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REGULAMENT 
de organizare și desfășurare a proiectului cultural-educativ pentru copii şi tineret 

Festivalul Internaţional al Artelor „CINESTAR ” 

Botoşani, România, Anul şcolar 2019-2020 

 

CAPITOLUL I - PREZENTARE PROIECT 

 

Festivalul Internaţional al Artelor „CINESTAR” este un proiect cultural-educativ pentru copii şi tineret 

care se desfășoară anual în judeţul Botoşani, pe parcursul a patru etape de concurs la nivel județean, regional, 

național şi internaţional care îşi propune asigurarea unui cadru propice de desfăşurare a activităţilor de 

descoperire, promovare şi participare în spirit competitiv a copiilor, elevilor şi tinerilor cu disponibilităţi 

cultural-artistice şi a creaţiilor acestora specifice domeniilor: muzică, artă dramatică (teatru, umor, 

pantomimă), dans şi coregrafie, arte plastice şi vizuale (pictură, fotografie, film şi televiziune). 

Prima ediţie a Festivalului Internaţional al Artelor „CINESTAR” a fost realizată de către Societatea 

Cultural-Artistică „ARLECHIN” Botoşani în anul şcolar 2011-2012 sub forma unui proiect cultural-educativ 

pentru copii şi tineret la nivel judeţean, având sprijinul Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Botoşani, Primăriei 

Oraşului Săveni, Asociaţiei Judeţene de Dans Sportiv Botoşani. 

Începând cu anul 2012 (editia a II-a), Festivalul Internaţional al Artelor „CINESTAR” este organizat la 

nivel regional de către Societatea Culturală „Arlechin” Botoșani (președinte Diana DAMEAN și director 

executiv Flavius DAMEAN), Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani (președinte domnul Vasile 

HALASANU) și Casa Tineretului Botoșani (directori Dan LUCAN și Gheorghe ENĂCHESCU) şi Centrul 

Judeţean de Voluntariat Botoşani (preşedinte Oana ONCIU, vicepreşedinte Răzvan POLITIC, director executiv 

Elena GHEBAN). 

În perioada 2013-2019, Festivalul Internaţional al Artelor „CINESTAR” a fost organizat, timp de 6 

ediţii, la nivel regional şi național, alăturându-se în acest proiect, Grădința P.P. Nr. 22 Botoșani (directori, 

Loredana VACARIU, Manuela BRÎNZAC), Grădiniţa Nr. 4 Săveni (directori Mezei LAURA, Nadia 

UNGUREANU, Camelia CIOBANU), Şcoala Gimnazială Nr.1 Săveni (directori Angelica MATECIUC, Ana 

BUTNARU), Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Botoșani (directori Radu HUMELNICU, Dorel 

BUDĂI-UNGUREANU, Cornelia PAICU), Palatul Copiilor Botoșani (directori Ludwik SCHIBINSCHI, 

Marcel DUPU, Daniela NOUR), Asociația Județeană de Dans Sportiv Botoșani (profesori Carmen BELICOV, 

Simona BUDĂI-UNGUREANU). 

Prin parteneriatul anual încheiat cu Inspectoratul Școlar Judetean Botoșani (reprezentat de domnul inspector 

general, profesor Gabriel HÂRTIE şi doamna inspector educație timpurie, profesor Cristina SFECLĂ) și 

Grădiniţa Nr. 22 Botoșani (directori, prof. Loredana VACARIU, profesor Manuela BRÎNZAC), proiectul 

educațional Festivalul Artelor „CINESTAR” este înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi 

Interjudeţene al Ministerului Educației Naționale. 

