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REGULAMENT 
FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL 
„ARTE ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI“ 

 
Ediția	a	VI‐a,	18–	19	septembrie	2019,	Slatina,	județul	Olt	

 
 
	
CAPITOLUL	I		
DISPOZIŢII	GENERALE	
 
Art.	1. Festivalul-Concurs National „Arte și Tradiții Românești” este o manifestare culturală 
organizată la nivelul învăţământului artistic derulat în Școlile Populare de Arte și Meserii, 
Palatele Copiilor și/sau alte entități cu caracter cultural-artistic vocațional formativ din toată 
țara la iniţiativa şi sub patronajul Consiliului Județean Olt și a Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt. 
Art.	2. Scopul acestei manifestări este descoperirea copiilor și tinerilor cu potenţial artistic, 
promovarea, orientarea si formarea vocaţională a acestora, valorificarea obiceiurilor, 
tradiţiilor şi creaţiilor artistice adecvate vârstei, vizibilizarea si amplificarea  activităţilor 
artistice, derulate în Școlile Populare de Arte și Meserii și Palatele Copiilor. 
Art.	3. Participarea la festival se va face nominal pe bază de invitație transmisă on line și/sau 
poștal. 
Art.	 4. Obiectivul	 acestei manifestări artistice îl constituie dezvoltarea la copii și tineri a 
spiritului de competiție / fairplay, promovarea valorilor culturale autentice și tradiționale la 
nivel național în contextul socio–cultural actual și încurajarea tinerelor talente din domeniul 
promovării artelor în sensul cunoașterii și valorificării potențialului cultural–artistic al 
zonelor din care provin cursanții participanți. 
Art.	5. Festivalul – concurs National „Arte și Tradiții Românești“ se desfășoară pe parcursul a 
2 (două) zile, în perioada 18 -19 septembrie 2019. 
Art.	6.	Centrul Județean de Cultură și Artă Olt va organiza la finalul fiecărei zile a Festivalului 
un spectacol muzical/artistic cu participarea unor persoane/personalități cosacrate în 
domeniu. 

CONSILIUL	JUDEȚEAN	OLT	 CENTRUL	JUDEȚEAN	
DE	CULTURĂ	ȘI	ARTĂ	OLT	

PRIMĂRIA	MUNICIPIULUI	
SLATINA	
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Art. 7. Organizatorul va asigura cazarea și masa juriului/personalităților invitate precum și 
colaboratorilor care nu au sediul în Slatina sau în apropiere. 
 
CAPITOLUL		II	 
MĂSURI	ORGANIZATORICE	
	
- Înscrierea şi confirmarea participării la  Festivalul Concurs „Arte și Tradiții 
Românești“ se va face prin trimiterea fişei de înscriere ataşată prezentului regulament și	a	
unei	 copii	 a	 actului	de	 identitate, până	 la	data	de	3	 septembrie	2019, data poştei, pe 
adresa: Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, strada Lipscani nr. 33, Slatina, judeţul Olt sau 
pe e-mail cjcaolt@gmail.com; 
- Fiecare instituţie va prezenta la sosire, un tabel	nominal, în două exemplare, cu elevii 
participanţi, avizat de conducătorul instituţiei, cu următoarea rubricaţie: număr curent, nume 
şi prenume, serie şi număr BI/CI,	CNP, vârsta, semnătura, observaţii și	o	copie dupa actele de 
identitate; 
- Organizatorii asigură cazare	şi	masa, tuturor concurenţilor pe perioada concursului, 
premiile,	diplomele	şi	trofeele	aferente. Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare 
delegaţie în parte sau de instituţia pe care aceasta o reprezintă; 
- Pentru spectacolele care includ coloană sonoră/suport muzical, negativele pieselor 
prezentate în concurs se vor înregistra pe suport CD	 în	 format	MP3	 sau	WAV și se vor 
trimite până	 la	data	de	3	septembrie	2019 pe adresa: Centrul Județean de Cultură și Artă 
Olt, strada Lipscani nr. 33, Slatina, judeţul Olt sau pe e-mail cjcaolt@gmail.com; 
- Partiturile	complete	ale	 	pieselor	muzicale	prezentate	 în	concurs se vor trimite 
până la data de 1	septembrie	2019  pe adresa: Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, strada 
Lipscani nr. 33, Slatina, judeţul Olt sau pe e-mail cjcaolt@gmail.com; 
– Deschiderea Festivalului – Concurs va avea loc în data de 18	septembrie	2019,	orele	1300 
și va debuta cu  prezentarea	participantilor la scena amenajata in locatia din strada Tunari, 
Slatina. 
Orice modificare a programului / regulamentului se va face cu aprobarea organizatorului; 
- Hotărârile juriului sunt incontestabile; 
- Onorariul juriului se va stabili pentru fiecare membru în parte în urma negocierilor cu 
o comisie a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și cu avizul managerului; 
- În situațiile determinate de condițiile meteo sau diverse se pot dispune de către 
organizatori modificări ale programului și locațiilor inițiale; 
-  Pentru relaţii suplimentare: secretariat 0249/412345 sau pe e-mail 
cjcaolt@gmail.com; 
- Centrul Județean de Cultură și Artă Olt își rezervă drepturile exclusive de folosire și 
arhivare a imaginilor foto/video ale tuturor participanților în scopul promovării Festivalului-
Concurs, al acțiunilor cultural derulate de Consiliul Județean Olt prin Centrul Județean de 
Cultură și Artă Olt; 
- Completarea și trimiterea fișelor de concurs reprezintă acceptul în totalitate al 
prezentului Regulament. 
 
