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FESTIVALUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE” 

EDIȚIA a XIX-a, 18 APRILIE-21 MAI 2022 
 

CONCURSUL NAȚIONAL DE TEATRU AMATOR 

„ION LUCA CARAGIALE” 
 

REGULAMENT 

 

 Ne face plăcere să vă aducem la cunoștință că instituția noastră organizează, în 

perioada 18 aprilie-21 mai 2022, cea de-a XIX-a ediție a Concursului Național de Teatru 

Amator din cadrul Festivalului Național „Ion Luca Caragiale”, program cultural ce se 

adresează actorilor amatori din România, indiferent de vârstă. 

Obiectiv general: 

Descoperirea şi promovarea tinerilor talentaţi în arta teatrală. 

Obiective specifice: 

• Menţinerea în atenţia publică a operelor marilor dramaturgi; 

• Promovarea actorilor şi regizorilor, a artiştilor teatrali individuali – profesionişti sau 

amatori – şi a grupurilor artistice teatrale; 

• Dezvoltarea orizontului cultural al tinerilor. 
 

Date despre concurs și condiții de înscriere: 

 Pentru participarea la Concursul Național de Teatru Amator, trupele – reprezentând 

instituții, oraganizații sau fiind independente – pot trimite, pentru preselecție, până cel târziu 

10 mai 2022, pe adresa de e-mail cristina.casadeculturaploiesti@gmail.com înregistrarea 

audio-video a piesei/monologului propusă pentru finală (link către Youtube, share file în 

cazul în care dimensiunile fișierului sunt mai mari de 25 MB, alte metode de înregistrare 

audio-video utilizând internetul) și fișa de înscriere completată. Se va ține cont de 

următoarele aspecte: 

• Durata maximă a unui spectacol este de 20 de minute.  

• Nu vor fi admise în finală spectacole cu mesaje rasiste, intolerante, pornografice.  

• Nu există o temă impusă.  

• Spectacolele se vor juca exclusiv în limba română.  

 

Finala va avea loc în data de 21 mai 2022 la sala Teatrului de Animație Imaginario a 

Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești. Intervalul orar în care se va desfășura finala, va fi 

comunicat telefonic finaliștilor. 
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Se vor acorda următoarele premii:  

• Marele Premiu - 1000 lei (premiul poate fi acordat unui actor, regizor sau pentru un 

spectacol);  

• Premiul I – 600 lei; 

• Premiul II – 500 lei;  

• Premiul III – 400 lei.  
 

Juriul va fi compus din profesioniști ai artei spectacolului de teatru. 

Prin înscrierea la concurs, se subînțelege că s-a luat la cunoștință prezentul 

regulament și s-au acceptat condițiile și datele cuprinse în el. 

 Nu se suportă cheltuieli de transport sau cazare pentru participanții în finală și 

nu se asigură recuzită. 

 Vă facem cunoscut că ne rezervăm dreptul de a înregistra și difuza spectacolele din 

finală pe site-ul și pe pagina de Facebook a instituției noastre. 

Prin participarea la concurs, în această formă, vă exprimați acordul ca organizatorii să 

prelucreze datele voastre cu caracter personal și vă asumați cunoașterea drepturilor prevăzute 

în Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date. Instituția organizatoare declară că datele colectate nu 

vor fi transmise către un alt operator din țară sau străinătate, decât în condițiile prevăzute de 

lege. 
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