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ORGANIZATOR:        Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti,, Zalău 

TIPUL DE PROIECT: Festival-concurs regional de muzică şi dans 

PARTENERI: Inspectoratul Școlar Județean  Sălaj; 

                          Primăria Municipiului Zalău 

   Casa Municipală de Cultură Zalău 

   Liceul de Artă ,,Ioan Sima,, Zalău 

      

    SCOPUL PROIECTULUI:  

 Evenimentul îşi propune promovarea şi stimularea creativităţii, a spiritului de 

competiţie şi autodepăşire, descoperirea talentelor interpretative, a valorilor 

muzicale ale copiilor.  
 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:  

• promovarea muzicii în rândul copiilor; 

• descoperirea de noi talente şi promovarea acestora; 

• promovarea interpretării vocale de calitate; 

• promovarea dansului în rândul copiilor; 

    • eficientizarea comunicării între cadre didactice, preşcolari, elevi şi cadre didactice 

cu impact asupra comunităţii locale 
• promovarea imaginii Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti,, Zalău. 

 

GRUPUL ŢINTĂ: Preşcolari şi şcolari claselor primare  

ETAPELE DE DESFĂŞURARE A FESTIVALULUI: 

1. Mediatizarea festivalului: 01.10.2019-06.11.2019; 

2. Înscrierea participanților: Termen limită pâna la 23.10.2019; 

3. Desfășurarea propriu-zisă a festivalului- secţiunea interpretare: 06.11.2019; 

4. Jurizarea- secţiunea interpretare: 06.11.2019; 

5. Acordarea diplomelor- secţiunea interpretare: 06.11.2019; 

3. Desfășurarea propriu-zisă a festivalului- secţiunea dans: 07.11.2019; 

4. Jurizarea- secţiunea dans: 07.11.2019; 

5. Acordarea diplomelor- secţiunea dans: 07.11.2019; 

6. Diseminarea rezultatelor: 06.11.2019-30.11.2019. 

PRECIZĂRI: 

Nu se percepe taxă de participare. 

Festivalul se desfășoară pe 2 secțiuni: 

Secţiunea interpretare:  va avea loc în data de 06.11.2019, începând cu ora 9.30 

Secţiunea dans: va avea loc în data de 07.11.2019, începând cu ora 9.30 
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La acest festival pot participa copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani, ce vor fi împărțiți 

pe următoarele categorii: 3-5 ani, 6-12 ani. 

Acompaniamentul se realizează cu ajutorul înregistrărilor negative pe CD/stick sau al 

instrumentului: CD-urile/stick-urile fiind aduse organizatorilor chiar în ziua desfăşurării 

festivalului.  

Candidatii vor interpreta o melodie la alegere din repertoriul național sau internațional. 

Interpretarea poate fi însoţită de o coregrafie.  

Ordinea intrării în scenă va fi anunțată pe data de 01.11.1019.   

Concurenţii şi coordonatorii  sunt rugaţi să participe la festivitatea de deschidere la ora 

9.00 dar şi la festivitatea de premiere.  

Sonorizarea va fi asigurată de către organizatori. 

 Pentru spectatori intrarea este liberă, dar vor avea acces in sala doar la începutul 

spectacolului sau in pauzele stabilite de organizatori. 

Durata fiecărei prezentări se va încadra între 1 şi  3 min pentru secţiunea cântec şi 3 și 5 

minute pentru secţiunea dans. Participantii vor fi repartizaţi pe ore şi se vor prezenta la scenă cu 

15 min. înainte de ora stabilită. 

JURIZAREA:   

Juriul, format din specialiști va juriza după următoarele criterii- sectiunea interpretare 

cântec:  

 calitatea artistică și tehnică a interpretării (30 p);  

 repertoriul adecvat vârstei interpretului (10 p);  

 valoarea artistică a piesei interpretate (10 p); 

 calitatea negativului/acompaniamentului instrumental (20 p); 

 ținuta artistică (10 p); 

 prezența scenică (20 p). 