CAPITOLUL	III	
SECȚIUNILE		FESTIVALULUI	
	
Art.	7.	Festivalul - Concurs se desfășoară în perioada 18 – 19 septembrie 2019, în municipiul 
Slatina,  pentru  următoarele secţiuni: 
 
SECȚIUNEA	I:	MUZICĂ	UȘOARĂ.	
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SECȚIUNEA	A	II‐A:	DANS	MODERN.	
 
SECȚIUNEA	A	III‐A:	MUZICĂ	POPULARĂ	
	
1.	CANTO	POPULAR;	
2.	SOLIȘTI	INSTRUMENTIȘTI;	
3.	GRUPURI	VOCALE;	
4.	GRUPURI	INSTRUMENTALE	;	
 
SECȚIUNEA	A	IV‐A:	DANS	POPULAR. 
 
SECȚIUNEA	A	V‐A:	MEȘTEȘUGURI	POPULARE. 
 
Art.	 8.	 Secțiunea a V-a, „MEȘTEȘUGURI	 POPULARE“ va fi organizată expoziție de 
meșteșuguri tradiționale la care vor participa meșteri populari din toate zonele 
reprezentative din punct de vedere etnografic din țară: profesori/experti sau instructori ai 
Școlilor de Arte și Meserii sau Palate ale Copiilor, meșteri populari recunoscuți de instituțiile 
județene de cultură din județele din care provin. Meșterii participanți vor purta, obligatoriu, 
costum popular. 	
Art.	9. Școlile si entitatile de profil invitate vor promova imaginea prin embleme, simboluri, 
bannere, pancarte personalizate pe tot parcursul festivalului; 
Art.	10. Pot participa și absolvenții	care au finalizat cursurile Școlilor de arte sau Palate ale 
copiilor în ultimii 5 ani anteriori festivalului-concurs din a.c. 
 
CAPITOLUL		IV.	
JURIZAREA.	
	
Art.	11. Juriul va fi alcătuit pentru secțiunile Muzică	ușoară/Dans	modern respectiv Muzică	
populară/Dans	 popular din câte 3	 membri, personalități cu probitate și obiectivitate 
maximă (compozitori, interpreți de muzică: clasică, ușoară, populară, coregrafi, actori, 
profesori, regizori, directori din instituții de cultură etc.). 
Art.	12.	Deciziile juriului sunt incontestabile. 
Art.	13. Criteriile de jurizare se vor stabili de către fiecare juriu în parte, fiind consemnate în 
fișa de jurizare. 
Art. 14.	 Juriul poate	 hotărî redistribuirea premiilor în ceea ce privește numărul sau 
cuantumul acestora în caz de egalitate sau lipsă a unui premiat la o categorie/secțiune. 
Art.15.	Jurizarea se va face pe o scară de notare (apreciere) de la 1-10, incluzând zecimale. 
 
