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Regulament de desfăşurare a Festivalului Naţional de Arte pentru Liceeni 

LicArt 
-ediţia a V-a- 

-poezie, fotografie şi teatru- 
 

organizat de 
 Clubul Nouă ne pasă !, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi www.poezie.ro-atelier literar 

 
La concurs se pot înscrie doar tineri liceeni (clasele IX-XIII) 
 
Secţiunea poezie: Fiecare participant trebuie să trimită 3 poezii. Înscrierea textelor se poate face în 3 

feluri: prin poştă, prin e-mail şi on-line. Vă recomandăm alegerea unei singure variante. 
- Prin poştă la adresa  
Festivalul Naţional al Artelor pentru Liceeni - LicArt, secţiunea poezie  
P-ţa Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, cam. 131, sect. 1, Bucureşti 
Se trimit într-un plic 3 (trei) poezii proprii, dactilografiate sau scoase la imprimantă. În ambele cazuri, 

poeziile trebuie scrise cu diacritice. Nu vor fi acceptate textele scrise de mână. Fiecare poezie va fi scrisă pe 
o altă foaie de hârtie şi pe fiecare vor fi scrise numele, prenumele şi liceul participantului, clasa, vârsta, 
adresa şi nr. de telefon şi e-mail.  

- Prin e-mail la licart@gmail.com:  
Poeziile se trimit numai în document ataşat, cu diacritice. Chiar dacă se trimite un singur document 

ataşat, trebuie să aibă câte o pagină pentru fiecare text şi, pe fiecare dintre ele, trebuie trecute datele 
personale cerute mai sus.  

- On-line în pagina de internet www.poezie.ro 
Textele trebuie introduse cu diacritice şi e obligatorie completarea fiecărui câmp de date personale.  
 
Atenţie! Data limită de trimitere a poeziilor este 6 noiembrie (data poştei). 
 
Secţiunea fotografie: Participanţii trebuie să trimită într-un plic 3 (trei) fotografii făcute de ei, 

indiferent de tematică, numai în format 13x18cm. Nu scrieţi pe spatele fotografiilor. Datele personale (vezi 
secţiunea poezie) trebuie scrise pe o foaie separată. Treceţi şi titlul fotografiilor, dacă au. Fotografiile pot fi 
realizate cu aparate clasice sau cu digitale, dar trebuie specificat acest lucru pe foaia de prezentare. Nu este 
permisă prelucrarea fotografiilor digitale cu ajutorul programelor de editare imagine! Fotografiile pot fi 
trimise doar prin poştă, la adresa:  

Festivalul Naţional al Artelor pentru Liceeni - LicArt, secţiunea fotografie  
P-ţa Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, cam. 131, sect. 1, Bucureşti! 
 
Atenţie! Data limită de trimitere a fotografiilor este 6 noiembrie (data poştei). 
 
Atenţie! Orice licean poate participa cu un singur set de poezii sau fotografii, dar se poate înscrie 

la ambele secţiuni. În acest caz, trebuie să trimită două plicuri, unul cu poezii şi unul cu fotografii. 
 
Secţiunea teatru: Se pot înscrie atât trupe formate exclusiv din liceeni, cât şi elevi, în nume propriu. 

Un liceu poate înscrie mai multe trupe dar nici un actor sau regizor nu are voie sa facă parte din mai mult de 
o trupă. O trupă nu se poate înscrie decât cu un singur spectacol. Piesele nu pot depăşi 60 de minute. 
Reprezentaţiile sunt numai în limba română şi vor fi înregistrate de trupă respectivă pe casetă VHS sau pe 
DVD. 



 2 

Atenţie! Înscrierea şi trimiterea spectacolului înregistrat se fac până pe 15 octombrie (data poştei). 
Înscrierea se face prin e-mail licart@gmail.com sau în scris, la adresa: LicArt, Pţa Walter Mărăcineanu, 
nr. 1-3, cam. 131, sect. 1, Bucureşti. La înscriere trebuie să furnizaţi următoarele informaţii: 

1. Numele trupei (actorului) şi a liceului 
2. Numele coordonatorului (telefon şi e-mail) 
3. Adresa liceului (actorului), telefon, e-mail, vârsta actorului 
4. Titlul şi autorul piesei (monologului) 
5. Durata piesei (monologului) 
6. Roluri – interpreţi (nume, prenume, telefon, e-mail) 
7. Numele regizorului (nume, prenume, telefon, e-mail) 
 
Preselecţia va fi realizată de un grup de aproximativ 20 de liceeni pasionaţi de teatru (neimplicaţi ca şi 

concurenţi în Festival), studenţi la facultăţi cu specific umanist (teatrologie, regie teatru, actorie, litere, 
psihologie), câştigătorii şi finaliştii ediţiilor anterioare ale concursului, tineri specialişti în domeniu 
(profesori, jurnalişti, regizori). Se vor face nominalizări pentru Cea mai bună trupă, Cea mai bună actriţă, 
Cel mai bun actor şi Cel mai bun regizor. Nominalizaţii vor fi invitaţi la Bucureşti, la Finala LicArt. 
Trupele nominalizate vor juca pe scena Finalei. Este posibilă şi invitarea trupelor care au o actriţă, un 
actor sau regizor nominalizaţi.  

Cea mai bună trupă va fi decisă de Marele Juriu, format din personalităţi ale scenei româneşti. 
 
Criterii de jurizare pentru preselecţie: 
- omogenitatea trupei 
- talentul actoricesc 
- creativitatea şi inovaţia regizorală 
- stăpânirea limbajului scenic 
- armonizarea interpretării actorilor 
Atenţie ! Vor primi puncte suplimentare trupele care abordează texte româneşti contemporane. 

Alte puncte suplimentare se pot obţine dacă textul ales reflectă universul şi problematica tinerilor de 
astăzi ! 

 
Pentru toate secţiunile: 
 
Detalii, afişarea nominalizărilor, lista participanţilor la teatru, regulamentul şi 

multe alte informaţii găsiţi pe situl nostru www.artitudine.ro/licart 
 
Textele, fotografiile şi casetele VHS sau DVD-urile nu se înapoiază, ele intrând în arhiva Festivalului 

LicArt. Acestea pot fi folosite, cu menţionarea autorului, în revista de cultură generală ALTFEL care se 
distribuie gratuit în licee. 

Premiile vor fi în bani, cărţi şi obiecte oferite de sponsorii noştri. La nivelul anului 2005, cuantumul 
premiilor s-a ridicat la suma de 140 de milioane de lei. Anul acesta vor fi mai mari ! 

Liceenii nominalizaţi care nu vor fi prezenţi la finala festivalului, nu vor putea intra în posesia 
cadourilor speciale şi nici a premiilor în bani şi obiecte, în cazul în care se vor număra printre câştigători. În 
acest ultim caz, vor primi diploma prin poştă. 

 
Înscrierea în concurs reprezintă o dovadă a acceptării regulamentului festivalului şi 

asumarea obligativităţii respectării lui. 
 
 
Preşedinte S.C.O.P. 
Radu Herjeu 