                                              Total -  100 p 

Juriul, format din specialiști va juriza după următoarele criterii- sectiunea dans 

- sincronizarea şi coordonarea mişcărilor (30 p); 

- perceperea ritmului (20 p); 

- originalitatea costumelor (20 p).; 

- calitatea negativului/acompaniamentului instrumental (20 p) 

- încadrarea în timp (10 p). 

 

                                              Total -  100 p 

 

DIPLOME ȘI PREMII: 

În cadrul desfășurării propriu-zise a festivalului se vor acorda- PENTRU FIECARE 

SECŢIUNE: 

 diplome pentru locul I, II, III și mențiune; 

 diplome de participare tuturor concurenților; 

 adeverințe tuturor cadrelor didactice coordonatoare; 
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 Premii speciale. 

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR: se face pe baza fişei de înscriere din anexa 1 

până la data de 23.10.2019. 

Fișele de înscriere vor fi însoțite obligatoriu de celelalte anexe și copiile după 

certificatele de naștere ale concurenților și  se vor trimite în plic închis, prin poștă, pe adresa 

grădiniţei (Grădiniţa cu P.P. ,,Căsuţa cu Poveşti,,, Str. Dumbrava, nr. 1, Zalău, jud. Sălaj) cu 

mențiunea PENTRU FESTIVALUL-CONCURS REGIONAL DE MUZICĂ ŞI DANS 

“BUCURIA CÂNTECULUI ŞI DANSULUI”, fie pe adresa de e-mail 

bucuriacanteculuisidansului@yahoo.com.  

 Pentru detalii suplimentare puteți apela următoarele numere de telefon: 

07XXXXXXXX; 

 

Anexa 1 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 

FESTIVAL- CONCURS  REGIONAL 

 „Bucuria cântecului şi dansului” 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

LOCALITATEA: 

NUMELE INTERPRETULUI / FORMAŢIEI: 

SECŢIUNEA: 

PROGRAMUL PREZENTAT: 

________________________________________________________________ 

          (grup vocal, solist vocal/instrumental, formaţie de dans) 

NUMĂR COPII:  

NIVEL DE VÂRSTĂ: 

TITLUL PIESEI: 

MOD DE ACOMPANIAMENT: NEGATIV/ACOMPANIAMENT INSTRUMENTAL 

INSTRUCTOR/ÎNDRUMĂTOR: 

TELEFON: 

ADRESA E-MAIL: 

 

 

 

mailto:bucuriacanteculuisidansului@yahoo.com
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Anexa 2 

 DECLARAȚIE-ANGAJAMENT 

 

 

Subsemnatul ..................................................................................................... 

posesor al CI seria ................. nr........................... CNP............................................. 

în calitate de părinte/tutore al minorului..................................................................... 

Prin prezenta, declar că, trimițând formularul de înscriere pentru Festivalul-

concurs regional de muzică şi dans “Bucuria cântecului şi dansului”, sunt de acord 

cu regulamentul festivalului și cu condițiile impuse de organizatori. 

Mă oblig să am față de membrii juriului, organizatori, concurenți, 

aparținătorii acestora, personalul tehnic implicat în concurs sub orice formă, un 

comportament decent, controlat.  

Mă oblig să nu comentez defăimator sub nicio formă deciziile juriului 

cunoscând faptul că mă expun posibilității de a fi tras la răspundere pe cale legală. 

Ma oblig să respect deciziile juriului. 

Înțeleg că, dacă nu respect regulile acestui concurs cât și indicațiile primite 

de la organizatori risc eliminarea concurentului în orice fază a competiției și că nu 

voi mai putea înscrie copilul la nicio ediție a festivalului. 

Am luat la cunoștință faptul că trebuie să participăm la toate evenimentele 

conexe festivalului. 

Declar că în momentul în care am expediat fișa de înscriere cunosc toate 

prevederile de mai sus și le accept. 

