
 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVALUL JUDE ŢEAN DE RECITARE, TEATRU ŞI DESEN 
 „William Shakespeare” 

 
 

REGULAMENT 
 
 
 

 I. SCOPUL FESTIVALULUI  
 
 - scopul festivalului îl constituie răspândirea şi cunoasterea de către elevi a 

canonului shakespearian 

 - punerea in scena a unei piese din canonul scriitorului va asigura o pregatire 

teoretica  prealabila despre viata si opera scriitorului, cunostinte necesare pentru 

interpretarea personajelor alese, avand ca scop final constientizarea literaturii 

-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 universale clasice  

                - realizarea unui act artistic complet care să corespundă cerinţelor   

                  estetice şi filosofice ale operelor alese a fi transpuse teatral 

 -   angrenarea elevilor din şcolile şi liceele din judeţul Ilfov într-o competiţie 

artistică deschisă şi onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, 

imaginaţie, sensibilitate şi originalitate 

 - dezvoltarea spiritului competitonal si de fair-play şi încurajarea formării de 

legaturi intre elevii din diferite localitati ale judetului 

 
 



 

 

 II. ORGANIZATOR PROIECT  
 

- Liceul Teoretic „Traian Lalescu”- Brăneşti reprezentat prin: 

Prof. Nicolau Dumitru Dan – director 

Prof. Duţoiu Gheorghe Daniel – director adjunct 

 

 III: INI ŢIATOR PROIECT  
 

Prof. Galbenu Andrei  
 
- Liceul Teoretic „Traian Lalescu”- Branesti 
 
 

 IV. ECHIPA DE ORGANIZARE  
         
        Colectivul profesoral si cel al elevilor din liceul organizator 
 
 
 

 V. PARTENERI  
 
  - Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov 

  - Casa Corpului Didactic Ilfov 

  - Primăria comunei Brăneşti 

                        - Asociaţia de Părinţi “Traian Lalescu” 

 

 VI. GRUP ŢINTĂ 
 

- Festivalul se adreseaza elevilor claselor V - XII  din scolile si liceele  
 
  judetului Ilfov  

                
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 VII. CONDI ŢII DE PARTICIPARE  
 
                                   Festivalul este impartit in trei categorii: 
 
1) Recitare: (2 participanţi pentru fiecare şcoala) 
 
                   - fiecare participant va recita, individual, un sonet/poem la alegere numarul 

maxim de  participanti este de 2 (in cazuri exceptionale, cu acordul organizatorului, 

numarul  maxim poate fi extins la 3 participanti) 

 
2) Teatru:   (2-6 participanţi  + figuranţi) 
 
                      - echipajul inscris pe aceasta sectiune poate prezenta orice versiune a 

pieselor, fie  adaptari moderne sau clasice 

 - fiecare echipa va prezenta in cadrul festivalului un act sau o scena dintr-

una din piesele regasite in anexa 1  a prezentului regulamentului. 

 - fiecare echipă va fi formata dintr-un numar cuprins intre 2 si 6 membrii  (la 

pot fi adaugati figuranti in functie de piesa aleasa) 

 - durata reprezentatiei unei trupe poate fi cuprinsa intre de 10-20 minute.  

          - profesorul indrumator  va inscrie echipa pe baza fisei de inscriere 

completând toate  câmpurile acesteia 

 
3) Desen in creion: - (1-2 participanti de scoala) 
 

- aceasta sectiune se adreseaza copiilor cu talent la desen presupunand 

realizarea unui desen cu tema 

- copiii inscrisi la aceasta sectiune vor realiza un desen cu tema inspirata din 

opera marelui dramaturg  (cu posibilitatea oferirii unui suport vizual) 

- desenele realizate vor fi jurizate de profesori ce au ca disciplina artele 

vizuale si desenul artistic in functie de varsta elevilor, se poate realiza o 

triere pe nivel de varsta departajand ciclul gimnazial de cel liceal, daca 

organizatorul considera necesar 

- numarul maxim de participanti in cadrul acestei sectiuni este de 2 

participanti 

 



 

 

VIII.  MODALITATI DE INSCRIRE  

 
- începând cu ediţia din anul şcolar 2014-2015, înscrierea se va face ONLINE  pe 

site-ul dedicat festivalului-concurs la adresa : www.william-shakespeare.tk 

 

- profesorul îndrumator  va înscrie echipa pe baza fisei de inscriere, completând 

corect toate câmpurile de pe pagina de înscrieri 

 

-  în cazul în care, din motive bine întemeiate, înscrierea nu poate fi realizată 

online, fişa de înscriere se va transmite  prin fax la nr. 021/350.13.30, la 

secretariatul unităţii organizatoare, semnată de profesorul/profesorii 

coordonator/i şi ştampilata de către directorul unităţii participante. 