CAPITOLUL		V.	
PREMIEREA 
 
Art.	16. Juriul va acorda pentru fiecare premiant diploma/trofeu/premiu și/sau  de bani.  
Art.	17. Organizatorul va acorda diplome pentru locurile I, II, III, Mențiune, Premiu special, 
diplome de participare, de merit, de excelență. 
 

I. SECȚIUNEA	MUZICĂ	UȘOARĂ	
 
Data:	18	septembrie	2019	
Locația:	Parcul	din	strada	Tunari,	Slatina	
Ora:	15,00‐	17,00	
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 La această secțiune Concursul se va desfășura pe 3 (trei) categorii de vârstă, după cum 
urmează: 
 copii cu vârsta cuprinsă între 9 si 12 ani; 
 tineri cu vârsta cuprinsă între 13 si 17 ani; 
 concurenți cu vârsta peste 18 ani. 
 
NOTĂ: Copiii	 cu	 vârsta	 cuprinsă	 între	 6	 și	 8	 ani	 vor	 putea	 participa	 în	 cadrul	
spectacolului	demonstativ	în	urma	unei	preselecții	organizate	ad‐hoc	de	către	juriu. 
 
PREMIEREA	
Juriul va acorda pentru sectiunea Muzică	 ușoară, pentru fiecare categorie de vârstă 
următoarele premii: 
 

9	‐12	ANI	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 

13	‐17	ANI	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 

PESTE	18	ANI	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 

 
 Fiecare Școală Populară de Arte și Meserii, Palat al Copiilor și/sau alte entități cu 
caracter cultural-artistic vocațional formativ poate participa cu un	 singur	 concurent	 la	
fiecare	categorie	de	vârstă;	
 Participanții vor prezenta în Festival o	singură	piesă din repertoriul muzicii ușoare 
românești sau din repertoriul internațional de muzică ușoară, în funcție de posibilitățile 
vocale și de particularitățile de vârstă; 
 Negativele pot contine și backing vocal dar realizat pe o linie melodică diferită de cea 
interpretată de concurent (cu precădere la refrene); 
 Negativele	pieselor prezentate în concurs se vor înregistra pe suport	CD, în format 
MP3 SAU WAV și se vor trimite organizatorilor până la data de 3	septembrie	2019 pe adresa: 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, strada Lipscani nr. 33, județul Olt sau pe e-mail 
cjcaolt@gmail.com; 
 Ordinea intrării în concurs se va stabili în ședința tehnică pe care organizatorul o va 
efectua cu o oră înainte de începerea acestuia;  
 Organizatorii își rezervă dreptul de a participa cu un număr mai mare de concurenți, în 
aceleaşi condiţii de concurs. 
	

II.		SECȚIUNEA	DANS	MODERN	
 
Data:	18	septembrie	2019	
Locația:	Parcul	din	strada	Tunari,	Slatina	
Orele:		18,00‐	19,00	
 
Această secțiune a concursului se va desfășura pe trei categorii de vârstă, după cum urmează: 
 
FORMAȚII: 
 copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 8 ani; 
 copii cu vârsta cuprinsă între 9 si 13 ani; 
 tineri cu vârsta peste 14 ani. 
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SOLISTICĂ/DUET	
 copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 9 ani; 
 copii cu vârsta peste 9 ani. 
 
Notă:	 La secțiunea Duet, se acordă premii numai dacă sunt înscrise un număr de cel putin 3 
(trei) cupluri artistice din județe diferite. 
 
 Fiecare Școală Populară de Arte și Meserii, Palat al Copiilor și/sau alte entități cu 
caracter cultural-artistic vocațional formativ poate participa în Concurs cu maxim 2	 trupe, 
alcătuite din maxim 14	membri, putând opta pentru două	dintre	categoriile	de	vârstă la 
care urmează să participe în concurs; 
 Fiecare trupă poate prezenta în concurs un	 singur	moment	 coregrafic care nu va 
depăși 5	 minute.	 Depășirea duratei hotărâte de organizatori va atrage depunctarea 
respectivei trupe.	
 Suportul	muzical pentru dansurile prezentate în concurs se va înregistra pe suport 
CD	 în	 format MP3 SAU WAV și se va trimite organizatorilor până la data de 3	septembrie	
2019 pe adresa: Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, strada Lipscani nr. 33, județul Olt sau 
pe e-mail cjcaolt@gmail.com; 
 Ordinea intrarii în concurs se va stabili în ședința tehnică pe care organizatorul o va 
efectua cu o oră înainte de începerea acestuia;  
 Organizatorii își rezervă dreptul de a participa cu un număr mai mare de concurenți, în 
aceleaşi condiţii de concurs. 

