
1 
 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A  

FESTIVALULUI  CONCURS JUDETEAN DE FOLCLOR 

„LA FÂNTÂNA DORULUI” 

Ediţia   a II-a 

 

Organizatorii concursului: Liceul Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Pașcani  şi Liceul 

Teoretic ,,Bogdan Vodă” Hălăuceşti 

Profesori coordonatori:  

Neculaeş Antonela Ema – tel. 0766238249, e-mail: tonellaromania@yahoo.it 

Gurzun Mariana- tel – 0723634589, email: mariana_gurzun@yahoo.com 

Neculaeş Aissa Ana Maria – tel. 0752905696, e-mail: aissa4u20@yahoo.com 

Data: 11 mai 2019 

Grup ţintă:   - elevi clasele: I-XII; cadre didactice;  

            Înscrierea participanților se va face până la data de 4 mai 2019 prin completarea fișei 
de înscriere și transmiterea acesteia pe adresa de email: la_fantana_dorului@yahoo.com. 
 

Loc de desfăşurare:  

Festivalul  Concurs judetean „LA FÂNTÂNA DORULUI” se desfăşoară cu public la Caminul 

Cultural Halaucesti, astfel: 

 8.30  -  9.00       Primirea participanţilor 

 9.00  -  9.30     Alocuţiuni -  reprezentanţi ai Liceului Tehnologic Economic „Nicolae  Iorga” 

Paşcani, Liceul Teoretic Bogdan Voda Halaucesti,  Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi,  

9.30 – 11.00     SECTIUNEA  A:  SOLIST VOCAL         

11.00 -  13 ,00   SECTIUNEA B : DANSURI POPULARE 

13.00- 14.00   SECTIUNEA C: DANSURI POPULARE ETNICE                     

14.00  -15.00    SECTIUNEA D : GRUPURI VOCALE 

15.00  -16.00    SECTIUNEA  E : SOLIST INSTRUMENTAL 

16.00  -  17.00   Festivitatea de premiere, dezbateri si concluzii. 

 

CONDIŢII DE CONCURS ŞI CRITERII DE JURIZARE: 

                                                                1. DANS POPULAR 

             Prezentarea a două dansuri sau a unei suite din zona pe care o reprezintǎ grupul, având 

la bază elemente din jocul tradiţional înregistrat pe CD; 

Se va evidenţia relaţia:  

 Ţinuta scenică (frumuseţea şi originalitatea costumului popular); 

 Calitatea impactului vizual,a mesajului transmis; 

 Dans, muzicǎ, strigǎturi, costum; 

 Modalitatea de valorificare scenicǎ a dansului; 

 Maxim 8 perechi; 
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Timp de evoluţie: 10 minute maxim;    

2. DANS POPULAR ETNIC 

             Prezentarea a două dansuri sau a unei suite din etnia pe care o reprezintǎ grupul, având 

la bază elemente din jocul tradiţional înregistrat pe CD; 

Se va evidenţia relaţia:  

 Ţinuta scenică (frumuseţea si originalitatea costumului traditional); 

 Calitatea impactului vizual,a mesajului transmis; 

 Dans, muzicǎ, strigǎturi, costum; 

 Modalitatea de valorificare scenicǎ a dansului; 

 Maxim 12 perechi; 

 Timp de evoluţie: 10 minute maxim; 

 

 

3. GRUP VOCAL FOLCLORIC 

            Prezentarea a două piese farǎ acompaniament (specificaţi în fişa de înscriere  titlul 

cântecelor şi genul ales). 

Se va evidenţia relaţia:  

 Calitatea vocii şi a interpretǎrii; 

 Autenticitatea şi valoarea artisticǎ a pieselor; 

 Ţinuta scenicǎ şi costumul popular sǎ reprezinte zona folcloricǎ de provenienţǎ;  

 Grupul nu va depăşi 10 elevi; 

 Timp de evoluţie: 10 minute maxim.  

 

 

4. SOLIST VOCAL 

           Se vor prezenta două piese: 

 piesǎ va fi doină fărǎ acompaniament (2-3 strofe)  şi o  piesǎ cu acompaniament 

înregistrat pe CD;  

 Se va evidenţia relaţia:  

 Calitatea vocii şi a interpretǎrii; 

 Autenticitatea şi valoarea artisticǎ a pieselor; 

 Ţinuta scenicǎ şi costumul popular sǎ reprezinte zona folcloricǎ de provenienţǎ;  

 Timp de evoluţie: 10 minute maxim.  

 

5. SOLIST INSTRUMENTIST 

       Se vor prezenta piese  din zona folcloricǎ de provenienţǎ  a concurentului;  

 Piese farǎ acompaniament -cu acompaniament, înregistrat pe CD ; 

Se va evidenţia relaţia:  

 Autenticitatea şi valoarea artisticǎ a pieselor; 

 Costum popular din zona de provenienţă 

 Timp de evoluţie: 10 minute maxim. .  
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ORDINE DE INTRARE IN CONCURS: 

1.   Solişti vocali 

2. Grup vocal folcloric; 

3. Solisti instrumentisti 

4.   Dans popular traditional 

5. Dans etnic 

 

  Înscrierea participanților se va face până la data de 4 mai 2019 prin completarea Fșei de 

înscriere și transmiterea acesteia pe adresa de email: la_fantana_dorului@yahoo.com 

 

      JURIZAREA  

Juriul  va fi alcătuit din personalităţi recunoscute la nivel judetean şi naţional, în 

domeniul activităţilor cultural – artistice, cât şi din reprezentanţi ai I.S.J.Iasi, care vor puncta:  

coregrafia, originalitatea, sincronizarea, creativitatea, expresivitatea, dinamismul, execuţia 

tehnică, concordanţa dintre muzică- dans- costum popular din zona participanţilor. 

PREMIEREA va fi în funcţie de resursele financiare, pe secţiuni. 

Rezultatele obţinute vor fi publicate prin mijloace mass-media. 

CONSIDERATII GENERALE  

 a) Fiecare delegat va avea asupra sa, două tabele nominale cu membrii delegaţiei (CNP) 

aprobate de directorul instituţiei şi Inspectoratului Şcolar, aviz medical cu menţiunea „apt pentru 

efort fizic în concurs”, pentru fiecare elev. 

 b) Confirmarea participării se va face până la data de 4 mai 2019 

 RESURSELE FINANCIARE ŞI MATERIALE pentru pregătirea şi desfăşurarea 

concursului, vor fi realizate de către organizatori. 

 OBIECTIVE 

 Menţinerea  tradiţiei folclorice locale şi regionale; 

 Atragerea a unui număr mare de  formaţii  

 Cunoasterea portului tradiţional românesc din diferite zone ale ţării; 

 Depistarea şi promovarea unor noi talente în rândul elevilor; 

 Bucuria de a fi român. 

 

Notă: Concurenţii clasaţi pe primele locuri vor primi diplome si medalii. Toţi concurenţii şi 

cadrele didactice coordonatoare, vor primi adeverințe de participare. 

 

            Director Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga Pascani,  

 Prof. Spiridon Gheorghe 

 

   

 Coordonatori proiect, 

  prof. Neculaes Antonela Ema,      

             prof. Neculaes Aissa Ana Maria 

  prof. Gurzun Mariana 


