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REGULAMENT 
 
 

  
I. STRUCTURA FESTIVALULUI TEZAUR FOLCLORIC – „IZVORUL 
DĂINUIRII  NOASTRE” 
 
Organizatori: 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 
Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu-Mureş 
Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 

 
Parteneri : 
Protopopiatul Ortodox Român Tg. Mureș, Teatrul „Ariel”, Radio Târgu-Mureș, Asociația „Dor 
Străbun” 
Perioada şi locul de desfăşurare: 
Festival concurs Tezaur Folcloric - „Izvorul dăinurii noastre”, ediția a VII-a,  perioada 18 - 20 
mai 2022, Târgu-Mureș. 
  
  
II. SCOPUL FESTIVALULUI TEZAUR FOLCLORIC – „IZVORUL 
DĂINUIRII  NOASTRE” 

 
• Revitalizarea şi promovarea tradiţiei şi folclorului din România, prin muzică vocală, 

instrumentală şi costumul popular românesc și al minorităților conlocuitoare. 
• Conştientizarea de către tineri a faptului că muzica tradiţională, reprezentând o valoare 

identitară fundamentală, formează un patrimoniu şi, ca orice patrimoniu, trebuie conservat; 
  
  
 
 
 

Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller” 
Tg. Mureş, Aleea Carpaţi, Nr.23, 
Telefon/fax: 0365882803 
Email: gimschiller_tgms@yahoo.com 
https://scoalaschiller.ro 

mailto:gimschiller_tgms@yahoo.com


III. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL TEZAUR FOLCLORIC – „IZVORUL 
DĂINUIRII  NOASTRE” 
 
• Înscrierea la concurs se face pe baza fişei de înscriere care poate fi descărcată de pe site-ul 

Școlii Gimnaziale „Friedrich Schiller”, 
www.scoalaschiller.ro/index.php/documente/concursuri/ 

• Fişa de înscriere și repertoriul de concurs pot fi trimise pe adresa de 
email izvorul.dainurii.noastre@gmail.com, menţiunea pentru Festivalul – concurs Tezaur 
folcloric 2022 până la data de 30.04.2022 

• Fișa de înscriere va fi însoțită de o copie xerox după certificatul de naştere sau cartea de 
identitate . 
 

Concurenţii vor participa la următoarele secţiuni: 
1. Muzică - solişti vocali, solişti instrumentişti, formaţii de dansuri 

Vor putea participa la următoarele categorii de vârstă:  ciclul primar, gimnazial şi liceal. 
Soliştii vocali până la vârsta de 15 ani (ciclul primar şi gimnazial) vor interpreta doar un cântec 
cu acompaniament, iar cei din ciclul liceal vor interpreta o strofă dintr-o doină sau baladä fără 
acompaniament şi un cântec cu acompaniament. Soliştii instumentişti vor interpreta un fragment 
dintr-o doină sau baladă şi un cântec cu acompaniament. Formaţiile de dansuri: vor prezenta o 
suită de dansuri din zona folclorică pe care o reprezintă cu durata de maxim 6 minute.  

Criteriile de jurizare sunt următoarele: 
- autenticitatea repertoriului - 10% 
- autenticitatea portului popular -10% 
- interpretarea repertoriului - 50%  
- tehnica de executie - 10%,  
- coregrafie - 10% 
- originalitate - 10%  

  
2. Meşteşuguri artistice tradiţionale  

• picturi pe lemn sau sticlă;  
• prelucrarea artistică a lemnului;  
• modelarea lutului;  
• olărit:   
• prelucrarea sau decorarea metalelor; 
• metaloplastie;   

• împletituri;  
• tesături;  
• ouă încondeiate;   
• costume populare tradiţionale;  
• confecţionări podoabe;  
• măşti tradiţionale. 

 
Lucrările executate vor trebui să respecte tradiţia locală a genului, lăsând loc şi exprimării 

talentului şi creaţiei proprii, însă, manifestate în deplin respect pentru spiritul original al tradiţiei, 
Fiecare participant poate trimite un număr de l-3 lucrări finalizate, pentru unul dintre 
meşteşugurile tradiţionale menţionate mai sus până la data de 30.04.2022 pe adresa Şcoala 
Gimnazială „Friedrich Schiller”, str. Aleea Carpaţi, Nr. 23, Tg. Mureş, telefon contact 
0748919945, cu menţiunea pentru concursul „Tezaur folcloric – izvorul dăinuirii noastre”. 
Lucrările se vor trimite astfel incât să poată fi expuse: etichetate cu datele de identificare (nume 
şi prenume elev, vârsta, meşteşugul, titlul  lucrării, şcoala,  profesor coordonator) şi agăţătoare.  

mailto:izvorul.dainurii.noastre@gmail.com


Fiecare lucrare va fi insoţită de o scurtă  descriere în care să fie prezentate: meşteşugul, 
tehnica de lucru, uneltele şi materialele folosite etc. Lucrările vor fi prezentate intr-o expoziţie, în 
cadrul manifestărilor online ocazionate de ediţia a VII-a a festivalului judeţean de folclor cu 
participare internaţională „Tezaur folcloric – izvorul dăinuirii noastre”, în faţa spectatorilor şi a 
unui juriu de specialitate, cu respectarea normelor igienico-sanitare stabilite de autorităţi, în 
contextul pandemic actual, pentru perioada respectivă. 
 
IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
 

1. Secţiunea „Canto tradiţional românesc” în cadrul căreia pot participa copii și tineri, 
cu vârste cuprinse între 9 şi 18 ani, care vor concura în cadrul a două categorii: 

1. Categoria de vârstă 9 – 14 ani; 
2. Categoria de vârstă 15 – 18ani; 

 
Concurenţii de la cele două categorii de vârstă vor prezenta două piese: 

• doină, o lucrare din categoria genului epic sau a cântecului ceremonial; 
• piesă diferită ca gen, cu acompaniament de orchestră. 

  
2. Secţiunea „Instrumente populare” (vioară, acordeon, ţambal, clarinet, trompetă, 

fluier, cobză, nai) în cadrul căreia pot participa copii şi tineri din România, cu vârste cuprinse 
între 9 şi 18 ani,  care vor concura în cadrul a două categorii: 

1. Categoria de vârstă 9-14 ani; 
2. Categoria de vârstă 15-18 ani. 

 
Precizare: în cazul în care la secţiunea instrumente vor fi mai puţini înscrişi, se va 

concura în cadrul unei singure categorii de vârstă. 
Pentru secţiunea instrumente populare, concurenţii vor prezenta două piese din folclorul 

românesc diferite ca gen, caracter şi stil: 
• doină sau o piesă de factură lirică; 
• piesă de virtuozitate, cu acompaniament de orchestră. 

 
Concursul va avea loc la Tîrgu Mureș, în perioada 18 - 20 mai 2022 și se va desfășura 

după un program pe care organizatorii îl vor anunța ulterior. 
Portul popular specific zonei de provenienţă a concurentului este obligatoriu (va fi unul 

dintre criteriile de apreciere şi notare a interpreţilor). 
Timpul alocat fiecărui participant este de 5-7 minute. 

  
 V. JURIUL 
 

Juriul Festivalului va fi format din specialişti în domeniu, oameni de cultură şi  
reprezentanţi ai organizatorilor. 
 

În jurizarea prestaţiei concurenţilor se va ţine cont de următoarele criterii: 
• interpretarea corectă din punct de vedere intonaţional; 
• calităţile vocale la soliștii vocali; 
• tehnica la soliștii instrumentiști; 



• calitatea repertoriului; 
• stilul interpretativ tradiţional; 
• respirația și frazarea muzicală; 
• dicția; 
• frumuseţea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret; 
• ţinuta scenică. 

 - autenticitatea repertoriului - 10% 
 - autenticitatea portului popular - 10% 
 - interpretarea repertoriului - 50%  
 - tehnica de executie - 10%,  
 - coregrafie - 10% 
 - originalitate - 10%  

Clasamentul final va fi făcut public numai pe scenă, la Gala laureaţilor. 
Hotărârile juriului sunt definitive şi fără drept de contestare. 

  
  
VI. PREMIILE 

 
Toţi participanţii la Festivalul - concurs Tezaur folcloric - „Izvorul dăinurii noastre”, vor 

primi diplome de participare. 
Se vor acorda diplome şi menţiuni la toate secţiunile şi categoriile Festivalului. 
Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui sau de a nu acorda unele premii. 
La solicitarea unor sponsori, de a oferi premii, organizatorii îşi rezervă dreptul de a mări 

numărul şi valoarea premiilor. 
  
VII. Mențiuni 
 
• Participanţii la Festival vor respecta întocmai precizările Regulamentului şi ale 

organizatorilor privind programul de repetiţii, orele şi condiţiile de deplasare, ordinea 
intrării în scenă şi programul în afara evoluţiei artistice de pe scena Festivalului. 

• Organizatorii îşi rezervă dreptul de a schimba prezentul Regulament, urmând să facă 
publice modificările efectuate. 

• Orice abatere de la Regulamentul Festivalului, duce automat la eliminarea din concurs, fără 
drept de apel. 

• Cheltuielile de transport şi cazare vor fi suportate de participanţi sau de către instituţiile pe 
care le reprezintă. 

• Relaţii suplimentare: la nr. de telefon 0748-919945 persoană contact Stoica Natalia sau prin 
e-mail la izvorul.dainuirii.noastre@gmail.com  

• Participanţii care nu se pot prezenta fizic la concurs vor trimite organizatorilor un videoclip 
de calitate, de aproximativ 15 minute, în care să fie prezentat un moment folcloric 
reprezentativ cu ansamblul folcloric/formaţia de dansuri populare/formaţia instrumental 
tradiţională/solişti vocali instrumentişti. Videoclipul va fi însoţit de o scurtă prezentare a 
formaţiei participante, precum şi de o descriere succintă a momentului folcloric prezentat. 
Materialele vor fi trimise până la data de 30.04.2022 pe adresa de mail la 
izvorul.dainuirii.noastre@gmail.com. 
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Rezultatele  vor fi afișate pe paginile oficiale: 
www.edums.ro 
www.scoalaschiller.ro 
www.artetraditii.ro 

Participanţii îşi vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor personale în scopul 
desfăşurării festivalului. De asemenea vor transmite acordul către organizatori cu privire la 
publicarea imaginilor (fotografii şi video) efectuate în timpul festivalului în vederea promovării 
evenimentului pe toate mijloacele de promovare: facebook, radio-tv, presa scrisă, alte surse 
on-line şi vor asigura organizatorii de originalitatea conţinutului. 

       Director, Inspector Școlar General, 
Bendriş Dana-Maria        Pășcan Sabin Gavril 
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http://www.artetraditii.ro/
https://www.bing.com/search?q=centru+judetean+pentru+cultura+mures&qs=n&form=QBRE&msbsrank=0_1__0&sp=-1&pq=centru+judetean+pentru+cultura+mu&sc=1-33&sk=&cvid=C509AB8A9CE14A6AB75B8CBA69BD7664
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