 
PREMIEREA	SECȚIUNEA	DANS	MODERN	–	FORMAȚII	

 Juriul va acorda pentru secțiunea dans modern, pentru fiecare categorie de 
vârstă, următoarele premii: 
 

Formații	5	‐	8	ani	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 

Formații	9	‐13	ani	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 

Formații	peste	14	ani	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 
 
 

PREMIEREA	SECȚIUNEA	DANS	MODERN	–	SOLISTICĂ/DUET	
 

Solistica/Duet			5	‐	9	ani	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 

Solistica	/Duet		peste	9	ani	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 
 
 
NOTĂ	1:	 	La	secțiunea	Duet,	se	acordă	premii	numai	dacă	sunt	înscrise	un	număr	de	cel	
putin	3	(trei)	cupluri	artistice	din	județe	diferite.	
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NOTĂ	 2:	 Clasele	 de	 BALET	 (Formații	 sau	 Solistică/Duet),	 Canto	 clasic,	 Muzică	
instrumentală	 clasică	 vor	 evolua	 într‐un	 spectacol	demonstrativ	 și	 vor	putea	prezenta	
câte	un	moment	artistic	ce	nu	va	putea	depăși	10	 (zece)	minute	 și	care	va	 fi	prezentat	
doar	în	urma	unei	preselecții	interne.	
	

III.	SECȚIUNEA		MUZICĂ	POPULARĂ	
	
Data:	19	septembrie	2019	
Locația:	Parcul	din	strada	Tunari,	Slatina	
Orele:	13,30	–	20,30	
 
Secțiunea Muzică	populară se desfășoară în data 19 septembrie 2019, în Municipiul Slatina, 
și se adresează copiilor și tinerilor, cursanți ai Școlilor Populare de Arte și Meserii, Palate ale 
Copiilor și/sau alte entități cu caracter cultural-artistic vocațional formativ la specialitățile: 
canto - muzică populară, instrumente populare (vioară, nai, fluier, țambal, acordeon, clarinet, 
saxofon, cobză), grupuri vocale, grupuri instrumentale mono/multi instrument. 
 Limitele de vârstă	ale participanților la concurs sunt cuprinse între 9 si 50 de ani; 
 Concurenții vor fi împărțiți pe  secțiuni dupa cum urmează: 
	
1.	CANTO	POPULAR	–	SOLIȘTI	
2.	INSTRUMENTE	POPULARE	–	SOLIȘTI	
3.	GRUP	VOCAL		
4.	GRUP	INSTRUMENTAL	
	

III.1.			CANTO	POPULAR	
 
Data:	19	septembrie	2019	
Locația:	Parcul	din	strada	Tunari,	Slatina		
Orele:	13,30	–	17,00	
 
Concurenții de la această secțiune vor evolua în concurs individual, pe grupe de vârstă,  astfel: 
 
 copii cu vârsta cuprinsă între 9 si 12 ani; 
 tineri cu vârsta cuprinsă între 13 si 18 ani; 
 concurenți cu vârsta peste 18 ani. 
NOTĂ:	 Copiii	 cu	 vârsta	 cuprinsă	 între	 6	 și	 8	 ani	 vor	 putea	 putea	 participa	 în	 cadrul	
spectacolului	demonstativ	în	urma	unei	preselecții	organizate	ad‐hoc	de	către	juriu.	
 
 Fiecare Școală Populară de Arte și Meserii, Palat al Copiilor și/sau alte entități cu 
caracter cultural-artistic vocațional formativ poate participa cu un	 singur	 concurent la 
fiecare categorie de vârstă; 
 Participantii vor prezenta în concurs două	melodii de factură diferită (horă	și	sârbă) 
specifice zonei folclorice de proveniență, din repertoriul muzicii populare românești, în 
funcție de posibilitățile vocale și de particularitățile de vârstă; 
 În vederea asigurării unui acompaniament orchestral calitativ, concurenții au obligația 
de a trimite organizatorilor până la data de 3	 septembrie	 2019, în format electronic, 
partiturile pieselor muzicale care urmeaza a fi interpretate în concurs; 
 Partiturile	complete se vor trimite pe adresa: Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, 
strada Lipscani nr. 33, județul Olt sau pe e-mail cjcaolt@gmail.com; 
 Ordinea intrării în concurs se va stabili în ședința tehnică sau la repetiții; 
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 Organizatorul	 asigură repetiții	 cu toți concurentii admiși în concurs în data de 17	
septembrie orele	17,00; 
 Organizatorul asigură acompaniamentul orchestral pentru ziua de 19 septembrie 
2019. 

