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I.  Preliminarii 

Unitatea de curs „Regia activităţilor artistice publice” este inclusă în curricula disciplinelor de specialitate 
conform planului de învăţământ aprobat de Ministerul Culturii de pe data de 31.10.2016, nr.de 
înregistrare 129 Ministerul Educaţiei 16/SC 31.10.2016  

Disciplina „Regia activităţilor artistice publice” este un curs obligatoriu care dă cunoştinţe, deprinderi şi 
capacităţi necesare în munca de creaţie a regizorului.  

Sarcina de bază a obiectului-să-i învăţăm pe elevi desinestătător să creeze scenariul şi singuri să-l 
monteze în aşa activităţi ca:  bal, carnival, festival. 

Studierea cursului e de neînchipuit fără „Măiestria actorului”, „Arta vorbirii scenice”, „Scenaristica”, 
„Etica”, „Coregrafie”. „Regia activităţilor artistice publice” e în veşnică căutare, ceva moare, altceva 
apare nou. Deaceia elevii de la catedra „Regie” trebuie mereu să urmărească presa periodică, literatura 
metodică, evenimentele istorice şi culturale care au loc în ţară şi peste hotare. 

Sarcina regizorului   activităţilor artistice publice e mai mult să demonstreze decât să povestească prin 
intermediul metodelor teatralizate, ilustrarea evenimentelor.  Regia este arta de a crea un sistem unitar 
de mijloace artistice care să corespundă concepţiei scenariului. 

Regizorul trebue să-şi dezvolte în cadrul lecţiilor de grupă şi individuale: imaginaţia artistică, gândirea 
asociativă şi metaforică. Regia îndeplineşte funcţia didactică, pedagogică, informativă şi artistică în 
manifestarea publică. În cadrul lecţiilor elevii trebue să-şi dezvolte gândul generalizator, emoţional în 
imagini ce stau la baza operei de artă. 

Cursul de lecţii evidenţiază calităţile organizatorului activităţii artistice publice: capacitatea de a 
comunica cu oamenii, tactul erudiţia, fantezia, gândirea în imagini.         

II.     Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea personală 

Ca orice ştiinţă, regia activităţilor publice evoluiază în timp, optica ei shimbă unghiul de vedere asupra 
lucrurilor şi este perfectibil în funcţie de gradul şi diversitatea informaţiei culturale, de evoluţia 
cunoaşterii ştiinţifice. Disciplina poate fi organizată ca un joc agreabil, generator de plăcute surprise şi 
revelaţii, se vor stimula şi deschide posibilităţile proprii şi ale celorlalţi elevi. 

Starea de libertate conduce la satisfacţia eforturilor artistice. Aceste din urmă, fiind singurul climat, în 
care se poate dezvolta personalitatea, atribut fără de care nu poate exista regizorul.   

Sarcina de bază a acestui curs rezidă în asigurarea unei înţelegeri cu descernămînt de către elevi a: 

 Apariţiei şi evoluţiei formelor complexe în antichitate şi evul mediu la              
greci,italieni,francezi.; 

 Manifestarea caracterului diferenţiat  în organizarea formelor complexse de  
                  amploare.; 

 Stabilirea rolului educaţiei artistice  în dezvoltarea personalităţii.; 

 Elaborarea proiectelor  practice de creaţie artistică. 
 

III .   Competenţe  profesionale  specifice  modulului 

CS.1.Conceperea regiei formelor complexe de amploare.; 
CS.2.Exprimarea în imagini artistice a metodelor  ilustrării şi teatralizării în proiectul practic .; 
CS.3.Iniţierea elevului regizor în munca de colaborare  . 
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IV.   Administrarea modulului 

Semestrul Numărul de ore Modalitate  
de evaluare 

Numărul 
de credite Total Contact direct  Lucrul 

individual 
Prelegeri Practică/ 

seminar 

60 60 
 

15 15 30 Examen 2 
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V. Unităţi de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1.Formele complexe de amploare 

UC.1Cunoştinţe şi abilităţi în felul de 
organizare a  formelor complexe. 

1.Balul-formă complexă de amploare. 
2.Apariţia şi evoluţia formelor complexe în 
antichitate şi evul mediu la 
greci,italieni,francezi,şi alte popoare. 
3.Specificul organizării formelor complexe  
4.Caracterul documentar şi artistic al formei 
complexe 
5.Rolul primordial al publicului unit în aceiaş 
ideie,gînd 
6.Etapele principale de petrecere a balului. 

