
 
Regulament 

Concursul  Naţional  al Filmului de Comedie 2009 
Ediţia a II-a 

« MARTZOBOSSUL DE AUR » 
 

Genul concursului : Comedie 
Organizator: Colegiul Tehnic “Ion Borcea” Buhuşi 
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău 
                  Casa Corpului Didactic Bacău 
                  Filiala Uniunii Scriitorilor Bacău 
                  Cotidianul „Deşteptarea” Bacău 
                  Centrul de documentare şi informare
                  Asociaţia „Prolyceum” Buhuşi 
                  Asociaţia Culturală „Renaşterea” Buhuşi 
                  Primăria Buhuşi 
 
 Cap.I     

Prin acest concurs elevii au posibilitatea să prezinte şi să-şi promoveze creaţiile 
artistice în domeniul audio-vizualului, creaţii realizate prin activităţi practice, prin lucru 
în echipă, reuşind astfel să-şi dezvolte o serie de capacităţi cum ar fi: creativitatea, 
posibilitatea de autoexprimare prin imagini şi sunete, valorificarea categoriei estetice a 
comicului, înţelegerea corectă a aspectelor realităţii supuse unor modalităţi diferite de 
analiză (ironică, umoristică, sarcastică). De asemenea, se urmăreşte încurajarea spiritului 
de iniţiativă, abilitatea de a transmite un mesaj artistic, de a urmări corect parcursul 
compoziţional, de a organiza informaţiile, de a comunica opiniile, utilizând un  limbaj 
adecvat care să reflecte tema şi să se încadreze în normele gramaticale. 

 
A.  Obiectivul general 

• este stimularea creativităţii artistice în domeniul audio-vizualului, şi înzestrarea 
elevului cu un sistem de valori culturale fundamentale care să îl protejeze de 
produsele agresive ale mass-mediei. 

 
B.  Obiectivele specifice 

• Capacitatea elevilor de autoexprimare printr-o modalitate artistică inedită, 
folosindu-se de avantajele pe care le oferă filmul de comedie. 

• Dezvoltarea abilităţilor elevilor de a aborda în mod creativ şi interactiv o temă 
socială, prin activităţi tipice realizării de film. 

• Abilitatea de a-şi comunica opiniile clar şi artistic, de a utiliza un limbaj. adecvat, 
prin folosirea termenilor specifici creaţiei cinematografice. 

• Stimularea imaginaţiei, a creativităţii, a spiritului de competiţie. 
• Descoperirea, valorificarea şi promovarea elevilor cu aptitudini deosebite. 
• Formarea spiritului critic şi a capacităţii de autoevaluare. 
• Stimularea abilităţilor de cooperare,  lucru în echipă şi a parteneriatelor între licee. 

 
   
 
 



Cap. II  
Participanţi şi condiţii de participare: 
 

Art. 1. Concursul este deschis participării tuturor instituţiilor de invăţamânt liceal din 
Romania (clasele IX-XII, respectiv IX- XIII pentru liceele cu profil pedagogic şi 
industrial). 
 
Art. 2 În concurs se va participa numai cu lucrări proprii, originale, ce nu au mai 
participat la alte concursuri. De asemenea, pana la finalizarea concursului, lucrările 
trimise nu vor mai putea fi folosite pentru alte activitati. Materialele primite nu se mai 
restituie 

Perioada de desfăşurare a concursului este octombrie 2008-mai 2009 
 
Art. 3 Condiţiile de participare :  

• Scenariul filmului trebuie să se înscrie în tema propusă; 
• este obligatoriu ca realizatorii şi actorii  filmului să fie din rândul elevilor 

instituţiei şcolare participante ; 
• sunt strict interzise: folosirea unui  limbaj obscen, pornografie, însemnele rasiste 

sau altele care atentează la integritatea elevilor ; 
• filmul nu trebuie să afecteze imaginea şcolii în general ; 
• durata filmului va fi de 10-15 minute; 
• claritatea audio-video corespunzătoare unei vizionări; 
• aceeaşi instituţie poate participa cu mai multe producţii, însă o echipă de actori 

poate realiza doar un singur film; 
• lucrarea va fi trimisă pe suport electronic în dublu-exemplar la  Colegiul Tehnic 

“Ion Borcea” Buhuşi,  (str. Tineretului, nr 3, oraşul Buhuşi, judeţul Bacău) cu 
specificul pentru  Centrul de documentare şi informare si la adresa de email 
cdi_buhusi2006@yahoo.com, insoţită de fişa de înscriere; 

 
Art. 4 Confirmarea participării se va face la adresa de e-mail:                
cdi_buhusi2006@yahoo.com sau prin fax la 0234/261273 
 
Art. 5 Detalii tehnice 
           Extensii permise pentru upload : avi, .mpg, .mov, .wmv. Filmul poate fi editat si 
arhivat cu orice program care se poate salva în aceste extensii, în limita a 700 Mb. 
Recomandat Codec Divx. 

