
Concurs de scenarii de film   
în vederea realizării unui film cinematografic lung metraj   

pe teme din istoria municipiului Arad  
 

Regulament  
 
 

1. Organizator 
Organizatorul concursului este Primăria Municipiului Arad, cu sediul în municipiul Arad, 
Bd.Revoluţiei nr.75, telefon 0257 /281850, fax 0257 /284744, email pma@primariaarad.ro.  
Baza legală a organizării concursului este OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii 
publice, cu completările şi modificările ulterioare (art.19), HCLM Arad nr.364/2009, Legea 8/ 
1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu completările şi modificările ulterioare, OG 
39/2005 privind cinematografia şi Ordinul MCC 2335 /2006, cu modificările şi completările 
ulterioare (pentru Regulamentul concursului). 

 
2. Obiectul concursului 
Selecţionarea unui scenariu care va fi achiziţionat în vederea realizării unui film cinematografic 
lung metraj de ficţiune. Scenariile de film propuse vor avea ca subiect evenimente istorice sau 
întâmplări petrecute într-un context social important pentru Municipiul Arad. Exemple de 
evenimente care au marcat viaţa arădenilor şi devenirea oraşului:  

• 1834- obţinerea titlului de „Oraş liber regesc”  
• 1918- Marea Unire  
• 1919 – instituirea administraţiei româneşti 
• 1940 – Aradul, adăpost al refugiaţilor din Basarabia şi nord-vestul Transilvaniei  
• 1956 -ecouri ale Revoluţiei anticomuniste din Ungaria  
• Lupta oraşului cu marile inundaţii (1932, 1970, 1974) 

 
3. Termenul de primire a scenariilor   
Scenariile se primesc până în data de 21 decembrie 2009, inclusiv. Rezultatul concursului va fi 
anunţat până în data de 31 decembrie 2009. 

 
4. Participanţi  
Concursul se adresează atât scenariştilor profesionişti cât şi altor autori. Fiecare participant se 
poate înscrie în concurs cu cel mult 3 scenarii. 
 
5. Premii 
În cadrul concursului se acordă un singur premiu. Premiul oferit de organizator pentru scenariul 
câştigător este suma de 50 000 lei, inclusiv TVA. 

 

6. Condiţii privitoare la scenariile înscrise 
Pentru a putea participa la concurs, scenariile înscrise trebuie să îndeplinească în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 

• Să fie originale. Nu se admit adaptări ale unor opere literare, scenarii sau opere 
cinematografice preexistente; 

• Să aparţină persoanei care le înscrie în concurs;  
• Să fie complete şi să respecte regulile generale de scriere conform Anexei 2 din 

prezentul Regulament. In acest sens nu vor fi admise scenete, povestiri care să conţină 
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numai elemente de dialog fără a avea elemente descriptive ale acţiunii respective, 
scrisori etc. 

• Nu vor fi acceptate scenarii care nu se încadrează în tema concursului, care conţin 
caractere sau elemente pornografice, elemente defăimatoare, antisociale, rasiste sau 
care trimit la discriminări de orice fel, care incită la violenţă, care propagă defăimarea 
ţării sau a naţiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constituţionale. 

7. Înscrierea la concurs  
Înscrierea la concurs este gratuită şi se face prin depunerea unui dosar de participare. Dosarul de 
participare la concurs se depune şi se înregistrează la Primăria Municipiului Arad, Bd. Revoluţiei, 
nr. 75, cam.5 Registratură, până la data limită stabilită şi comunicată public de organizator. 
Dosarul de participare la concurs va cuprinde un plic închis cu documente în conformitate cu 
Anexa 1.  

 
8. Jurizarea  
Concursul va fi jurizat de o comisie de selecţie alcătuită din 5 membri, care va fi asistată de o 
comisie de lectură formată din 3 membri. Comisia de lectori analizează din punct de vedere artistic 
scenariile înscrise în concurs şi întocmeşte referate de specialitate, pe care le pune la dispoziţia 
membrilor comisiei de selecţie. Activitatea comisiei de lectori este o activitate ajutătoare destinată 
exclusiv membrilor comisiei de selecţie. 

 
Membrii comisiei de selecţie şi membrii comisiei de lectură, precum şi membrii familiilor acestora 
sau rudele lor de gradul I nu pot participa, în nicio calitate, la realizarea unui scenariu 
cinematografic înscris în concurs. 