Urmare dezvoltării de către Asociaţia Culturală „Arlechin” a parteneriatului educaţional cu Primăria Orașului 

Săveni (reprezentată de domnul primar Relu TÎRZIORU) începând cu anul 2019, ediția a VIII-a, Festivalul 

Artelor „CINESTAR” s-a extins, devenind un eveniment internațional. 
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În prezent, Asociația Culturală „Arlechin” Botoșani face parte (în calitate de membru fondator şi membru 

afiliat) din mai multe instituții, asociații, fundații și federații constituite la nivel județean, național și 

internațional, după cum urmează: membru fondator (2016) – Federația Română de Dans Clasic și Contemporan; 

membru fondator (2019) – Federația „Edu Cult”; membru fondator (2008) – Asociația Județeană de Dans 

Sportiv Botoșani; membru afiliat (2005) al Consiliului Tineretului din România și Convenția Națională a 

Fundațiilor pentru Tineret prin Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani; membru din 2018, la Consiliul 

Internațional al Dansului – UNESCO. 

De-a lungul timpului, proiectul cultural Festivalul-Concurs al Artelor „CINESTAR” a beneficiat de 

sprijin finaciar din partea Consiliului Județean Botoșani, Primăriei şi Consiliului Local al Orașului Săveni, 

Fundației Județene pentru Tineret Botoșani, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Botoşani. 

 

CAPITOLUL II - SCOP ŞI OBIECTIVE 

 

2.1. Proiectul cultural-educativ „Festivalul Internaţional al Artelor CINESTAR” are ca principal scop: 

a. crearea, asigurarea unui cadru optim de manifestare în spirit competitiv; 

b. descoperirea, formarea, promovarea și valorificarea disponibilităților culturale, artistice, sportive, 

estetice, specifice preșcolarilor, elevilor, tinerilor și artiștilor liber profesioniști, de la ONG-uri, 

instituţii şcolare, cluburi sportive, Palate și Cluburi ale Copiilor, Şcoli Populare de Artă, Centre şi 

Cămine Culturale din România, Republica Moldova şi diaspora prin realizarea de concursuri şi 

activități adecvate vârstei lor în domeniile: muzică, artă dramatică, dans și coregrafie, arte 

plastice și vizuale. 

2.2. Proiectul cultural-educativ „Festivalul Internaţional al Artelor CINESTAR” are ca obiective: 

a. Educarea dragostei şi interesului pentru muzică, dans, teatru, arte plastice și vizuale, pentru frumos; 

b. Formarea deprinderii de a juca o piesă de teatru, a picta, a cânta și dansa, singur sau în 

grupuri/formaţii; 

c. Însuşirea unui repertoriu bogat de piese de teatru, coregrafii, cântece româneşti şi universale; 

d. Stimularea spiritului de competiţie, a comunicării şi a fair play-ului între participanţi (elevi, 

profesori, instituții); 

e. Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale, a dansului/fanteziei coregrafice, artei dramatice, 

artelor plastice și vizuale în rândul copiilor, elevilor şi tinerilor din România, Republica Moldova şi 

diaspora; 

f. Promovarea imaginii unităţilor şcolare, preşcolare şi extraşcolare, a Cluburilor/Palatelor Copiilor, a 

cluburilor sportive şi a ONG-urilor/centrelor culturale, participante la concurs. 

 

CAPITOLUL III - Calendarul de desfăşurare a evenimentelor şi activităţilor realizate în cadrul 

proiectului cultural-educativ pentru copii şi tineret „Festivalul Internaţional al Artelor CINESTAR”  

 

3.1. Spectacolul şi conferinţa de lansare a proiectului cultural-educativ pentru copii şi tineret „Festivalul 

Internaţional al Artelor CINESTAR” vor fi organizate de Asociaţia „Arlechin” Botoșani, Grădiniţa Nr.22 

Botoşani şi partenerii de proiect în primul trimestru al anului şcolar 2019-2020, în data de 8 decembrie 2020, 

ora 11.00 la Casa Tineretului Botoşani. 
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3.2. Etapa judeţeană a concursurilor se desfăşoară în perioada 15 aprilie - 31 mai 2020 şi va include 

prezentarea online a lucrărilor şi momentelor artistice pregătite de competitori, votarea online a acestora pe 

canalele de social-media, şi jurizarea de către comisia de evaluare a concursurilor, formată din profesori de 

specialitate, actori şi artişti liber profesionişti cu recunoaştere naţională şi internaţională. Competitorii trebuie să 

completeze datele din formularul de înscriere al festivalului pus la dispoziţie de organizatori pe site-ul: 

www.arlechinromania.ro, acestea vor fi transmise şi la adresa de email: concurscinestar@gmail.com; 

