
 
 

Regulamentul de jurizare pentru Festivalul Național de Folclor al Copiilor 
Instituționalizați „Răsună Cetatea“ 

 
Condiții generale 

Art. 1 - Festivalul Național de Folclor al Copiilor Instituționalizați „Răsună Cetatea“ se 
desfășoară sub forma unui concurs, împărțit pe patru secțiuni: interpretare vocală, 
interpretare instrumentală, ansambluri vocale și dansuri populare. 

Art. 2 - La fiecare secțiune a festivalului pot participa copii cu vârste între 10 și 18 ani, care 
beneficiază de o măsură de protecție specială la servicii rezidențiale sau la asistenți maternali 
profesioniști din subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, a 
serviciilor publice locale sau a organismelor private acreditate din țară. 

Art. 3 - Piesele alese de participanți ar fi indicat să fie adecvate vârstei concurentului și vor fi 
reprezentative pentru zona folclorică din care provine concurentul.  

Art. 4 - Participanții vor purta obligatoriu costum popular adecvat zonei din care provin. 

 

Art. 5 - Concurenţii vor prezenta în festival o piesă/un dans care va avea: 

 minim 2,5 minute și maxim 5 minute pentru secțiunile de interpretare (vocală, 
instrumentală și ansambluri vocale) 

 minim 3 minute și maxim 8 minute pentru secțiunea de dans (poate fi un dans sau o 
suită de dansuri) 

 

Art. 6 - Ordinea în concurs va fi stabilită de către organizatori pe secţiuni, alternativ, prin 
tragere la sorți, în funcţie de numărul celor înscrişi în concurs. 
 
Art. 7 – Juriul va fi format din cinci personalităţi mass-media, profesori de muzică, artă 
populară, teatru, etnologi. 
 
 

Jurizarea pentru secțiunile de interpretare vocală 
 

 
Art. 8 - Criteriile de jurizare vor avea în vedere gradul de dificultate al piesei, realizarea 
tehnică/stilistică, personalitatea interpretativă și creativitatea, ținuta/mișcarea tehnică și 
autenticitatea cu zona folclorică reprezentată. 
 
Art. 9 – Evaluarea concurenților se va face prin punctaj de la 0 la 100 de puncte, împărțit 
după cum urmează: 

 gradul de dificultate al piesei:  maxim 10 puncte 
 realizarea tehnică/stilistică:   maxim 60 puncte, după cum urmează 

 execuție tehnică – maxim 10 puncte 
 acuratețe – maxim 10 puncte 
 ritm – maxim 10 puncte 
 expresivitate – maxim 10 puncte 
 dicție – maxim 10 puncte 



 personalitate interpretativă și creativitate: maxim 10 puncte 
 ținută/mișcare scenică:   maxim 10 puncte 
 autenticitate zonă:    maxim 10 puncte 

 
Art. 10 – Punctajul final pentru fiecare concurent va fi calculat ca o medie aritmetică a 
punctajelor acordate de fiecare membru al juriului. 
 

Jurizarea pentru secțiunea de dans și secțiunea interpretare instrumentală 
 

 
Art. 11 - Criteriile de jurizare vor avea în vedere gradul de dificultate al piesei, realizarea 
tehnică/stilistică, personalitatea interpretativă și creativitatea, ținuta/mișcarea tehnică și 
autenticitatea cu zona folclorică reprezentată. 
 
Art. 12 – Evaluarea ansamblurilor se va face prin punctaj de la 0 la 100 de puncte, împărțit 
după cum urmează: 

 gradul de dificultate al piesei:  maxim 10 puncte 
 realizarea tehnică/stilistică:   maxim 60 puncte, după cum urmează: 

 execuție tehnică – maxim 15 puncte 
 acuratețe – maxim 15 puncte 
 ritm – maxim 15 puncte 
 expresivitate – maxim 15 puncte 

 personalitate interpretativă și creativitate: maxim 10 puncte 
 ținută/mișcare scenică:   maxim 10 puncte 
 autenticitate zonă:    maxim 10 puncte 

 
Art. 13 – Punctajul final pentru fiecare ansamblu/instrumentist va fi calculat ca o medie 
aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului. 

 

Dispoziții finale 

 

Art. 14 - Juriul va lua toate deciziile finale, care rămân definitive și de necontestat. Juriul 
poate decide să nu acorde unul din premii. Contestaţiile privind deciziile juriului nu sunt 
admise. 
 
Art. 15 – Pentru fiecare secțiune în parte se vor oferi premiul I, II și III. 

Art. 16 – Marele premiu al festivalului, Trofeul „RĂSUNĂ CETATEA“, va fi oferit 
interpretului/ansamblului care va obţine cel mai mare punctaj, indiferent de secțiune. 

Art. 17 – Juriul poate decide acordarea unui premiu special. 

Art. 18 – Anexa 1 (Fișă de evaluare – secțiunile interpretare vocală), Anexa 2 (Fișă de 
evaluare – secțiunea interpretare instrumental și dans populra), Anexa 3 (Fișă punctaj final) 
fac parte integrantă din prezentul regulament. 



ANEXA 1 SECȚIUNI  INTERPRETARE VOCALĂ  

 

FIŞĂ DE EVALUARE 

Nr. 
crt 

Numele si 
prenumele 

Grad de 
dificultate 

Realizare tehnica / stilistica 
Personalitate 
interpretativă 
şi creativitate 

Ţinută 
/mişcare 
scenică 

Autenti-
citate 
zonă Punctaj 

final 
acordat  

 
0–10 p 

Execuție 
tehnică 

 
0–10 p 

Acuratețe 
 
 

0–10 p 

Ritm 
 
 

0–10 
p 

Expresi-
vitate 

 
0–10 p 

Dicție 
 
 

0–10 
p 

Frazare 
 
 

0–10 p 
0 – 10 p 0 – 10 p 0 – 10 p 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Membru juriu: __________________________________ 

 

 

 



ANEXA 2  SECȚIUNILE DANS POPULAR  
ȘI INTERPETARE INSTRUMENTALĂ 

 

 

FIŞĂ DE EVALUARE 

Nr. 
crt 

Numele si 
prenumele 

Grad de 
dificultate 

Realizare tehnica / stilistica 
Personalitate 
interpretativă 
şi creativitate 

Ţinută 
/mişcare 
scenică 

Autenti-
citate 
zonă Punctaj 

final 
acordat  

 
0–10 p 

Execuție 
tehnică 

 
0–15 p 

Acuratețe 
 
 

0–15 p 

Ritm 
 
 

0–15 p 

Expresivitate 
 
 

0 – 15 p 0 – 10 p 0 – 10 p 0 – 10 p 
           
           
           
           
           
           
           

 

Membru juriu: __________________________________ 

 

 

 

 

 



ANEXA 3 TOATE SECȚIUNILE  

 

FIŞĂ PUNCTAJ FINAL 

Nr. 
crt 

Numele si 
prenumele 

Membri juriu 
Punctaj final 

acordat 
(I+II+III+IV+V)/5 

Jurat 1 
Jurat 2 Jurat 3 Jurat 4 

Jurat 5 

I II III IV V 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 


