
 

 

 

 

 

 

Juriul de părinți a desemnat cele mai bune zece piese  
ale Concursului de dramaturgie pentru adolescenți NEW DRAMA 

  

După anunțarea celor șase piese finaliste ale celei de a VI-a ediții a Concursului de dramaturgie 
pentru adolescenți NEW DRAMA, desemnate de un juriu de specialitate, Teatrul EXCELSIOR face 
cunoscute și opțiunile juriului alcătuit din părinți de adolescenți. 

Pentru a treia ediție consecutiv, piesele înscrise în concurs au fost evaluate și de părinți de 
adolescenți. Trei dintre piesele finaliste s-au aflat și printre preferințele membrilor acestui juriu, 
format din părinți cu profesii și preocupări diferite: Anca Cernea - designer/ ilustrator, Anca 
Cristina Ilie - traducător freelancer, Ionuț Țăranu - analist programator. 

Deși multe dintre cele 61 de piese într-un act au fost evaluate ca având valori apropiate, iată 
care au fost cele mai bune zece texte apreciate după criteriile juriului de părinți de adolescenți: 
  

Ordine și liniște la cină. Poză pentru vrăbiuțe de Diana Marghiolu (18 ani, Slatina)  

Ceasul de Vlad-Cristian Gherghel (15 ani, București)  

Trezirea de Alexia Gabriela Ghișe (17 ani, Baia Mare) 

De ce nu poți fi normal? de Alexandru Robert Baranov (17 ani, București) 

Un Cupidon înamorat de Alexandra Țunea (15 ani, Bozovici, Jud. Caraș-Severin) 

Și acum mă sfârșesc… de Andreea-Bianca Coṣarcă (16 ani, Liteni, Jud. Suceava) 

Spune-mi de Cristina Elena David (15 ani, Hîrlău, Jud. Iași) 

Rămâne între noi de Diana Oprea (17 ani, Buzău) 

Vita Vitae de Antonio Daniel Petrică (15 ani, Giurgiu) 

Ultimul capitol de Beatrice Gabriela Iordache (17 ani, București) 

Juriul de părinți de adolescenți și Teatrul Excelsior îi felicită pe toți participanții care s-au înscris 
la concurs pentru curajul de a scrie o piesă de teatru și pentru varietatea temelor abordate, 



 

 

 

 

dorindu-le totodată să continue să își dezvolte abilitățile scrisului și să iubească teatrul, la fel de 
mult ca până acum. 

Din cauza situației excepționale în care ne aflăm, Concursul NEW DRAMA nu se mai poate 
desfășura conform calendarului anunțat inițial. Programarea următoarelor etape ale proiectului 
va fi anunțată atunci când contextul va redeveni favorabil derulării proiectului în condiții 
normale. Toate detaliile privind metodologia și calendarul desfășurării concursului vor putea fi 
accesate pe site-ul Teatrului EXCELSIOR, în secțiunea dedicată. 

Organizat de Primăria Capitalei prin Teatrul EXCELSIOR, Concursul de dramaturgie pentru 
adolescenți NEW DRAMA este primul proiect din cadrul programului multianual EXCELSIOR 

Educațional care le oferă adolescenților pasionați de teatru șansa de a-și vedea primele 
încercări dramaturgice transformate în spectacole realizate în regim profesionist.  
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https://www.teatrul-excelsior.ro/new-drama/