	
PREMIEREA	SECȚIUNEA	CANTO	POPULAR	–	SOLIȘTI	

	
Juriul va acorda pentru secțiunea canto	popular	–	soliști	vocali, pentru fiecare categorie de 
vârstă, următoarele premii: 
 

9	‐12	ani	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 

13‐	18	ani	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 

Peste	18	ani	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 
 
 

III.2.		INSTRUMENTE	POPULARE	(soliști)	
 
Data:	19	septembrie	2019	
Locația:	Parcul	din	strada	Tunari,	Slatina	
Orele:	17,00	–	18,30	
 
 La aceasta secțiune participă cursanții cu vârste cuprinse între 9	‐15		ani	și	16‐21	ani. 
 Fiecare Școală Populară de Arte și Meserii, Palat al Copiilor și/sau alte entități cu 
caracter cultural-artistic vocațional formativ poate participa cu	un	singur	concurent la unul 
dintre instrumentele populare (vioară, nai, fluier, țambal, acordeon, clarinet, saxofon, cobză); 
 Concurenții înscriși la secțiunea Instrumente	 populare vor prezenta maxim două	
piese  specifice zonei de proveniență, din repertoriul muzicii populare instrumentale; 
 În vederea asigurării unui acompaniament orchestral calitativ, concurenții au obligația 
de a trimite până la data de 3	septembrie	2019, partiturile	complete	ale	pieselor populare 
care urmează a fi interpretate în concurs;  
 Partiturile se vor trimite pe adresa: Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, strada 
Lipscani nr. 33, județul Olt sau pe e-mail cjcaolt@gmail.com; 
 Ordinea intrării în concurs se va stabili în ședința tehnică pe care organizatorul o va 
efectua cu o oră înainte de începerea concursului. 
	
PREMIEREA 
 
Juriul va acorda pentru secțiunea Instrumente	populare următoarele premii: 
 

9	‐	15	ani	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 

16	‐21	ani	
PREMIUL I: 400 RON 
PREMIUL II: 300 RON 
PREMIUL III: 200 RON 
MENȚIUNE: 100 RON 

PREMIU SPECIAL: 100 RON 
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III.3.			GRUP		VOCAL			
 
Data:	19	septembrie	2019	
Locația:	Parcul	din	strada	Tunari,	Slatina	
Orele:	13,30	–	20,30	
 
 La această secțiune participă cursanții cu vârsta cuprinsă între 9	și	50	de	ani.	
 Concurenții vor interpreta câte două piese muzicale specifice zonei de proveniență. 
Durata totală nu poate depăși 10 minute. Orice depășire poate duce la depunctarea grupului; 
 Ordinea intrării în Concurs se va stabili în ședința tehnică pe care organizatorul o va 
efectua cu o oră înainte de începerea Concursului; 
 Negativele (dacă este cazul) se vor trimite până la data de 13 septembrie 2019 sau 
grupul se va prezenta la repetiții, obligatoriu cu partiturile. 
 
PREMIEREA	
 
Juriul va acorda pentru secțiunea  Grup	vocal	folcloric  următoarele premii: 
 

PREMIUL I: 500 RON 
PREMIUL II: 400 RON 
PREMIUL III: 300 RON 
MENȚIUNE: 200 RON 

PREMIU SPECIAL: 200 RON 
 
 

III.4.	GRUP	INSTRUMENTAL		
 
Data:	19	septembrie	2019	
Locatia	:	Parcul	din	strada	Tunari,	Slatina	
Ora	14:30	‐19:00	
 
 La aceasta sectiune participă cursanții cu vârsta cuprinsă între 9	si	50	de	ani.	
 Soliștii  instrumentiști vor interpreta 1 maxim 2 piese specifice zonei de proveniență a 
căror durată totală nu poate depăși 10	minute.	Orice depășire poate duce la depunctarea 
grupului; 
 Ordinea intrării în Concurs se va stabili în ședința tehnică pe care organizatorul o va 
efectua cu o oră înainte de începerea Concursului. 
 

