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JURIUL CONCURSULUI 

BOOKTRAILER FILM FESTIVAL 

ETAPA NAȚIONALĂ, 2021 
 

 

 

 OHARA DONOVETSKY,  președintele juriului BFF – etapa națională, 2021,  scriitoare, 

profesoară. Are un masterat în Literatură Comparată și Teoria Literaturii și un doctorat în 

filologie la Universitatea București, cu teza Forme și valori ale verbului în graiurile 

muntenești.  

A publicat Gramatica limbii române ca o poveste (Corint, 2013) și Bacalaureat la limba 

română (Corint, 2014). A participat la elaborarea și prezentarea lecțiilor de limbă română din 

cadrul programului TVR2 „Cu 2 treci Bac-ul”, proiect destinat pregătirii elevilor pentru 

examenul de bacalaureat la nivel național (2013).  

A publicat „Casting pentru ursitoare” (Polirom, 2018), „Întâlnirile unei profesoare rătăcite” 

(Casa de pariuri literare, 2019), „Puzzle cu pețitoare” (Editura Trei, 2020). A coordonat 

volumul III al antologiei „Prof de română” (CDPL). În curs de apariție:  „Vorbe la purtător 

în izmene pe călător”.  

 

 

UN CRISTIAN, membru al juriului BFF – etapa națională, 2021, editor Casa de pariuri 

literare (cdpl.ro), jurnalist cultural, realizator de proiecte culturale naționale și internaționale 

pentru liceeni. 

 

 

BIANCA IOANA TRIFAN, membru al juriului BFF – etapa națională, 2021, a absolvit 

studiile de licență (secția Teatrologie – Management Cultural, Jurnalism Teatral) și studiile de 

master (Scriere dramatică) la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică 

,,I.L. Caragiale”, București și în prezent este doctorand la aceeași universitate. Trainer de 

teatru, coordonator de ateliere de scriere creativă pentru adolescenți, studenți și profesori, 

asistent curs ,,Dramaturgie pentru copii și adolescenți” – parte din programul de studii 

postuniversitare ARTA TEATRULUI ÎN EDUCAŢIE, etc.). A publicat articole în revistele 



de specialitate și este co-autor co-autor al cărților Gramatica prin jocuri teatrele și Basme și 

povestiri românești. Dramatizări pentru copii și adolescenți.   

 

 

TATIANA CAUNI, membru al juriului BFF – etapa națională, 2021, profesor de limba și 

literatura română la Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” din Baia Mare și profesor MERITO din 

anul 2019. De 20 de ani coordonează trupa de teatru „Masca”, formată din adolescenți din 

clasele IX-XII, în liceul unde profesează. Coordonează două festivaluri de teatru, unul pentru 

tinerii de liceu – Teatrul – un joc al ideilor (Ed. X) și unul pentru elevii de gimnaziu – Masca 

(Ed. VII). 

 

 

PETRU GÂNJ, membru al juriului BFF – etapa națională, 2021, este premiant al 

concursurilor de booktrailer organizate de CNSHB (edițiile 2018 și 2019), asistent de 

marketing in domeniul de productie de film la International House,  student vlogger si 

membru al comitetului din Societatea de Film-making a Universitii din Nottingham, student la 

Facultatea de Arhitectura și Inginerie din Nottingham, membru al Societății de film-making a 

Universitatii din Nottingham, absolvent al Colegiului Național „Spiru Haret” din București.  

 

 

 

Prezentarea juriului național BFF pe site-ul oficial al concursului se poate vizualiza aici:    

https://www.booktrailerfilmfestival.eu/en/juries/edizione-xiv/romanian-jury-juriul-national 

 

 

 

Director Colegiul Național „Spiru Haret” București, 

Prof. Mariana Comăniță 

 

 

 

Organizatori BFF pentru România: 

Prof. dr. Ștefania Ciobanu 

Prof. dr. Camelia Săpoiu 

Colegiul Național „Spiru Haret” București 
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