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Festivalul-concurs „Folclorul la români” 

Proiectul județean „Valențe estetice ale specificului național” 

- ediția  I, 2022 - 
 

 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, organizează, în perioada 21 – 25 Februarie 2022, 

Festivalul – Concurs Folclorul la români, desfășurat în cadrul proiectului Valențe estetice ale 

specificului național, ediția I. Concursul se adresează elevilor de gimnaziu și liceu.  

Datorită situației epidemiologice, evenimentul se va desfășura on-line, pe pagina de 

Facebook a proiectului. 

  

Condiţii generale de participare:  

 

1. Participanţi în concurs: 

  

Concursul se adresează soliștilor vocali, soliștilor instrumentiști și grupurilor folclorice 

de amatori. 

     Concursul se va desfăşura pe 4 secţiuni: 

  

A. Licee de Artă   

B. Licee Pedagogice și Seminarii teologice 

C. Școli generale/ licee/ colegii teoretice 

D. Palatul copiilor /Clubul copiilor/ Școala populară de Artă 

 

2. Repertoriu de concurs: 

 

- Repertoriul va cuprinde melodii din folclorul românesc. 

- Formaţiile vor prezenta o lucrare muzicală, cu o durată de maxim 10 minute. 

- Acompaniamentul poate fi realizat cu instrumente tradiţionale, dar și cu ajutorul negativelor. 

-Nu se acceptă înregistrări realizate în studio. 
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La secțiunea Muzică, probele de concurs, pe tipuri de formaţii, sunt următoarele: 

 

I. Interpretare instrumentală: 

a) Folclorice: 

- Soliști instrumentişti; 

- Taraf - până la 7 persoane; 

- Grupuri instrumentale - până la 12 persoane; 

- Orchestră - până la 40 persoane; 

b) Culte: 

                                             - Soliști instrumentiști; 

         - Ansambluri de muzică de cameră – până la 10 persoane; 

-  Orchestre de cameră - până la 26 de  persoane; 

-  Orchestre simfonice - până la 60 de persoane; 

c) Fanfare – până la 40 de  persoane; 

 

II. Interpretare vocală: 

a) Folclorice: 

- Soliști vocali; 

- Grupuri vocale – până la 18 persoane; 

                                          - Coruri de cameră - până la 40 de persoane; 

- Coruri mari – până la 60 de persoane; 

b) Cultă / religioasă: 

- Soliști vocali; 

- Grupuri vocale – până la 12 persoane; 

                                          - Coruri de cameră - până la 40 de persoane; 

- Coruri mari – până la 60 de persoane; 

 

III. Interpretare vocal –instrumentală: 

a) Folclorice; 

- Obiceiuri – până la 40 de persoane; 

b) Culte / religioase: 

- Grupuri vocal-instrumentale, coruri de cameră sau coruri 

mari cu acompaniament de pian sau orchestră; 

 

3. Înscriere: 

  

Înscrierea la Festivalul – Concurs „Folclorul la români” se poate face până la data de 

1.02.2022, completând formularul din anexa 1. Fișa de înscriere, acordul scris al părinților și 

acordul de parteneriat (semnat și ștampilat) vor fi trimise pe adresa de e-mail 

proiectarteisjbt@gmail.com urmând ca video-ul/înregistrarea să fie încărcată pe pagina de 

Facebook a proiectului.  

mailto:proiectarteisjbt@gmail.com
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Nu se percepe taxă de participare.  

 

 

4. Juriu: 

 Comisia de organizare și evaluare la nivel județean are următoarea structură: 

a) Președinte – Inspector școlar general – Inspectoratul Școlar Județean Botoșani sau 

cadru didactic universitar din cadrul Univesității de Arte „George Enescu”, Iași. 

b) Preşedinte executiv - coordonatorul proiectului, inspector școlar pentru Arte 

c) Trei membri evaluatori pentru fiecare secțiune (A, B, C) 

d) Secretar  

  

 

5. Criterii de evaluare: 

  

- Jurizarea se face în funcţie de fișa de înscriere, respectând  următoarele criterii:  intonaţie, 

ritmică, dinamică, interpretare, dificultatea repertoriului. 

- Hotărârile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate. 

  

 

6. Premii: 

 

Premierea elevilor va consta în diplome.  

Acordarea premiilor şi menţiunilor se va face aplicând următoarea grilă de punctaj: 

Premiul I (cel puţin 97 de puncte ), Premiul II ( cel puţin 94 de puncte ), Premiul III ( cel puţin 

90 de puncte ). 

Se pot acorda premiu I, II, III pentru fiecare tip de formaţie, în funcție de punctajele 

obținute. 

Acolo unde nu se întruneşte punctajul necesar nu se va acorda distincţia respectivă - 

premiu sau menţiune. 

La punctaje egale, se acordă acelaşi premiu, fără a depăşi însă numărul total de premii 

acordat. Numărul total de premii I, II, III și mențiune nu trebuie să depășească procentul de 

25% din numărul participanților. 

.  

Juriul poate redirecţiona unele premii şi poate acorda premii ex-aequo. 

 

7. Drepturi de înregistrare şi difuzare; 

  

Drepturile de înregistrare şi difuzare aparţin Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0756462026 
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Anexa 1 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

Festivalul-concurs „Folclorul la români” 

Proiectul județean „Valențe estetice ale specificului național” 

- ediția  I, 2022 - 
 

UNITATEA ȘCOLARĂ ............................................…………………………………………… 

.......................................................................................................................................................... 

ADRESA UNITĂȚII ȘCOLARE (LOCALITATEA, STRADA, NR, JUDEȚ, COD POȘTAL) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

CADRUL DIDACTIC COORDONATOR ……………………………………………………...... 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………….. 

TELEFON …………………………………………………………………………………………. 

 

Nume prenume elev/ Grup folcloric Clasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elevii pot fi înscriși doar cu acordul scris al părinților (pentru publicarea 

videoclipurilor pe rețelele  de socializare. 