PREMIEREA	
 
Juriul va acorda pentru sețtiunea Grup instrumental   următoarele premii: 
 

PREMIUL I: 500 RON 
PREMIUL II: 400 RON 
PREMIUL III: 300 RON 
MENȚIUNE: 200 RON 

PREMIU SPECIAL: 200 RON 
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IV.	SECTIUNEA	DANS	POPULAR	
 
Data:	19	septembrie	2019	
Locatia	:	Parcul	din	strada	Tunari,	Slatina	
Ora	14:30	‐19:00	
	
I.1.	DANS	POPULAR	
 Fiecare Școală Populară de Arte și Meserii, Palat al Copiilor și/sau alte entități cu 
caracter cultural-artistic vocațional formativ se poate prezenta în Concurs cu o	 singură	
formație,  respectiv pentru execuție dans popular fete/baieți sau dans mixt. 
 Participanții vor prezenta în concurs maxim	 doua	 suite din folclorul tradițional 
specific zonei de proveniență, care  nu vor depasi 10	(zece)	minute. 
 Formațiile de dansuri populare pot evolua în Concurs cu acompaniament	muzical	
sau	 înregistrat pe suport CD în format MP3 sau WAV. Acompaniamentul muzical live 
constituie un avantaj. 
 Organizatorii își rezervă dreptul de a participa cu un număr mai mare de formaţii, în 
aceleaşi condiţii de concurs. 
 

PREMIEREA	
	
 

DANS	MIXT	
PREMIUL I: 500 RON 
PREMIUL II: 400 RON 
PREMIUL III: 300 RON 
MENȚIUNE: 200 RON 

PREMIU SPECIAL: 200 RON 

DANS	FETE	
PREMIUL I: 500 RON 
PREMIUL II: 400 RON 
PREMIUL III: 300 RON 
MENȚIUNE: 200 RON 

PREMIU SPECIAL: 200 RON 

DANS	BĂIEȚI	
PREMIUL I: 500 RON 
PREMIUL II: 400 RON 
PREMIUL III: 300 RON 
MENȚIUNE: 200 RON 

PREMIU SPECIAL: 200 RON 
 
	
Notă	 1:	 TARAFURILE	 vor	 participa	 în	 cadrul	 spectacolului	 demonstativ	 în	 urma	 unei	
preselecții	organizate	ad‐hoc	de	către	 juriu	 și	vor	avea	un	barem	de	timp	de	maxim	10	
(zece)	minute.	
	
NOTĂ	2:	 CĂLUȘUL	 va	 constitui	 parte	din	 spectacolul	artistic	de	după	 concurs	 și	nu	 va	
putea	depăși	10	(zece)	minute.	
	
	
	
 

DIRECTOR		FESTIVAL,	
	

		Vivi‐Viorel	PINTEA	
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PROGRAMUL	FESTIVALULUI	
	
ZIUA	1	–	18	SEPTEMBRIE	2019	
Ora:	13,00	‐	14,00	‐	Prentarea	participanților	
Ora:	14,00	–	19,00	–	Animație	în	parc	susținută	de	actori	cu	păpuși		
Ora:	15,00‐	17,00	–	Secțiunea	Muzică	ușoară	
Ora:	18,00‐	19,00	–	Secțiunea	Dans	modern	
Ora:	20,00:	–	Spectacol	de	teatru	de	păpuși	pentru	copii	și	tineri		
Ora:	21,00	–	22.,00	‐	Spectacol	varieteu;	dansuri,	fachiri	și	DJ.	
	