A.1.Descrierea formei complexe. 
A.2.Descrierea evoluţiei. 
A.3.Aprecierea specificului. 
A.4.Evidenţierea caracterului . 
A.5.Determinarea formelor de implicare a publicului  
A.6.Prezentarea  etapelor principale. 

II .Elaborarea concepţiei regizoraleasupra scenariului întocmit 

UC.2.Stabilirea stilului regiei formelor 
complexe. 

7.Limbajul artistic al regizorului 
8.Suprasarcina, firul roşu. 
9.Imaginea ce exprimă kwint- esenţa balului. 

A.7.Dezvoltarea viziunii în imagini artistice. 
A.8.Determinarea individualităţii mesajului. 
A.9.Selectarea imaginilor.  

 10.Scenografia,costumele –părţi componente în 
organizarea formelor complexe 
11.Regia coloanei sonore şi video. 

A.10.Elaborarea conceptului  
scenografiei,costumelor. 
A.11.Elaborarea foii de montaj. 

III.Montarea în scenă a scenariului formei complexe. 

UC.3.Mecanizmele de realizare practică a 
formelor complexe 

12.Cimentarea formelor simple,crearea unui 
spectacol integru. 
13.Modalităţi şi mijloace artistice de creare a 
atmosferei de sărbătoare 
14.Rolul mizanscenării în forme complexe 
15.Realizarea scenică a unei secvenţe din  
scenariul unei forme complexe.  

A.12.Implimentarea  formelor simple . 
A.13.Evidenţierea madalităţilor . 
A.14.Determinarea mizanscenelor. 
A.15.Organizarea activităţii ,rezultatul final. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţămînt 

Nr.crt Unităţi de învăţare                      Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică/ 

seminar 

I.  Formele complexe de amploare  6 6 12 

II Elaborarea concepţiei regizorale asupra 
scenariului întocmit 

 5 5 10 

III Montarea în scenă a scenariului formei 
complexe. 

 4 4 8 

 TOTAL 60 15 15 30 

 

VII.    Studiul  individual  ghidat  de  profesor 

Materii pentru studiul individual  Produse de 
elaborat 

Modalităţi 
de evaluare  

Termen de realizare 

I Formele complexe de amploare 

Din istoria organizării 
balului,festivalului. 

Referat  Prezentare  Săptămâna 1 

Stidierea materialului 
istoric,ştiinţific,literar 

Materiale 
documentare 

Analiză , 
prezentare 

Săptămâna 2 

Selectarea materialului documentar şi 
artistic 

Material pentru 
portofoliu 

Prezentare  Săptămâna 3 

Determinarea şirului de acţiuni şi  a 
acţiunii centrale. 

Plan -scenariu Argumentare  Săptămâna 4 

Spectatorul factor activ în realizarea 
formelor complexe. 

Exemple de 
implicare a 
publicului. 

Comentare  Săptămâna 5 

Vizionarea prin reţeaua internet a 
formelor complexe de activitate 

Material 
documentar 
pentru 
portofoliu. 

Analiză  Săptămâna 6 

II .Elaborarea concepţiei regizorale asupra scenariului întocmit 

Crearea concepţiei regizorale Explicaţie 
regizorală 

Prezentare Săptămâna 7 

Raportul regizorului faţă de text Scenariul Prezentare Săptămâna 8 
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activităţii 

Specificul dramaturgiei formelor 
complexe 

Elaborarea 
specificului 

comentare Săptămâna 9 

Avizul ,biletul de invitaţie Avizul,biletul de 
invitaţie 

Prezentare  Săptămâna 10 

Coloana sonoră,foaia de montaj. Foaia de montaj prezentare Săptămâna 11 

III.Montarea în scenă a scenariului formei complexe. 

Componenţa grupului de montare. Grupul de 
montare 

Determinare
a grupului  

Săptămâna 12 

Funcţiile membrilor echipei de montare Prezentarea 
însărcinărilor 

Argumentare  Săptămâna 13 

Contribuţia scenaristului şi regizorului în 
organizarea formelor complexe. 

Montarea în scenă a proiectului practic  

Caiet de sarcini 
Realizarea 
proiectului 
practic. 