 
- este obligatoriu ca fişa de înscriere să fie însoţita de CONTRACTUL DE 

PARTENERIAT   semnat şi ştampilat 
  
 
 

TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERI PENTRU EDIŢIA a VI-a :   06 aprilie 2014. 
             
 
 

 IX. JURIUL  FESTIVALULUI  
 
                - este alcatuit din personalitati din sfera invatamantului si din membrii ai   

                       personalului artistic 

- premiile vor fi acordate ierarhic dupa cum urmeaza: Locul I, II, III si diplome 

de participare 

-  la decizia juriului pot fi acordate premii suplimentare pentru: cel mai bun 

spectacol, cea mai buna regie, originalitate, cel mai bun rol feminin/masculin, 

costume, decoruri, cel mai bun portret, afis (in functie de posibilitatile 

financiare) 

- toti membrii trupelor vor participa la discutiile de dupa spectacole si la atelierele 

propuse de organizatori 

 
 



 

 

 X. DATA SI LOCUL DESFASURARII:  
 
               - În cadrul saptamanii „Scoala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! ” 

               - Casa de Cultură a Comunei Brăneşti, Ilfov 

 - Data: Joi  -  09.04.2015 
 
 
 
 

XI. PERSOANA DE CONTACT :  -Coordonator   
 
                                                            Prof. Andrei Galbenu, tel: 0726124032           
                                                                                           e-mail: anduro23@yahoo.com 
                                                                                                                                                                            
 - Secretariat Liceul Teoretic „Traian Lalescu” 
                                                                                            tel: 021/350.13.30 
                                                                                      e-mail: lttlalescu@hotmail.com 
 
 
                                                           Adresa festival: web: www.william-shakespeare.tk 
 
                                                                          email: wshakespeare.festival@gmail.com 
 
 
 
                                          
 
 
 

     ADRESĂ ÎNSCRIERI : 
 

www.william-shakespeare.tk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XII. DISPOZITII FINALE:  
 

- pentru evitarea ambiguitatilor, festivalul se va desfasura în limbile ROMÂNĂ şi  

ENGLEZĂ, dupa cum urmeaza:   

                                    -secţiunea recitare in AMBELE  limbi (Română – Engleză)  

                                     recitate de  acelasi elev 

                                                                                             

                                          -sectiunea de teatru se va desfasura exclusiv in limba  

                                           ROMÂNĂ                                                                                         

 

- piesele de teatru prezentate vor fi adaptate teatrului modern sau clasic, singura 

limitare fiind imaginatia participantilor si a conducatorului de grup 

 

- în cazul in care numarul participantilor este insuficient pentru acoperirea unei 

sectiuni, organizatorul îşi asuma dreptul de a renunţa la sectiunea respectiva, 

anunţând participanţii deja înscrişi 

 

- daca numarul participantilor este insuficient pentru acoperirea tuturor sectiunilor, 

organizatorul isi asuma dreptul de anulare a întreg festivalului pana la înscrierea 

unui numar suficient de participanţi 

 

- şcolile participante pot avea concurenti la una sau mai multe sectiuni din cadrul 

festivalului completând pentru fiecare secţiune câte o fişă de înscriere 

 
-       în cazul in care exista echipaje de copiii de la aceiasi scoala, pregatiti de 

profesori diferiti, acestia vor fi inscrisi in concurs ca echipaje separate. 

 
Precizari sectiunea  „teatru” 
 
 
       Sectiunea de teatru va fi inclusa în cadrului festivalului  numai dacă vor exista minim 

3 echipaj  înscrise pentru aceasta secţiune. 

 
Echipa de organizare! 