        

 

     

             Data,                                                                          Nume Prenume 

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

                                                                                                      Semnătura, 

                                                                                      ............................................... 
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Se va scoate la imprimantă, se va semna , apoi se va trimite odată cu fișa de înscriere. 

Anexa 3 

DECLARAȚIE 

                                                   

Subsemnata/ul ………………………………..…………...……………....... 

posesor al actului de identitate ……...... seria …......….. nr. …….....…..............…. , 

CNP …………………..…..…………… domiciliat în ……………...……........….., 

str. …………………………….…..………..……………….nr. …...…, ap. ………, 

județul …………...................………….., telefon …….................…….....………… 

În calitate de concurent/(ă)/părinte/tutore/ al concurentei/lui 

……………………………………………………………………..…………….. 

declar că deţin toate drepturile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 și 

îmi asum răspunderea pentru interpretarea piesei 

...................................................…..................................., 

compozitor ………......………..................…………….., 

textier ……………………...........................………...…, 

și  sunt de acord cu cesionarea drepturilor ce derivă din prestațiile artistice din 

cadrul Festivalului-concurs regional de muzică şi dans “Bucuria cântecului şi 

dansului”. Menționez că am luat la cunoștință de Regulamentul concursului și 

condițiile impuse de organizatori pentru participarea la această activitate și că îmi 

exprim acordul pentru utilizarea și prelucrarea datelor, imaginilor și videoclipului 

Youtube ale copilului meu, conform legii 129/2018 precum şi Regulamentul 679 

din 2016,art.13-22, al Parlamentului European şi Consiliului Europei pentru 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă 

circulație a acestor date, în scopuri de promovare media, massmedia, ziare, tv, 

radio și internet a evenimentului, participanților și câștigătorilor acestui eveniment. 

            

              Data,                                                                          Nume Prenume 

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

                                                                                                      Semnătura, 

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

Se va scoate la imprimantă, se va semna, apoi se va trimite odată cu fișa de înscriere, 

în caz contrar, concurentul va fi descalificat. 
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Anexa 4 

ACORD  DE  PARTENERIAT 

Încheiat  azi............................... 

1. Părţile contractante: 

A) Grădiniţa cu P.P. ,,Căsuţa cu Poveşti,, Zalău, str. Dumbrava, nr. 1, jud. Sălaj, reprezentată prin: 

director prof. Sabou Felicia și prof. Fanca Florica  în calitate de Aplicant. 

 B) 

Grădiniţa/Şcoala....................................................................................................................................................,  

Strada……………………….…..…., Nr.……, Localitatea………………………….., Judeţul ………………….......,  

reprezentată prin …………………………………………................................................., în calitate de Partener. 

2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Festivalul-concurs regional de muzică 

şi dans “Bucuria cântecului şi dansului” 

3. Grup ţintă: Copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 12 ani. 

4. Obligaţiile părţilor: 

 A) Aplicantul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să informeze şcolile despre organizarea festivalului; 

- să selecteze şi să grupeze copiii pe categorii de vârstă; 

- să organizeze desfășurarea propriu-zisă a festivalului; 

- să respecte termenele de desfăşurare a proiectului; 

- să emită şi să distribuie diplomele câştigătorilor; 

- să distribuie diplomele de participare copiilor şi adeverințe cadrelor didactice îndrumătoare. 
 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- să selecteze   copiii participanţi la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare al proiectului; 

- să informeze copiii despre rezultatele obţinute; 

- să evite orice situaţie care  ar  putea  influenţa  negativ  imaginea  proiectului. 
  

5. Durata acordului: 

 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării proiectului. 

6. Clauze finale ale acordului: 

 Festivalul-concurs regional de muzică şi dans “Bucuria cântecului şi dansului” face parte din categoria 

activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din regiunea 

de Nord-Vest a României.  

Aplicant,           Partener, 

Director, 

prof.  

         Director, 

 

Nr._________/_______________________                 Nr._________/________________ 
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Prof. coordonator  Fanca Florica                                        Prof. coordonator................................ 
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