3.3. Etapa interjudeţeană şi regională a concursurilor se desfăşoară în perioada 01-15 iunie 2020 în 

cadrul instituțiilor de învățământ preşcolar şi preuniversitar, centrele culturale, şcolile de artă, cluburile copiilor 

din localitățile participante care au completat formularele de înscriere puse la dispoziţie de organizatori pe site-

ul: www.arlechinromania.ro. Reprezentanţii acestora vor organiza concursurile interne de preselecţie, vor 

selecta şi desemna participanţi delegaţi la următoarea etapă a concursurilor. Datele completate în formularul pus 

la dispoziţie de organizatori pe site-ul: www.arlechinromania.ro vor fi transmise şi la adresa de email: 

concurscinestar@gmail.com; 

IMPORTANT: 

 

Rezultatele selecţiei interne vor fi transmise la adresele de contact puse la dispoziţie de organizatori, 

împreună cu materialele, lucrările şi momentele artistice realizate de către competitori, după cum urmează: 

• Lucrările şi materialele de artă plastică şi vizuală (desen, pictură, fotografie, film documentar - max. 

20 minute, mini-interviu sau reportaj – max. 15 minute) 

• Film pentru domeniul muzică, melodii din repertoriul naţional şi internaţional – max. 3 minute 

• Film pentru domeniul dans şi coregrafie – max. 5 minute 

• Film pentru domeniul artă dramatică (teatru, umor, pantomimă) – max. 20 minute 

 

3.4. Etapa naţională şi internaţională a concursurilor se desfăşoară în perioada 15 iunie - 12 iulie 2020 şi 

include prezentarea online a lucrărilor şi momentelor artistice pregătite de competitorii calificaţi la această etapă 

a concursului, votarea online a acestora pe canalele de social-media şi jurizarea de către comisia de evaluare, 

formată din profesorii de specialitate, actori, artişti liber profesionişti cu recunoaştere naţională şi internaţională, 

după cum urmează: 

15 iunie – 05 iulie 2020 
plasarea și vizionarea lucrărilor, materialelor, momentele şi a filmuleţelor 

calificate la această etapă de concurs, votare online pe site-ul 

www.arlechinromania.ro şi pe canalele social-media „Simpatia Publicului”; 

05 – 07 iulie 2020 evaluarea de către comisia de jurizare 

08 iulie 2020 
anunțarea pe site a finaliștilor selectați de comisia de jurizare și a 

nominalizărilor (pe secțiuni) „Simpatia Publicului” și invitarea acestora 

pentru participare la Gala Laureaților 

11 iulie 2020 
organizarea și desfășurarea repetiției generale în incinta Casei de Cultură a 

Tineretului Botoşani 

12 iulie 2020 
organizarea și evaluarea finaliștilor Festivalului Internaţional al Artelor 

„CINESTAR” ediția a IX-a în mun. Botoşani, în cadrul concertului - Gala 

Laureaților „CINESTAR” 2020. 

http://www.arlechinromania.ro/
mailto:concurscinestar@gmail.com
http://www.arlechinromania.ro/
http://www.arlechinromania.ro/
mailto:concurscinestar@gmail.com
http://www.arlechinromania.ro/
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NOTĂ: Forma finală a calendarului de desfășurare a evenimentelor și programul activităților realizate în 

cadrul festivalului, va fi comunicată în mass media și prin email participanților înscriși. 

