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PROIECTUL NAŢIONAL  „SCENA TALENTELOR” 

EDITIA  a-III-a – 29-30 ianuarie 2011 

 

A) APLICANTUL 

 

ARGUMENT. JUSTIFICARE 

 

Activităţile extraşcolare fac parte din procesul instructiv-educativ şi contribuie la formarea 

personalităţii elevilor. Este  de datoria noastră, a dascălilor, să descoperim talente, să le modelăm, 

să le stimulăm şi să le promovăm. 

Iniţiativa şcolii noastre de a organiza un concurs de teatru a  fost foarte bine primită de sute de 

elevi care au participat la ediţiile trecute, care s-au bucurat de un real succes.  

Ei doresc să se încadreze în elita  activităţilor artistice cu elevii claselor I-VIII din toată ţara.  

 

 

ORGANIZARE 

 

Proiectul naţional „SCENA TALENTELOR” face parte din categoria proiectelor cultural-

artistice şi este inplementat de Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 4 Rm.Vâlcea, judeţul Vâlcea.  

 

INSTITUŢII COORDONATOARE 

 

 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI; 

 INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI VÂLCEA; 

 ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 4 RM VÂLCEA; 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM. VÂLCEA; 

 TEATRUL MUNICIPAL ARIEL RM VÂLCEA; 

 

COORDONATORI 

 

 Prof. TUDOROIU EMILIA – director Şcoala cu Clasele I – VIII Nr. 4 Rm Vâlcea; 

 Prof. DIACONESCU CRISTINA – director adjunct Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 4 Rm 

Vâlcea; 

 Instit. GRIGOROIU NICOLETA – Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 4 Rm Vâlcea; 

 Prof. FLOROIU ANA MARIA – inspector limba română  I.S.J. Vâlcea; 

 DOINA MIGLECZI – Director Teatrul Municipal Ariel Rm Vâlcea; 

 CONSTANTIN DAN – Actor Teatrul Municipal Ariel Rm Vâlcea; 

 

PERSOANA DE CONTACT 

 

Director Prof. TUDOROIU EMILIA, telefon 0751125789, e-mail: emilia_tudoroiu@yahoo.com 

 

GRUP ŢINTĂ 

 

Proiectul se adresează elevilor claselor I – VIII. 

 

 

 



OBIECTIVUL GENERAL  

 

Atragerea şi stimularea interesului elevilor pentru activităţile artistice în vederea dezvoltării 

personale şi adaptării la o societate solicitantă şi în permanentă schimbare, ca alternativă la 

viitoarea orientare profesională. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 

Proiectul se adresează elevilor claselor I – VIII şi are ca obiectiv creşterea interesului pentru 

activităţile artistice, concursuri artistice (teatru, recitare). 

 

B) REGULAMENT 

 

ACTIVITĂȚI 

 

Concursul se desfăşoară pe două cicluri:  

a) ciclul primar – pe 29 ianuarie 2011, începând cu ora 9:00.  

b) ciclul gimnazial – pe 30 ianuarie 2011, începând cu ora 9:00. 

Fiecare ciclu va cuprinde două secţiuni 

a) teatru: 

Se vor pune în scenă piese întregi sau fragmente, prelucrări, momente de satiră şi umor, 

dramatizare, basme sau adaptări la alegere. 

Durata – maxim 20 minute. 

Se vor realiza costume şi decoruri adecvate piesei prezentate. 

b) recitare, monolog 

Participă interpreţi individuali. 

Recitarea, monologul nu va depăşi 10 minute. 

E- _ Viteazul_Pucioasa@yahoo.com 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 

Sala Cinematografului Ostroveni, Rm. Vâlcea, Bulevardul Tineretului, nr. 2A, județul Vâlcea. 

 

RESURSE UMANE 

 

Învăţători, profesori, colective de elevi, specialiști în domeniu. 

 

RESURSE MATERIALE 

 

Aparatură audio – video, costume, decor.  

 

PERIOADA ŞI  MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE 

Înscrierea participanţilor se face până  la  data 21.01.2011, pe baza unei donaţii de  10  lei  / elev, 

sumele putând fi virate în contul Asociaţiei „AB IMO PECTORE 4” RO13OTPV400000370512, 

deschis la OTP Bank sucursala Rm Vâlcea, prin completarea şi trimiterea fişei de înscriere 

anexată: 

- prin postă, pe adresa şcolii: Rm Vâlcea, Calea lui Traian nr. 97, judeţ Vâlcea, cod poştal 240093;  

- pe adresa de e-mail: şcoala4_scoala4@yahoo.com; 

- prin fax, la numărul de fax: 0250 / 712314;  



O dată cu trimiterea fişei de înscriere va trebui completat şi trimis şi un exemplar din acordul de 

parteneriat.  

 

CRITERII DE JURIZARE: 

 

- omogenitatea trupei; 

- interpretarea scenică (corelarea ei cu momentul pus în scenă); 

- originalitatea interpretarii şi a  momentului; 

- scenografia; 

- decorurile; 

- costumele; 

 

PREMII: 

 

Se va acorda marele premiu, premiul I, premiul II, premiul III şi menţiuni. Fiecare participant 

(trupă participantă) va primi câte o diplomă de participare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ,TINERETULUI  ŞI SPORTULUI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢLUI VÂLCEA 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  NR. 4 RM. VÂLCEA 

 

PROIECTUL NAŢIONAL „SCENA TALENTELOR” 

EDIŢIA a III-a – 29 – 30 IANUARIE 2011 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

Unitatea şcolară:__________________________________________________________________ 

Localitatea:________________________ Judeţul:_______________________________________ 

Categoria de vârstă (ciclul primar, ciclul gimnazial):_____________________________________ 

Secţiunea (teatru, monolog, recitare):_________________________________________________ 

Denumirea trupei/participantului:____________________________________________________ 

Numărul membrilor trupei:_________________________________________________________ 

Titlul piesei (momentului):_________________________________________________________ 

Durata  momentului:______________________________________________________________ 

Cadru didactic ndrumător: _________________________________________________________ 

Date de contact (nr. telefon, adresă e-mail):____________________________________________ 

Nr. chitanţei de achitare a taxei (se specifică dacă plata se face în ziua concursului):  

______________________________________________________ 

 

 

DIRECTOR,      CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR, 

 

 

 

 

TIE 



Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 4        Şcoala _____________________ 

Rm Vâlcea, judeţul Vâlcea          ___________________________   

Nr........../....................           Nr............../........................ 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

încheiat între 

 

 

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 4 RM VÂLCEA, Judeţul Vâlcea, 

strada Calea lui Traian nr. 97, reprezentată prind director prof. TUDOROIU 

EMILIA şi 

ŞCOALA ................................................................ localitatea .......................... 

judeţul ..................................., reprezentată prin director ............................................  

 Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în 

cadrul proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare. 

 ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 4 RM VÂLCEA, prin reprezentantul 

de mai sus, organizează, coordonează, monitorizează activităţile proiectului, respectă 

termenele de desfăşurare a concursului. 

 ŞCOALA .................................................................. se obligă să colaboreze pe 

toată durata proiectului pentru ca acesta să se desfăşoare conform planulu stabilit. 

   

 

 

Director Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 4    Director Şcoala___________________ 

Prof. Tudoroiu Emilia     _______________________________  

        


