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         REGULAMENT DE DESFĂŞURARE 

 

 

 Tradiţia organizării la Cumpăna a Festivalului - Concurs Naţional de 

Folclor Pentru Tineri Interpreţi, ajunsă la cea de-a XV-a ediţie, este expresia 

implinirii unei datorii sacre pentru valorificarea unui gen artistic peren,  

pastrat la loc de cinste  in cultura si sufletul tuturor romanilor. 

 Festivalul îşi propune să contribuie la descoperirea şi promovarea celor 

mai valoroşi tineri interpreți de muzică populara, la stimularea interesului 

publicului pentru receptarea creațiilor autentice, la valorificarea si 

introducerea lor în circuitul valorilor spirituale, la revitalizarea, conservarea 

si popularizarea valorilor spirituale şi culturale.  

Dorim ca și această ediție să se contureze ca o reuniune artistică de 

excepție, o sărbătoare prin cântec și pentru cantec, a  românilor de 

pretutindeni. 

 

I. ORGANIZATORI  

 Organizatorii festivalului sunt Primăria comunei Cumpăna și 

Consiliul Local al comunei Cumpăna.  
 

II. Etapele concursului 
A. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS /   CONDIȚII DE 

PARTICIPARE 
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 Concursul este deschis artiștilor amatori, soliști vocali din țară, 

interpreți ai cântecului popular românesc, având vârste cuprinse între  6 și 18 

ani. 

 Aceștia vor concura pe trei secțiuni de vârstă : 

- Secțiunea  I-a  de la 6 ani (împliniți)  la 9 ani 

- Secțiunea  a II-a  de la 10 ani (împliniți) la 13 ani 

- Secțiunea a III-a  de la 14 ani (împliniți) la 18 ani (împliniți 

inclusiv în ziua concursului). 

 

Actele necesare înscrierii în concurs : 

- Act de identitate – certificate de naștere, carte identitate (după 

caz) , pașaport pentru copiii români din afara țării. 

- Fișa de înscriere (vezi anexa) 

- Portofoliu muzical necesar preselecției (descris mai jos) 

 Aceste documente vor fi transmise la numărul de fax: 0241/739.003 

sau pe adresa de e-mail: registratura@primaria-cumpana.ro; 

primaria_cumpana@yahoo.com, până la data de 10.05.2022  (persoane 

de contact: Nicoleta Stoica – 0731.328.379, Luminița Cioroiu- 

0722.402.352). 

 Taxa de participare la concurs este de 100 lei/participant. Taxa se va 

achita prin virament bancar în contul IBAN RO 47 TREZ 236 2136 0250 

XXXXX, cod fiscal 4618170, deschis la Trezoreia Eforie, până la data de 25 

mai 2022 (data extrasului de cont), sau cu numerar la casieria Primariei 

Cumpana, în ziua repetițiilor. 

  

B. Preselecția 

Preselecția se face on-line, pe baza materialelor audio-video, 

conținute în portofoliul muzical : 

1. Pentru secțiunea 1 (6 - 9 ani) :  

- O inregistrare video Live care să conțină interpretarea proprie 

a unui cântec cu acompaniament.  

- Negativul cântecului interpretat în concurs. 

 

2. Pentru secțiunea 2  (10 - 13 ani) 

- O inregistrare video Live care să conțină interpretarea unui 

cântec cu acompaniament.  

- Partiturile cântecului ales. (minim secțiunea ritmică și linia 

melodică) 

- Ghid exemplificativ  – o înregistrare etalon (în format mp3) a 

unui artist consacrat care interpretează același cântec - (acolo unde este 

cazul) 

3.    Pentru secțiunea 3  (14 - 18 ani) 

- O înregistrare video live care să conțină interpretarea unui 
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cântec fără acompaniament (doină/baladă) – durata acestui moment nu 

trebuie să depășească 3 minute. 

- O înregistrare video live care să conțină interpretarea unui 

cântec cu acompaniament.  

