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Regulamentul concursului „Dramaturgia Cool”  

Ediția a II-a 

 

Prin participarea la acest concurs vă exprimați acordul față de următorul 
regulament al concursului, precum și față de termenele și condițiile generale. 

 

1. Informații generale și obiectivul concursului 

Concursul este organizat de Teatrul de Comedie în parteneriat cu Muzeul Național 

al Literaturii Române, în perioada 27 februarie – 20 martie și are ca scop încurajarea 

liceenilor de a compune eseuri originale. 

Eseul trebuie să corespundă următoarelor criterii: 

• să se încadreze în tematica „De ce vreau să fiu actor/regizor/scenograf?” 

• să fie scris în limba română respectând toate normele de ortografie și 
punctuație  

• să se încadreze în 5.000 de semne, redactat cu diacritice, Times New Roman/ 
Arial 12, spațiere 1.5. 

• să fie transmis în format electronic (word sau pdf) pe adresa de e-mail 
concurs@mnlr.ro 
 

2. Termenul-limită 

Concursul este deschis pentru participare până în data de 20/03/2023. Materialele 

trimise după acest termen-limită nu vor fi luate în considerare. 

Calendar: 

• Termenul limită de trimitere a înscrierilor: 20 martie 2023.  

• Evaluarea înscrierilor: 20-27 martie 2023. 

• Anunţarea rezultatelor: 27 martie 2023.  

 

3. Reguli și eligibilitate 

a. Concursul se adresează grupurilor de elevi cu vârste cuprinse între 14 și 20 ani. 

b. Se poate transmite un singur eseu de participant. 

c. Elevii eligibili pentru înscriere pot proveni din: 

 școli publice/școli publice tradiționale/școli independente cu finanțare publică/școli 
online; 

 școli private/școli private tradiționale/școli cu internat/școli cu predare bilingvă/școli 
din învățământul special/școli Montessori/școli private online; 

 școli la domiciliu. 
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Elevii participanți trebuie să aibă consimțământul părinților lor (sau al 
reprezentanților lor legali) de a participa la concurs. Trebuie completat, semnat și 
transmis un formular de consimțământ (care poate fi descărcat de pe platforma 
www.mnlr.ro), ca parte a cererii de înscriere. În lipsa formularului, înscrierea va fi 
neeligibilă. 

 

4. Modalitatea de participare 

Înscrierea la concurs se face la adresa de mail concurs@mnlr.ro, respectând 
următoarele: 

• Titlul mailului trebuie să fie „Înscriere Dramaturgia Cool ediția II”; 

• Mail-ul trebuie să cuprindă documente anexate separat: eseul, formularul de 
înscriere și formularul de consimțământ însoțit de nota de informare privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal; 

• Documentele anexate trebuie să fie denumite astfel: „Eseu_nume participant”, 
respectiv „Formular înscriere_nume participant”, „Formular 
consimțământ_nume participant” 

• Eseul, formularul de înscriere și formularul de consimțământ însoțit de nota de 
informare trebuie anexate ca documente separate, nu inserate direct în corpul 
mailului; 

4.1. Formularul de cerere de înscriere 

• Formularul de înscriere se poate descărca de aici. 

Toate secțiunile formularului de cerere de înscriere trebuie să fie completate pentru 
ca înscrierea să fie eligibilă.  

Necompletarea formularului de cerere de înscriere va face ca înscrierea să fie 
neeligibilă. 

4.2. Formularele de consimțământ 

• Formularul de consimțământ și nota de informare privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal  se pot descărca de aici.  

Toate secțiunile formularului de consimțământ și a notei de informare trebuie să fie 
completate pentru ca înscrierea să fie eligibilă.  

Necompletarea formularului consimțământ și a notei de informare va face ca 
înscrierea să fie neeligibilă. 

5. Cererea de înscriere 

Eseurile care nu respectă tema concursului sau care sunt trimise după data limită 
de înscriere nu vor fi luate în considerare.  

Organizatorul concursului nu își asumă nicio responsabilitate pentru înscrierile 
care au fost trimise, dar nu au fost primite sau validate, indiferent din ce motiv. Printre 
motive se numără lipsa cererii de înscriere completată conform regulamentului. 

6.  Evaluarea materialelor înscrise 
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Eseurile înscrise și considerate eligibile vor fi jurizate de către Ioan Cristescu, 
(directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române), Dorina Chiriac (actriță) 
și Vladimir Anton (regizor). 

7. Anunțarea câștigătorilor 

Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unui eveniment special care va avea loc luni, 
27 martie 2023, în Sala Nouă a Teatrului de Comedie, strada Sf. Vineri, nr.11, 
începând cu ora 18.00.  

În cadrul acestui eveniment, conf. univ. dr. Ana Maria Nistor va susține o 
conferință, iar seara se va încheia cu un concert susținut de actorul Teatrului de 
Comedie, Răzvan Krem Alexe. 

De asemenea câștigătorii vor fi anunțați pe paginile de social media ale celor două 
instituții organizatoare – Teatrul de Comedie și Muzeul Național al Literaturii Române, 
și prin comunicatul de presă post-eveniment, emis de organizatori. 

8. Premiile pentru câștigători 

Premiu I – 500 de lei 

Premiul II – 300 de lei 

Premiul III – 200 de lei 

5 mențiuni – volume publicate sub egida MNLR. 

  

 

 

Vă urăm succes! 

 


