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REGULAMENT
LABORATORUL DE COMEDIE
ediția a IV a
București, 2018

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORI
Organizatorii Proiectului LABORATORUL DE COMEDIE – ediția a IV-a, 2018 (denumit în
continuare „PROIECTUL”) sunt:
TEATRUL DE COMEDIE cu sediul în București, str. Sfântul Dumitru, nr 2, sector 3, cod fiscal
4221152, telefon/fax 021 313 17 91
și
MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE cu sediul în București, str. Nicolae Crețulescu,
nr. 8, sector 1, telefon/fax 021 212 58 45
PROIECTUL se va derula conform prevederilor prezentului regulament, (denumit în
continuare „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la
acest proiect, participanții declară expres că au citit, au înţeles şi sunt de acord cu termenii
şi condiţiile prezentului Regulament.
SECȚIUNEA 2. SCOPUL PROIECTULUI
Scopul PROIECTULUI este stimularea creației de dramaturgie contemporană românească
prin organizarea unui concurs de texte dramatice românești originale și dramatizări ale
unor opere literare românești propuse de organizator.
SECȚIUNEA 3. DURATA PROIECTULUI
PROIECTUL se desfășoară în perioada 4 aprilie – 27 mai 2018. PROIECTUL va putea fi
întrerupt doar în caz de forță majoră sau prin decizie unilaterală a organizatorilor.
SECȚIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE AL PROIECTULUI
2.1 TEMA PROIECTULUI
Tema PROIECTULUI, în acest an, va avea două direcții de lucru: scrierea unor texte de
comedie dramatice originale cu tema CUPLU și dramatizarea unor opere literare românești.
2.2 CALENDAR PROIECT:
4 aprilie, ora 10.00 – 20 aprilie, ora 23.00 - înscrierile participanților pe adresa
teatrul@comedie.ro
23 aprilie – întâlnire cu toți participanții înscriși la PROIECT și selectarea celor mai bune
texte/propuneri. Întâlnirea se va desfășura în Mansarda Dramaturgilor din cadrul Muzeului
Național al Literaturii Române (MNLR)
24 aprilie – 18 mai - workshop susținut de dramaturgul Mihai IGNAT și jurnalistul Ciprian
CHIRVASIU în vederea perfecționării textelor/propunerilor participanților selectați în urma
întâlnirii din 23 aprilie.
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19 – 27 mai – un JURIU va alege cel mai bun text comic dramatic original și cea mai bună
dramatizare iar acestea vor sta la baza unor spectacole lectură în cadrul Festivalului
Comediei Românești – festCO, ediția a XVI-a, 19-27 mai 2018.
2.3 JURIZAREA
- Un JURIU va alege cel mai bun text comic dramatic original și cea mai bună dramatizare iar
acestea vor sta la baza unor spectacole lectură în cadrul Festivalului Comediei Românești –
festCO, ediția a XVI-a, 19-27 mai 2018.
- În procesul de jurizare, cei trei membri vor aprecia parcursul proiectelor de la idee la text
şi parcursul de la literatură la text dramatic (pentru secțiunea operelor literare propuse).
- Deciziile juriului nu pot fi contestate.
- JURIUL PROIECTULUI este format din:
Ioan CRISTESCU – Director MNLR, președintele juriului
Mihai IGNAT – dramaturg
Cirpian CHIRVASIU – jurnalist
2.4 CERINȚE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT
- CV-ul participantului
- Opțiunea participantului pentru înscrierea în PROIECT: text comic dramatic original sau
dramatizare
- În cazul în care participantul optează pentru text comic dramatic original trebuie să trimită
și un sinopsis al textului propus cu tema CUPLU.
- În cazul în care participantul optează pentru dramatizare trebuie să trimită și 5 pagini din
dramatizarea unei opere literare românești. Pe perioada workshop-ului participanții la
secțiunea dramatizare vor lucra la dramatizarea unor opere literare românești ale căror
titluri vor fi anunțate pe data de 10 aprilie 2018.
SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
PROIECTUL se adresează tuturor celor care doresc să exceleze în scrierea creativă și
dramatică.
Nu pot participa la concurs membrii echipei de organizare, angajații instituțiilor
organizatoare, membrii juriului, precum și rudele de gradul I și II ale acestora. De asemenea,
nu pot participa la PROIECT dramaturgi consacrați.
SECȚIUNEA 6. DREPTURILE DE AUTOR
Prin trimiterea lucrărilor la adresa teatrul@comedie.ro participanții declară pe proprie
răspundere că textele trimise sunt în întregime creația lor și că nu se încalcă drepturile
patrimoniale și morale ale altor persoane, prin publicarea, traducerea și difuzarea acesteia,
conform Legii 8/1996 privind drepturile de Autor și drepturile conexe, cu modificările și
completările ulterioare. Participanții declară pe proprie răspundere că drepturile
patrimoniale asupra editării în limba română pentru lucrările trimise se află în proprietatea
lor și că nu au încheiat niciun contract de editare pentru lucrările trimise pentru jurizare.
PARTICIPANȚII sunt de acord cu dezvoltarea/modificarea textelor propuse în cadrul
workshop-urilor și cu prezentarea textelor în spectacol-lectură în cadrul festCO 2018.
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SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la acest PROIECT, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi
neechivoc, cu privire la: Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor
privind adresa de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în PROIECT
precum şi a datelor oferite cu acest scop. PARTICIPANȚII îşi dau, de asemenea, acordul să
furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de
telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către
Organizatori. Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior
menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate. Organizatorul va păstra
confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Participanților şi le va utiliza numai în
scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca
datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop
de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au
dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive
întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu
modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date,
dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
SECȚIUNEA 8. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la PROIECT se vor rezolva pe cale
amiabilă. Organizatorii nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care le sunt comunicate
informaţii false sau eronate. Organizatorii nu răspund pentru eventuale disfuncţionalităţi în
derularea PROIECTULUI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie
electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii
asemenea. Organizatorii îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu
participant la PROIECT, dacă vor considera că acesta este licenţios sau indecent.
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