 
Evaluarea scenariilor propuse se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu 
prevăzut în fişa de notare, conform Anexei nr. 3 la prezentul regulament. Criteriile de evaluare:  

• subiectul; 
• construcţia dramaturgică; 
• dialogul; 
• originalitatea tratării temei ; 
• potenţialul de interes şi impactul asupra publicului; 
• fezabilitatea proiectului cinematografic.  

 
Nota acordată fiecărui scenariu de către fiecare membru al comisiei de seleţie va rezulta din 
efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate pentru fiecare criteriu de mai sus. 

 
Stabilirea notei finale a fiecărui scenariu se face prin efectuarea mediei aritmetice a notelor pentru 
scenariu acordate de către fiecare membru al comisiei de selecţie. 

 
La finalul procesului de evaluare a scenariilor, comisia de selecţie va stabili clasamentul 
scenariilor în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. Clasamentul astfel stabilit se semnează de 
toţi membrii comisiei de selecţie. 

 
9. Finalitatea selecţiei 
Câştigătorul concursului va fi scenariul cu cel mai mare punctaj obţinut în urma evaluării, conform 
formulei de calcul din Anexa 4 a prezentului Regulament.  
În vederea producerii unui film cinematografic pe baza scenariului câştigător, concursul se va 
finaliza cu încheierea unui contract de cesiunie de drepturi de autor în baza căruia organizatorul va 
achiziţiona de la autor/autori drepturile patrimoniale exclusive asupra exploatării scenariului 
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câştigător. Premiul de 50 000 de lei (inclusiv TVA), reprezintă remuneraţia pentru cesiunea 
exclusivă a drepturilor de autor.   

 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a păstra o copie a tuturor scenariilor înscrise în concurs, fără 
încălcarea drepturilor de autor. 

 
Pentru dezvoltarea proiectului, respectiv realizarea filmului, organizatorul concursului va stabili 
ulterior un producător.  

 
10. Taxe  
Organizatorul nu îşi asuma obligaţia plăţii nici unei taxe şi a nici a unui impozit în numele 
participanţilor la concurs, cu excepţia acelor taxe şi impozite stabilite în mod obligatoriu de lege în 
sarcina sa.  

 
11. Protecţia drepturilor de autor 
Organizatorul garantează respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la drepturile de autor şi 
drepturile conexe precum şi cu privire la orice alte drepturi cuvenite participanţilor la concursul de 
selecţie, în condiţiile stabilite pentru înscriere şi participare. 

Organizatorul nu îşi asumă nicio obligaţie în legătură cu protecţia drepturilor de autor faţă de 
scenariile înscrise în concurs. Protejarea acestor drepturi revine în exclusivitate autorului /autorilor.  

12. Dispoziţii finale 

Organizatorul nu răspunde pentru informaţiile oferite de către concurenţi în vederea înscrierii în 
concurs, decât în limitele verificărilor cu bună credinţă spre buna organizare şi desfăşurare a 
concursului. Depistarea, până la momentul desemnării câştigătorului, sau ulterior, a oricăror 
încălcări  a condiţiilor de înscriere la concurs, dă dreptul organizatorului să elimine scenariul / 
scenariile respective şi, dacă este cazul, să revoce premiul acordat. 

Acest regulament stabileşte condiţiile de participare la Concursul de scenarii de film organizat de 
Primăria Municipiului Arad în vederea realizării unui film cinematografic lung metraj cu tematică 
inspirată din istoria oraşului. Prin înscrierea în acest concurs, participanţii acceptă necondiţionat şi 
irevocabil condiţiile şi termenii concursului.  

Prezentul Regulament precum şi întreaga documentaţie de organizare a concursului sunt 
publicate pe pagina web a organizatorului, www.primariaarad.ro 
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Concurs de scenarii film cinematografic Arad 
Regulament  
ANEXA 1  
 
LISTA DOCUMENTELOR  
pe care le va cuprinde dosarul de concurs:  
 

• Scenariul original redactat conform cerintelor din Anexa 2 
• Sinopsis – maximum 1500 caractere (inclusiv spaţii), cu titlul scenariului 
• Treatment – maximum 6 pagini, care va conţine descrierea subiectului, descrierea 

personajelor, motivaţia regizorală, precum şi consideraţii despre stil şi abordare 
vizuală a fimului. 

• Fotografii sau schiţe ale personajelor, fotografii ale locaţiilor propuse pentru 
filmări. 