- Partiturile cântecului cu acompaniament ales (minim secțiunea 

ritmică și linia melodică). 

- Ghid exemplificativ  – o înregistrare etalon (în format mp3) a 

unui artist consacrat care interpretează același cântec - (acolo unde este 

cazul). 

 

Precizări suplimentare 

 Este permis acompaniamentul cu formații din afara festivalului, în 

condițiile în care se considera că acest lucru facilitează punerea în valoare 

a elementului tradițional zonal.  Acest lucru va fi comunicat prin fișa de 

înscriere, specificându-se tipul de acompaniament propus (formula 

tradițională). 
 

Cântecele vor fi audiate de membrii juriului, iar concurenţii vor fi 

notaţi cu admis sau respins. Vor intra în concurs concurenții care vor obține 

calificativul “admis”. Netransmiterea materialelor necesare preselecției 

atrage după sine neparticiparea în concurs. 

 

 

Criteriile de jurizare:  
 Calități vocale (claritate timbrală, emisie, frazare, dicție, 

acuratețea intonației).  

 Prezența scenică (expresivitate, atitudine, interpretare, mișcare 

scenică).  

 Alegerea repertoriului (în concordanță cu zona folclorică pe care 

o reprezintă concurentul, vârsta, tipul de voce și stadiul de pregătire 

muzicală).  

 

În urma preselecției vor fi selectați un număr de 30 de concurenți 

care vor participa la etapa finală (10 pentru fiecare secțiune). Juriul își 

rezervă dreptul de a lua decizii în a suplimenta sau de a diminua  

numărul concurenților în funcție de calitatea prestațiilor avute la 

preselecție.  

Deciziile juriului sunt definitive și de necontestat. 

Comunicarea rezultatelor preselecției se va face cel mai târziu la 

data de 20 mai 2022, de către organizatori, fiecărui concurent în parte. 

Organizatorul are dreptul să stabilească rezerve pe lista concurenților 

declarați admiși după preselecție, pentru situațiile în care, un alt concurent, 

din diverse motive, nu mai poate participa.  



 

C. Desfășurarea concursului 

 Locul desfăşurării festivalului (repetiţii, concurs şi festivitatea de 

premiere) este Sala de Spectacole a Căminului Cultural din comuna 

Cumpăna, judeţul Constanţa, și sala de repetiții a Ansamblului Folcloric 

Profesionist „Brâulețul” din Constanța.  

 Ziua de marți, 31 mai 2022,  este  destinată  repetițiilor astfel : 

- Secțíunea 1 – pe scena  Căminului Cultural din Cumpăna. Suportul 

muzical (negativul) va fi înregistrat pe mijloace specifice (USB sau CD 

audio). 

- Secțiunile 2 și 3  vor repeta cu Orchestra Ansamblului Profesionist 

Brâulețul, începând cu ora 1300 la sediul din Constanța (Școala Gimnazială 

nr. 8). 

 Concursul se va desfășura într-o singură etapă, în ziua de miercuri, 

1 iunie 2022, începând cu ora 1100,  ordinea de intrare în concurs fiind stabilită 

de către organizatori, ținându-se seama de reprezentarea diversificată și 

echilibrată a zonelor folclorice ale țării. 

 

Concurenții Secțiunii 1 (6 – 9 ani) vor cânta piesa cu acompaniament 

cu negative, iar ceilalți acompaniați de orchestră. 

 Concertul de Gală al Laureaților și  Festivitatea de Premiere vor 

avea loc în ziua de joi, 2 iunie 2022 începând cu  ora 1100. 

 Concurenții vor respecta precizările organizatorilor cu privire la 

intrarea în concurs,prezența la repetițiile preliminare fiind obligatorie. 

 Concurenții care au câștigat trofeul festivalului în cadrul edițiilor 

anterioare nu mai pot participa în concurs.  

 Concurenții au obligația să respecte programul de repetiții, 

spectacole și alte activități concepute de organizatori. Orice abatere de la 

acest program duce la descalificarea concurentului, în funcție de decizia 

juriului. 