 

CAPITOLUL IV - DETALII ORGANIZATORICE 

 

4.1. DOMENIUL MUZICĂ 

 

Filmele pentru secțiunea interpretare: 

Înregistrările video pot fi realizate profesionist sau de amatori (filmat pe aparat foto digital sau cameră 

telefon) dintr-un loc static (pe tripod, masă sau scaun), instalat în fața artiștilor. 

Concurenţii vor prezenta o piesă la alegere din repertoriul național sau internațional (muzică uşoară, dance, 

folclor, musical, disco, rock, pop, folk, post-rock, country, blues, cabaret şi estradă), folosind negativ sau 

acompaniament personal (interpretare vocal-instrumentală). 

Se acceptă participarea la concurs și a compozițiilor coregrafice în unison cu interpretarea melodiilor. 

Competitorii vor înregistra un mesaj video pentru publicul spectator care să cuprindă prezentarea individuală 

sau a grupului şi a piesei interpretate: nume/prenume, vârsta, instituţia pe care o reprezintă, profesorul 

coordonator, titlul piesei, compozitor, textier. 

Durata interpretării cântecului ori suitei de melodii nu va depăși 5 minute. 

 

Comisia de jurizare formată din specialiști din domeniul educației, culturii şi showbiz-ului muzical din 

România şi Republica Moldova va puncta evoluţia interpreţilor şi formaţiilor înscrise în concurs, ţinând 

cont de următorele criterii: 

• Interpretarea artistică a melodiilor prezentate în concurs; 

• Ingeniozitatea și originalitatea mesajului artistic; 

• Dicţie, prezentare, ţinută şi mişcare scenică, decor şi accesorii folosite; 

• Măiestria interpretativă – calităţile cântecului interpretat, specific vârstei concurenţilor (copii, elevi, 

tineri); 

• Autenticitatea prezentării individuale/a grupului şi a piesei interpretate. 

 

IMPORTANT: 

 

Fiecare membru al juriului va puncta cu note de la 1 la 10, iar clasamentul final va fi dat de media tuturor 

notelor acordate de membri comisiei de jurizare pentru fiecare interpretare în parte. 

 

4.2. DOMENIUL ARTĂ DRAMATICĂ 

 

Filmele pentru secțiunea artă dramatică: 

Înregistrările video pot fi realizate profesionist sau de amatori (filmat pe aparat foto digital sau cameră 

telefon) dintr-un loc static (pe tripod, masă sau scaun) instalat în fața artiștilor. 

Concurenţii înscriși la disciplina artă dramatică vor prezenta momente specifice următoarelor genuri artistice 

ce ţin de domeniul artei teatrale: pantomimă, teatru şi umor (pamflet, poveste, parodie, monolog, povestire, 

recital), piese de teatru care au ca bază dramatizări din literatura română/universală sau oricare altă 

formă artistică concepută individual sau de grup. 
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Comisia de jurizare formată din specialiști în domeniul teatrului, educaţiei şi al culturii va puncta evoluția 

concurenţilor şi a trupelor de teatru înscrise în concurs, tinând cont de următoarele criterii: 

• Originalitatea momentului prezentat; 

• Nivelul de performanţă în raport cu categoria de vârstă şi secţiunea la care participă, 

• Mişcare scenică; impresia de ansamblu, costume, decor, recuzită. 

 

IMPORTANT: 

 

• Artă dramatică individual – timpul de prezentare va fi de max. 10 minute; 

• Artă dramatică grup – timpul de prezentare a unei piese de teatru va fi de max. 20 minute. 

Fiecare membru al juriului va puncta cu note de la 1 la 10. Nota finală va fi dată de media tuturor notelor 

acordate de membrii comisiei de jurizare pentru fiecare moment prezentat în parte. 

Piesele de teatru înregistrate într-o categorie, secţiune sau gen incorect vor fi mutate la categoria, genul, 

secţiunea corespunzatoare, fără ca respectivul moment să aibă penalizări la punctaj. 