Analiză şi 
evaluare 
Prezentare 

Săptămâna 14 

Săptămâna 15 

                                          

VIII .  Lucări  pracice recomandate 

1.Dicţionar  de termeni de specialitate 
2.Metafore ,simboluri, maxime, aforisme. 
3.Arhive documentare,artistice,muzicale 
4.Schiţe de costume de gală din diferite epoci, la diferite popoare. 
                                         

IX. Sugestii metodologice 

Actualul curriculum va fi utilizat ca model de analiză a rolului creator al  regizorului;dinamica 
afirmării lui, evoluţia metodelor şi mijloacelor artistice,a scenografiei,costumului,decor,accesorii 
,lumini,tehnică scenică. 

Nr.crt. Unitatea de învăţare Metodele de învăţare recomandate 

prelegeri practică individual 

I.  Formele complexe de amploare Explicaţie analiză descoperirea 

II. Elaborarea concepţiei regizorale 
asupra scenariului întocmit 

demonstraţie Emiterea de 
ipoteze 

generalizarea 

III. Montarea în scenă a scenariului 
formei complexe. 

explicaţie Montarea 
scenariului 
întocmit 

dramatizare 
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X .Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale. 

La finele cursului elevul va manifesta calităţi organizatorice ,regizorale în regia formelor complexe 
de amploare; va manifesta aptitudini faţă de cele studiate şi va aprecia formarea sa artistico-
profesională prin comunicarea cu valorile universale, naţionale în realizarea proiectului practic. 

Nr.crt. Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

I. Portofoliu   Bogăţia şi varietatea surselor de 
informare. 

 Calitatea materialului folosit în realizarea 
proiectului. 

 Creativitatea-gradul de noutate pe care-l 
aduce în abordarea temei. 

II. Avizul ,biletul de invitaţie, 
costum 

 ,,Haina artistică ’’ a ideilor regizorale. 

 Calitatea materialului,actualitatea. 

 Varietatea genurilor de artă. 

 Originalitatea mizanscenelor . 

III. Concepţia regizorală a formei 
complexe 

 Funcţiile costumului în formele complexe 
. 

 Legătura stilistică dintre costum şi decor. 

 Legătura stilistică dintre recuzită,decor şi 
costum. 

 Originalitatea avizului,biletului de  
invitaţie. 

 Creativitate. 

 Funcţia decorului în formele complexe. 

IV Coloana sonoră  Stabilirea momentelor cheie conform 
scenariului. 

 Cronometrare şi sincronizare. 

 Nivelul profesional în aplicarea 
materialului muzical. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii. 
-Contactul elevilor cu arta profesionistă prin reţeaua de internet. 
-Sălile de clasă dotate conform cerinţelor timpului. 
 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr.
crt 

Denumirea resursei Locul în care poate 
fi 
consultată/accesată
/procurată 

Număr
ul de 
exemp
lare 
dispon
ibile 

1. ГЕНКИН,Д,.М.,,Массовые праздники ’’М .1985 Biblioteca  5 

2 ,,Организация и методика клубной работы’’ М .1975 Biblioteca  10 

3 ЖАРКОВ, А .Д. ,,Организация культурно. 
Просветительной работы ’’М.1989 

Biblioteca  1 



 10/10 

4 ЗАХАРЖЕВСКАЯ,Р ,, Костюм для сцены ’’ М.1985 La Catedră 1 

5 Omul şi conveţuirea socială.Cugetări şi reflecţii.Bucureşti 
,M.1989 

La Catedră 1 

6. Imagini şi performanţe în etnologia romănească La catedră 1 

7. Seturi de scenarii la activităţile artistice publice La  catedră  80 

8. https://dexonline.ro/definitie/carnaval Internet  

9. http://www.momondo.ro/inspiratie/top-10-carnavaluri/ Internet  

10. https://consilierturism.ro/ghizi/cele-mai-celebre-
carnavaluri-si-festivaluri-din-lume/ 

Internet  

11. http://peroniitaly.ro/age?redirect=http%3A%2F%2Fperoniit
aly.ro%2Fdiario%2Fcarnavaluri-italia%2F 

Internet  

                       

 

 

 

https://dexonline.ro/definitie/carnaval
http://www.momondo.ro/inspiratie/top-10-carnavaluri/
https://consilierturism.ro/ghizi/cele-mai-celebre-carnavaluri-si-festivaluri-din-lume/
https://consilierturism.ro/ghizi/cele-mai-celebre-carnavaluri-si-festivaluri-din-lume/
http://peroniitaly.ro/age?redirect=http%3A%2F%2Fperoniitaly.ro%2Fdiario%2Fcarnavaluri-italia%2F
http://peroniitaly.ro/age?redirect=http%3A%2F%2Fperoniitaly.ro%2Fdiario%2Fcarnavaluri-italia%2F

