titlu (poate fi titlul operei din care a fost înscenat fragmentul sau unul 

inventat de participanți, care să corespundă textului înscenat); 

- titrele finale vor conține, după caz, următoarea informație: distribuția rolurilor, 

conducătorul artistic, scenografia, autorul filmării/montării spectacolului; 

- va avea o durată de maxim 10 minute; 

- sunetul și imaginea vor fi clare, calitative; 

- în cazul când se înregistrează cu telefonul mobil, aparatul se poziționează pe 

orizontală; 

- înregistrarea video va fi salvată în format *mp4, *wmv sau *avi și postată pe 

YouTube (pe pagina personală a unuia dintre participanți sau pe pagina 

bibliotecii, școlii etc.). 

 

7. Link-ul se va expedia la adresa de e-mail metodic@bncreanga.md cu 

specificarea pentru Concursul „Personaje crengiene”. La mesaj se va anexa o fișă 

care va conține următoarea informație: 

- titlul scenetei; 

mailto:metodic@bncreanga.md


- datele despre echipă (localitatea și denumirea, după caz, a 

școlii/liceului, școlii de artă, centrului de creație, studioului/cercului 

teatral, bibliotecii etc.); 

- pentru fiecare membru al echipei se va indica: numele și prenumele, 

vârsta, responsabilitatea în cadrul echipei (după caz: actorii,  

conducătorul artistic, scenografia, autorul filmării/montării 

spectacolului etc.); 

- un număr de telefon și o adresă de e-mail pentru contact. 

 

8. Termenul limită de expediere a link-ului și fișei – 21 mai 2021. 

 

9. Lucrările care nu vor corespunde cerințelor expuse mai sus nu vor fi admise la concurs. 

 

Evaluarea lucrărilor, totaluri 

 

1. Juriul, format din reprezentanți ai instituțiilor organizatoare și specialiști din 

domeniul artei (actori, regizori, scenografi etc.), va evalua și aprecia lucrările în 

baza unei grile de evaluare care va avea ca indicatori: 

- respectarea condițiilor și criteriilor de prezentare stabilite în Regulament; 

- omogenitatea echipei; 

- talentul actoricesc; 

- creativitatea / originalitatea; 

- limbajul folosit; 

- regia; 

- scenografia (costume, decor, recuzită); 

- încadrarea în limita de timp; 

- calitatea realizării tehnice a înregistrării video. 

 

2. În cadrul concursului vor fi acordate următoarele premii și mențiuni: 

- Premiul Mare (1) – 5000 lei  

- Premiul I (2) – 3000 lei 

- Premiul II (2) – 2000 lei 

- Premiul III (2) – 1000 lei 

- Mențiuni (15) – 500 lei 

 

 Ceilalți participanți vor primi Diplome de participare. 

 Juriul se abilitează cu dreptul de a modifica numărul premiilor/mențiunilor și 

valoarea lor, suma alocată rămânând intactă. 

 

3. Anunțarea rezultatelor și festivitatea de premiere va avea loc în luna mai 2021, 

online, pe ZOOM, cu transmisiune live pe pagina de Facebook a Bibliotecii 

Naționale pentru Copii „Ion Creangă”. Câștigătorii concursului vor fi invitați 

personal prin e-mail sau telefon. 

Pentru informații suplimentare ne contactați la telefonul 022 009535 

(secția Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării) 


