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                             CONSILIUL RAIONAL SOROCA 

            TEATRUL „VENIAMIN APOSTOL” 

 

 

 

 

CONCURSUL „PE ARIPILE MUZELOR”  

Soroca – 2020 

 

REGULAMENT 

  

Compartimente: 

1. Declamatori 

2. Autori 

 

Obiectivele  Concursului: 

-  Îndeplinirea rolului social al teatrului, de educare a generației tinere; 

- Implicarea instituțiilor de învățământ în promovarea declamației și a gândirii critice ca 

necesitate a afirmării și creșterii personale și profesionale; 

- Impunerea în atenția tinerilor a avantajelor dezvoltării abilităților oratorice ca parte a 

dezvoltării personale și profesionale; 

- Crearea unui mediu favorabil afirmării talentului oratoric, precum și a acumulării de 

experiență; 

- Susținerea talentelor în arta vorbirii și a scrisului; 

- Selectarea de noi membri pentru Studioul teatral „Cortina”. 

  

Condiții de participare: 

Compartimentul Declamatori 

- Se pot înscrie în concurs tineri cu vârsta cuprinsă între 7 și 25 de ani. 

- Se vor înscrie câștigătorii concursurilor desfășurate inițial în instituțiile de învățământ (cei 

angajați în câmpul muncii se vor prezenta direct la data concursului). 

- Participanții vor prezenta obligatoriu: poezie, proză din creația scriitorului Arhip 

Ciubotaru, care în acest an ar fi împlinit vârsta de 85 de ani (până la 6 min. individual și până 

la 15 min. în grup) . 

- Înscrierea online la adresa de email: veniaminapostolteatru@gmail.com; petre.popa@mail.ru 

sau la sediul teatrului. Participanții vor trimite (prezenta personal) o înregistrare scurtă a 

textului pentru concurs (audio/video) până la data de 12 APRILIE inclusiv.  

- Criterii de apreciere pentru declamatori: ținuta, dicția, coerența vorbirii, expresivitate. 
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Compartimentul Autori 

Genuri literare: Poezie, proză (eseu). 

Condițiile concursului: tematica la alegerea participantului. 

Textele trebuie să se înscrie în rigorile literare și normele ortografice, să demonstreze 

elemente caracteristice actului de creație. 

Participanții vor prezenta textele la sediul teatrului (pe suport de hârtie și electronic). 

Pentru poezie – 3 texte care nu vor depăși 2 pagini, format A4, la interval de 1, 15 font Times 

New Roman, mărimea 12. 

Proză – 1 text care nu va depăși 2 pagini, format A4, la interval de 1, 15 font Times New 

Roman, mărimea 12. 

Data limită de expediere a textelor: 6 APRILIE. 

 

 Desfășurarea Concursului: 

Competiția are loc în data de 12 aprilie, ora 10:00, la Teatrul ”Veniamin Apostol”, cu 

marca unui eveniment deschis,  la care poate participa publicul interesat. Juriul va audia 

lucrarea  pregătită din timp. Ambele probe vor fi apreciate pe o scară de la 1 la 10.  

Vor fi desemnați cei mai buni trei oratori și respectiv autori, pentru următoarele 

categorii de vârstă: 

1. 7 - 12 de ani (I-II-III). 

2. 13 - 18 de ani (I-II-III). 

3. 18 - 25 ani (I-II-III). 

 

Membrii juriului: 

 

 Petre Popa, directorul teatrului, președintele juriului; 

 Ludmila Talmazan, membră a juriului; 

 Constantin Volnițchi, membru al juriului; 

 Natalia Vrancean, membră a juriului; 

 Vadim Șterbate, membră a juriului. 

Parteneri media: „SortTV, „Ziarul Nostru”, „Observatorul de Nord”. 

 

 

 

 

COMITETUL ORGANIZATORC 

veniaminapostolteatru@gmail.com;  

petre.popa@mail.ru 

Str. Independenței 73, A 

Tel.: 0230 230 09, 069080938 
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