ZIUA	2	–	19	SEPTEMBRIE	2109	
Ora:	13,00	–	18,00	‐	Animație	în	parc	susținută	de	actori	cu	păpuși	
Ora:	13,30	–	17,00	–	Secțiunea	Muzică	populară	–	Canto	popular	‐	soliști	
Ora:	17,00	–	18,30	–	Secțiunea	Muzică	populară	–	Instrumente	populare	–	soliști	
Ora:	13,30	–	20,30	‐	Secțiunea	Muzică	populară	–	Grup	vocal	folcloric	
Ora:	 14,30	 –	 19,00	 ‐	 Secțiunea	 Muzică	 populară	 –	 Grup	 instrumental	 mono/multi	
instrument	
Ora:	14,30	–	19,00	‐	Secțiunea	Dans	popular	
0ra:	20,30	–	22,00	–	Spectacol	artistic	susținut	de	tarafuri	invitate	
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FIȘA	DE	ÎNSCRIERE	
FESTIVALUL‐	CONCURS	NAȚIONAL	„ARTE	ŞI	TRADIŢII	ROMÂNEŞTI“	2019	
SLATINA,	EDIȚIA	a	VI‐a		
 
DENUMIREA INSTITUȚIEI 
 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
NUMELE ŞI PRENUMELE CONCURENTULUI  
(TRUPA/FORMATIE IN CONCURS) 
 
........................................................................................................................................................... 
 
DATE DE CONTACT / ADRESA / TELEFON / E- MAIL 
 
............................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
CATEGORIA DE VÂRSTĂ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
SECTIUNEA DE CONCURS 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NUMĂR MEMBRI ÎN TRUPĂ 
 
................................................ 
 
FETE..................... BĂIEȚI.............................. 
 
 
 
DATA                                                                                                        PROFESOR                                                              
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ANEXA	1	
ACORD	UTILIZARE	DATE	CU	CARACTER	PERSONAL	

	
Subsemnatul(a) ............................................................................................................................... 
CNP..........................................................., prin prezenta declar că sunt de acord cu utilizarea și 
prelucrarea datelor mele personale în cadrul Festivalului – Concurs Național „Arte	și	Tradiții	
Românești”	 ediția a VI-a, proiect realizat de Centrhul Județean de Cultură și Artă Olt, în 
calitate de beneficiar.  
Înțelegem că prelucrarea datelor personale de către Beneficiar se va realiza cu respectarea 
prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în 
legislația națională prin Legea nr. 677/2001, precum și a prevederilor Directivei 2002/58/CE 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 
comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004. 
          
 
Semnătură părinte/tutore 
  
 
 

 
 
 

ACORD DE FOTOGRAFIERE ȘI FILMARE 
 
Vă rugăm marcați o singură opțiune. 
Nume și prenume (părinte, tutore) .................................................................................................. 
 
sunt de acord    nu sunt de acord 
 
cu fotografierea și filmarea fiului/fiicei mele .................................................................. în timpul 
activităților desfășurate în cadrul Festivalului – Concurs Național „Arte	 și	 Tradiții	
Romanești”	 ediția a VI-a, precum și cu folosirea acestor imagini în scopul promovării 
festivalului, a instituției organizatoare și a județului Olt. 
 
 
 
 

Data                                                                                             Semnătura 
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DESCHIDEREA	OFICIALĂ	ȘI	PREZENTAREA	PARTICIPANȚILOR	
	
DE	 LUAT	 ÎN	 CALCUL	 EVENTUALE	 ALTE	 MANIFESTĂRI	 ALE	 PREFECTURII	 SAU	
CONSILIULUI	JUDEȚEAN	OLT	
 
Data:	18	septembrie	2019	
Locația:	Parcul	de	pe	strada	Tunari,	Slatina	
Ora:	13,00	
 
Participanți:	
Toate clasele Secției Arte și Meșteșuguri a CJCA Olt (centru); 
-  Clasele participante: dans popular (și la spectacolul demonstrative); 
-  Clasele școlilor invitate; 
-  Fanfara „Lira Band” 
 
Preliminarii		organizatorice:	
12,00-13,00: Școlile participante se vor așeza în ordinea stabilită de organizatori și în funcție 
de profilul secțiunilor; 
 
Traseu:	
Ora 13,00: Deschiderea oficială: 

1) Imnul Europei (Corul Voces Primavaera); 
2) Fanfara Lira Band; 
3) Demonstrații participanți (2-3 minute/fiecare Școală) 

 
Ora 13,00-14,00: Pauza de prânz (vezi program); 
 
Ora 14,00-19,00: Concurs secțiunile Muzică	ușoară/Dans	modern;   
Ora 19-20: Spectacol demonstrativ ………………………………………… 
Ora 20-21: Spectacol artistic ……………………………….	
							
 
 