 

4.3. DOMENIUL DANS ŞI COREGRAFIE 

 

Filmele pentru secțiunea dans şi coregrafie: 

Înregistrările video pot fi realizate profesionist sau de amatori (filmat pe aparat foto digital sau cameră 

telefon) dintr-un loc static (pe tripod, masă sau scaun) instalat în fața artiștilor. 

Durata maximă: 5 minute. 

Formația/grupul artistic va fi compusă din maxim 24 și minim 2 concurenți. 

 

Participanții vor opta pentru unul din genurile de dans: dans sportiv (latino/standard), dans clasic, dans 

contemporan, dans de caracter, dansurile popoarelor, dans lyrical, dans stilizat, fetno, dans popular românesc, 

urban dance, open dance, dans modern, dans tematic, fantezie coregrafică, musical theatre, de gală, gimnastică 

ritmică, majorete. 

 

Comisia de jurizare formată din specialişti în domeniul dansului, culturii şi sportului va puncta 

evoluţia dansatorilor şi a trupelor de dans înscrise în concurs, ţinând cont de următorele criterii: 

• Calitatea textului coregrafic – modul de execuţie a paşilor şi respectarea tipului de dans ales; 

• Coregrafie, originalitatea momentului coregrafic prezentat; 

• Interpretarea tehnică – nivelul de performanţă în raport cu categoria de vârstă şi secţiunea la care 

participă; 

• Interpretarea artistică (muzicalitate, sincronizare, expresivitate); 

• Impresia artistică – impresia de ansamblu, mişcare scenică, costume, accesorii folosite. 

 

IMPORTANT: 

 

Fiecare membru al juriului va puncta cu note de la 1 la 10, iar clasamentul final va fi dat de media tuturor 

notelor acordate de membri comisiei de jurizare pentru fiecare coregrafie în parte. 
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Dansurile înregistrate într-o categorie, secţiune sau tip de dans incorect vor fi mutate la categoria, secţiunea 

corespunzătoare, fără ca respectiva coregrafie să aibă penalizări la punctaj. 

 

 

4.4. DOMENIUL ARTĂ PLASTICĂ ȘI VIZUALĂ 

 

Creaţiile artistice vor realizate în tehnica de lucru la alegere: creion, cărbune, tuş, pastel, gravură, ulei, 

tempera, acuarelă, guaşă, acrilice, cariocă, colaj hârtie, textile, tehnică mixtă etc. Formatul lucrării: - A3. 

Lucrările pot fi realizate realist sau simbolic, abordând oricare dintre genurile artistice. 

 

Fotografie, film documentar - max. 20 minute, mini interviu sau reportaj – max. 15 min); 

 

Obligatoriu, fiecare lucrare va însoţită de o etichetă (jos, în colţul din partea dreaptă a lucrării, în 

format de calculator: Times New Roman, nr. 14) cu următoarea informaţie: 

− numele și prenumele autorului; 

− titlul lucrării; 

− tehnica; 

− dimensiunile lucrării; 

− vârsta participantului; 

− instituţia de învăţământ; 

− localitatea; 

− numele și prenumele profesorului. 

 

Comisia de jurizare va evalua: 

• cultura expunerii lucrărilor; 

• ingeniozitatea prezentării; 

• procedee de fantezie (transformarea formei); 

• corelaţia procedeelor de expunere a temei; 

• procedee compoziţionale; 

• coloritul lucrării; 

• tehnica îndeplinirii și efectul urmelor (amprentelor). 

 

IMPORTANT: 

 

Lucrările selectate de comisia de jurizare vor prezentate atât în expoziţia online a festivalului cât şi la 

expoziţia organizată în cadrul Galei Laureaţilor din data de 12 iulie 2020. După desfacerea expoziţiei finale 

lucrările vor fi scoase la licitaţie online în cadrul campaniei umanitare „Din dragoste pentru comunitate” 

gestionată de Centrul Judeţean de Voluntariat Botoşani – (www.voluntariatbotosani.ro), sumele acumulate vor 

fi donate unei cauze sociale sau umanitare. 