 
 



 

 

Anexa 1 
 
 
 
RECITARE: 
 

- Shakespeare’s Sonnets (la alegere unul dintre sonete)  
- Alte poeme: Venus and Adonis, The Rape Of Lucrece, The Phoenix and the 

Turtle, A Lover’s Complait 
 
 
TEATRU: 
 

1- Hamlet 
2- Macbeth 
3- Othello 
4- Romeo and Juliet  
5- All’s well That Ends Well 
6- As you Like It 
7- A Midsummer Night’s Dream 
8- The Tempest 
9- Twelfth Night 
10- The Taming of The Shrew 
11- Much Ado About Nothing 
12- Two Gentlemen of Verona 
13- The Merchant of Venice 
14- The Comedy of Errors 
15- The Merry Wives of Windsor 

 
1- Hamlet 
2- Macbeth 
3- Othello 
4- Romeo si Julieta 
5- Totul E Bine Cand Se Termina Cu Bine 
6- Cum Va Place 
7- Visul Unei Nopti De Vara 
8- Furtuna 
9- A Douasprezecea Noapte 
10- Imblanzirea Scorpiei 
11- Mult Zgomot Pentru Nimic 
12- Doi Gentlemeni Din Verona 
13-  Negutatorul Din Venetia 
14- Comedia Erorilor 
15- Nevestele Vesele Din Windsor 

 
 
 
 
 



 

 

Anexa 2 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 
 
 

Unitatea de învăţământ:......................................................................................................... 

 

Ciclul de învăţământ: (gimnazial / liceal) ............................................................................. 

 

Titlul spectacolului:............................................................................................................... 

 

Numărul de elevi: .................................................................................................................. 

 

Secţiunea: (recitare / teatru/ desen) ....................................................................................... 

 

Distribuţia: ............................................................................................................................ 

                  ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

                 ............................................................................................................................... 

 

 Numele cadrului didactic îndrumător: (învăţător / profesor) .............................................. 

 
Date de contact:  Număr de telefon ...................................................................................... 
 
 Adresă de email ....................................................................................... 
 
             
 
                        Director,       Îndrumător, 
 
         Prof. .....................................       Prof. .................................. 
 



 

 

Anexa 3 
 
Liceul Teoretic  „Traian Lalescu”                             Şcoala ________________________ 

Brăneşti, judeţul Ilfov                                                Judeţul ________________________ 

Nr. înregistrare _________________                         Nr. înregistrare _________________ 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

 Încheiat astăzi, _________________, între  

 

  Liceul Teoretic „Traian Lalescu” , cu sediul în judeţul Ilfov, com. Brăneşti, str. Slt. 
Petre Ionel nr. 2, reprezentată de prof. Nicolau Dumitru Dan , în calitate de director 
şi prof. Galbenu Andrei, în calitate de coordonator al Festivalului Concurs 
Judeţean de Recitare, Teatru şi Desen „William Shakespeare”  pe de o parte 

şi 

Şcoala ________________________________________, cu sediul în ________ 
_______________________________, reprezentată de prof. ________________, în 
calitate de director şi prof. ___________________, în calitate de partener în cadrul 
Festivalului „William Shakespeare”  pe de alta parte. 

 
Durata: 1 – 30 aprilie 2015 
 
 
Unitatea coordonatoare se obligă: 
 Să distribuie regulamentul proiectului şcolilor permanente. 
 Să colecteze fişele de înscriere. 
 Să realizeze programul şi programarea.  
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele. 
 Să mediatizeze rezultatele festivalului. 
Şcoala participantă se obligă: 
 Să înscrie elevii în proiect. 

Să îndrume elevii în pregătirea momentelor scenice. 
Să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite. 
Să mediatizeze rezultatele festivalului. 
 

 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului, pentru ca acesta să 
se deruleze conform graficului stabilit. 
 Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 

 



 

 

Liceul Teoretic  „Traian Lalescu”                              Şcoala ________________________ 

Brăneşti, judeţul Ilfov                                                Judeţul ________________________ 

Director,        Director,  

Prof. Dumitru Dan NICOLAU   Prof. _________________________ 

 

 

 

 

 

Coordonator festival,     Partener festival, 

Prof. Andrei GALBENU    __________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