Păstraţi originalul la rezoluţia iniţială pentru vizionarea ulterioară. 
 
Cap. III 

Jurizarea 
 
 Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către personalităţi şi specialişti din domeniu 

recunoscuţi la nivel naţional şi regional. Criteriile de evaluare vor fi : 
- originalitatea scenariului; 
-creativitatea; 
-claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual; 
-relevanţa pentru tema concursului; 
-calitatea imaginii şi a sunetului; 
-coerenţa şi coeziunea scenariului; 
-expresivitatea actorilor; 
-calităţi senzoriale 



Juriul se va compune din 9 membri: 
• 2 cadre didactice 
• un reprezentant al I.S.J Bacău 
• un reprezentant al CCD Bacău 
• un membru al Uniunii Scriitorilor Bacău 
• un reprezentant al Asociaţiei Culturale “Renaşterea” Buhuşi 
• un reprezentant al Trustului de presă “Deşteptarea” Bacău 
• un reprezentant al Televiziunii locale “M-Bit” Buhuşi 
• un reprezentant al Consiliului Local Buhuşi. 

 
Observatie! Toate echipele si liceele participante vor primi diploma de 

participare. Fiecare liceu va primi prin poştă sau e-mail un material de prezentare a 
proiectului, care va include si lucrările castigătoare. 
 
Cap. IV 
Secţiunile concursului : 

1. Marele premiu este ”Martzobossul de Aur” pentru « Cel mai bun Film » ; 
2. « Cea mai bună regie » 
3. « Cel mai bun scenariu » 
4. « Cel mai bun actor în rol principal » 
5. « Cea mai bună actriţă în rol principal » 
6. « Cel mai bun actor într-un rol secundar » 
7. « Cea mai bună actriţă în rol secundar » 
8. « Cea mai bună imagine » 
9. « Cel mai bun sunet » 
10. « Cel mai bun montaj » 
11.  Premii speciale  

 
Notă: În urma jurizării, în cazul în care se va decide că două sau trei filme au acelaşi 
punctaj, acestea vor fi reevaluate acordându-se încă două premii :“Martzobossul de 
Argint” şi “Martzobossul de Bronz” 
 
Cap. V 
Calendarul activităţii :  
 
• confirmarea participării : februarie-martie 2009 
• trimiterea lucrărilor :  1 aprilie 2008 (data poştei) 
• jurizarea lucrărilor:  2 săptămâni luna aprilie 2009 
• afişarea şi anunţarea rezultatelor: mai 2009 
• festivitatea de premiere şi încheierea concursului: 22 mai 2009 
 
 
 
 
 
Echipa de proiect: 
Profesor documentarist  Irina Şerban 
Prof. Ionela Bilei 
Prof. Neculai Botezatu 
 
 



Instituţia_________________ 
Adresa/tel/fax/e-mail__________ 
 

FIŞĂ DE PARTICIPARE 
 
1. Numele şi prenumele liderului echipei: 
 
2. Născut/ă la data de............................., în localitatea............................ 
judeţul............................. 
 
3. Clasa........ .......Şcoala …………......... 
 
4. Profesorul indrumator:........................................................ 
 
5. Domiciliul: 
 
Adresa:............................................................................................................ 
Telefon:.............................................. 
E-mail: ................................................. 
 
6. Titlul filmului:......................................……......………………….  
 
7. Carte de identitate, seria....., nr. .............. eliberată de....................., la data de................ 

 
 
Declaratie : Sunt de acord ca datele mele sa fie prelucrate in vederea bunei 
desfasurari a proiectului. Acestea NU vor fi comunicate/vândute unor terţi în 
scop publicitar sau comercial. 
 
 
 

Semnătura, 
 
 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 
 

Instituţia de 
la care 
provine 

Numele şi 
prenumele 

profesorului 
însoţitor 

Elevii 
participanţi  

 
Numele filmului 

Observaţii 

 
 

    

 
 
 
N.B! Fisa de inscriere va fi completat electronic (cu exceptia câmpului “Semnătura”)! 
 