 

D. CHELTUIELILE CONCURSULUI 

 Cheltuielile legate de deplasarea, cazarea și masa pentru orchestra 

propusă de concurent vor fi suportate de către concurentul care solicită 

această formulă de concurs. Totodată concurenții vor oferi în concurs 

informații despre piesele pe care le interpretează.  

 Cheltuielile de cazare și masă ale  concurenților, soliștilor care 

susțin recitaluri, ale orchestrei orchestrațiilor pieselor cântate pe scenă, 

precum și ale membrilor juriului, pe perioada desfășurării festivalului, vor fi 

suportate de către organizatori. (Concurentul plus un însoțitor vor beneficia 

de cazare și masă în mod gratuit, iar ceilalți însoțitori își vor suporta 

cheltuielile de cazare și masă.) 

 Cheltuielile cu onorariile pentru soliștii în recital, pentru membrii 



juriului, pentru realizatori, prezentatori, precum și pentru alte categorii de 

colaboratori, vor fi suportate de către organizatori. 

 Cheltuielile de transport pentru concurenți și însoțitori, vor fi 

suportate de către aceștia. 

 Cheltuielile festivalului (mediatizare, tipărituri, premii, onorarii, 

plăți colaboratori, scenografie, regie, realizare sunet, lumini, telefonie, etc) 

vor fi suportate de către principalii organizatori și sponsori. 

Având în vedere anvergura acestei manifestări, plățile colaboratorilor, 

în spiritul acestui Regulament, se vor face pe baza de negociere, conform 

Legii 245/2001 si Ord. 51/1998.     

 

VI.  JURIUL CONCURSULUI 

Juriul concursului va fi alcătuit din personalități ale folcloristicii 

românești, din specialiști de prestigiu ai instituțiilor de profil din țară. 

Criteriile de jurizare sunt aceleaşi ca pentru preselecţie. 

Deciziile juriului sunt definitive și de necontestat. 

 

VII.  PREMII ȘI DISTINCȚII 

Concurenților li se vor acorda diplome de participare la 

FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL DE FOLCLOR PENTRU 

TINERI INTERPREȚI  "DOR DE CÂNT ROMÂNESC", CUMPĂNA 

– 2022,  Ediția a XV-a. 

 Se vor acorda următoarele premii : 
  

MARELE PREMIU – Trofeul festivalului 
 

Secțiunea  I-a  de la 6 ani (împliniți)  până la 9 ani  

 PREMIUL I   

 PREMIUL II      

 PREMIUL III       

 MENȚIUNE         

Secțiunea  a II-a  de la 10 ani (împliniți) până la 13 ani 

 PREMIUL I      

 PREMIUL II      

 PREMIUL III       

 MENȚIUNE         

Secțiunea a III-a  de la 14 ani (împliniți) până la 18 ani (împliniți 

inclusiv în ziua concursului) 

 PREMIUL I      

 PREMIUL II      

 PREMIUL III    

 MENȚIUNE         

 

 VIII. ALTE ACTIVITĂȚI 



Organizatorii festivalului îți rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, 

fotografia, filma şi înregistra toate  prestațiile din cadrul concursului, inclusiv 

gala.   

Organizatorii își rezervă dreptul exclusiv de a folosi în transmisiuni 

radio şi TV, de a edita şi exploata cântecele prezentate în competiție de către 

concurenți, cu respectarea drepturilor de autor.  Acordul autorilor pieselor  

este certificat prin semnarea formularului de înscriere.  

În afara concursului propriu-zis, a recitalurilor extraordinare oferite de 

artiști consacrați din țară, cât și de orchestre, grupuri și soliști, 

FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL DE FOLCLOR PENTRU 

TINERI INTERPREȚI  "DOR DE CÂNT ROMÂNESC "  va mai 

cuprinde: 

 -    Transmisii speciale radio și TV; 

-    Colocvii ale realizatorilor de emisiuni de folclor, radio și TV. 

 

 

 

 

 