• Orice altă documentaţie în sprijinul proiectului 
• CV-ul autorului/autorilor  
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Regulament  
ANEXA 2  
 
FORMATUL DE REDACTARE AL SCENARIULUI 
    Scenariile de filme înscrise la concurs se depun într-un format care va respecta cumulativ 
următoarele cerinţe: 
 

• Scris în limba română 
• Prezentare pe hârtie format A4 şi în format electronic pe suport DVD 
• Întindere maxim 100 de pagini.  
• Redactare într-un program informatic pentru machetare scenarii sau într-un alt program de 

tehnoredactare computerizată, cu caractere de tipar, corp 12, cules la un rând 
• Norme de punere în pagină: 

    a) Secvenţele sunt precedate de un Cap de secvenţă care indică dacă este secvenţă de 
Exterior, Interior sau Exterior/Interior; locul desfăşurării secvenţei; efectul de lumină: Zi, 
Noapte, Zori, Amurg. 
    b) Numele personajelor se scriu cu majuscule şi sunt centrate pe coala de hârtie. 
    c) Indicaţiile referitoare la dialog se scriu într-o paranteză pe rândul care urmează numelui 
personajului şi nu pot depăşi 30 de semne tipografice, incluzând spaţiile dintre cuvinte. 
    d) Dialogul se scrie începând cu rândul care urmează numelui personajului şi eventualei 
indicaţii de regie şi este centrat pe coala de hârtie, fiecare rând de dialog având maximum 40 
de semne tipografice, incluzând spaţiile dintre cuvinte. 
    e) Între fiecare Cap de secvenţă şi paragraf de text sau dialog şi între fiecare paragraf de text 
şi dialog, precum şi între fiecare text de dialog aparţinând unui personaj şi numele altui 
personaj, în cazul în care sunt consemnate mai multe replici consecutive, se va insera un rând 
gol. 
    f) Efectele (Fondu, Enchaine, Tăiat la, etc) şi alte indicaţii de acest tip se scriu pe un rând 
separat, în dreapta paginii. 
    g) Numărul secvenţei se indică pe acelaşi rând cu Capul de secvenţă, în stânga şi în dreapta 
paginii. 
    h) Paginile scenariului se numerotează în colţul din dreapta sus. Pagina de titlu şi prima 
pagină nu se numerotează. Pagina de titlu conţine doar titlul scenariului şi numele autorului.  
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Regulament  
ANEXA 3  
 
Comisia de selecţie  
 
Numele ...................  
 
                         FIŞĂ DE NOTARE                               
 
                     Dosar nr. ................*) 
 
 Titlul scenariului ................................. 
____________________________________________________________________ 
Criterii de evaluare                               Note 
             (între 1 şi 10)                                                         
____________________________________________________________________ 
 
1.Subiectul 
____________________________________________________________________ 
 
2.Constructia dramaturgica 
____________________________________________________________________ 
 
3. Dialogurile 
____________________________________________________________________ 
 
4. Originalitatea tratării temei cinematografice propuse 
____________________________________________________________________ 
  
5. Potenţialul de interes şi impactul asupra publicului 
 
 
6. Fezabilitatea proiectului cinematografic  
____________________________________________________________________ 
                                                                                                  

 
Nota scenariului**)  _________________ 

 
 
 
 
 
 
Semnătura .................                 Data ................. 
    
*) Nr. de înregistrare la Registratura Primăriei Municipiului Arad 
**) Nota scenariului reprezintă media aritmetică a notelor acordate la cele 6 
criterii de evaluare        
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Regulament  
ANEXA 4  
 
Comisia de selecţie  
 

FIŞĂ DE NOTARE FINALĂ                              
 
                     Dosar nr. ................*) 
 
 Titlul scenariului ................................. 
____________________________________________________________________ 
Membri comisiei                                     Note 
             (între 1 şi 10)                                                                
____________________________________________________________________ 
 
1. 
____________________________________________________________________ 
 
2. 
____________________________________________________________________ 
 
3.  
____________________________________________________________________ 
 
4. 
____________________________________________________________________ 
  
5.  
                                                                                                  

 
    Nota finală **)  _________________ 

 
 
Semnăturile membrilor comisiei: 
 
    ............................. 
    ............................. 
    ............................. 
    ............................. 
    ............................. 
 

Data ................. 
 

    
*) Nr. de înregistrare la Registratura Primăriei Municipiului Arad 
**) Nota finală a scenariului reprezintă media aritmetică a notelor acordate de 
membri comisiei         
 
     
 
  

 