 

 

http://www.voluntariatbotosani.ro/
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CAPITOLUL 5 - DISPOZIŢII FINALE 

 

5.1. Organizatorii asigură: 

• Spaţiile de organizare a concursurilor.  

• Prezenţa membrilor juriului la toate momentele artistice înscrise în concurs. 

• Diplome pentru fiecare categorie a concursului. 

• Staff-ul tehnic şi de coordonare a Festivalului. 

• Organizatorii au dreptul de a face adaptări/modicări/prezentului regulament în funcţie de numărul de 

participanţi, de condiţiile meteorologice sau de alţi factori. 

• Organizatorii îşi rezervă dreptul de a folosi fotograile şi filmările din timpul activităţilor şi 

evenimentelor realizate cu scopul promovării proiectului. 

• Concomitent cu înscrierea în competiţie fiecare participant confirmă că a acceptat acest regulament. 

• Participanţii şi însoţitorii vin pe cont propriu la activităţile şi evenimentele cu participare directă. 

• Participarea la concursurile online este gratuită. 

 

5.2. Coordonatorii proiectului cultural – educativ „Festivalului Internaţional al Artelor CINESTAR”: 

 

• Grădiniţa P.P. Nr. 22 Botoşani – director Manuela BRÎNZAC, profesori Mihaela VIZITEU, 

Gabriela RUSU, Aneta JASCANU, Rodica FETCU, Cătălina ROMAN, Florentina BALTAG; 

• Societatea Culturală „Arlechin” Botoșani - președinte, Diana DAMEAN şi director executiv 

Flavius DAMEAN ; 

• Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani - președinte domnul Vasile HALASANU, director 

Dan LUCAN; 

• Inspectoratul Școlar Județean Botoșani - profesor Gabriel HÂRTIE, inspector şcolar general, 

profesor Cristina SFECLĂ, inspector educație timpurie, profesor Maria-Adina LUPAŞCU, inspector 

şcolar pentru educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare; 

• Directia Județeană pentru Sport și Tineret Botoșani - director Radu HUMELNICU; 

• Centrul Judeţean de Voluntariat Botoşani - preşedinte Oana ONCIU, vicepreşedinte Răzvan 

POLITIC; 

• Asociația Județeană de Dans Sportiv Botoșani - profesori Simona BUDĂI-UNGUREANU, Lorena 

ALUPOAEI; 

 

IMPORTANT: 

 

Comisile de jurizare ale concursurilor organizate în cadrul festivalului vor acorda Premiile I, II, III, Menţiuni 

pentru concurenți și Premii Speciale pentru cadrele didactice/coordonatorii la fiecare discilplină de concurs, 

categorie de vârstă, secţiune a concursului. 
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Trofeul „CINESTAR” pentru fiecare disciplină a Festivalului Internaţional al Artelor „CINESTAR” se 

va acorda concurentului/formaţiei artistice care a participat la toate concursurile organizate în cadrul festivalului 

și a obținut cel mai mare punctaj. 

 

În cazul în care pe o anumită disciplină/categorie/grupă de vârstă, există un singur înscris, acesta va fi 

premiat funcţie de nivelul evoluţiei sale în concurs, va trebui să însumeze un anumit număr de puncte pentru a 

se clasa pe un anumit loc, după cum urmează: 

Locul I –media finală să fie între 9 și 10;  

Locul II –media finală sa fie între 8 și 9;  

Locul III – media finală între 7,30 și 8,00;  

Mențiune – media finală să fie între 7,30 și 8,00. 

 

Deciziile comisiior de jurizare sunt definitive şi indiscutabile. 

5.3. Detalii şi informaţii: 

Directori festival: Flavius DAMEAN (0741510849), Manuela BRÎNZAC 

Email: concurscinestar@gmail.com 

Site: www.arlechinromania.ro 

 

 

 

Societatea Cultural-Artistică „ARLECHIN” Botoşani 

Preşedinte, 

prof. Diana Damean 


