
 
 
 
 

Regulamentul  
Festivalului Național de Folclor  

al Copiilor Instituționalizați „Răsună Cetatea 
 

 

Organizatorii festivalului 
 

Art. 1 - Organizatorul Festivalului Național de Folclor al Copiilor 
Instituționalizați „Răsună Cetatea” este Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Brașov. 
Art. 2 – DGASPC Brașov are dreptul de a încheia parteneriate cu alte persoane 
juridice de drept public sau/și privat,  pentru buna derulare a edițiilor 
festivalului. 
Art. 3 - Concursul se desfăşoară sub sigla „Răsună Cetatea“. 
Art. 4 - Perioada și locația: Festivalul „Răsună Cetatea“ se va desfășura 
anual, în ultima zi de joi a lunii iunie. Locația fiecărei ediții va fi anunțată cel 
târziu la data de 31 decembrie a anului anterior. 

 

Scopul festivalului 

Art. 5 - Festivalul Național de Folclor al Copiilor Instituționalizați „Răsună 
Cetatea“, numit în continuare „festivalul“, îşi propune să contribuie la 
descoperirea, promovarea si popularizarea celor mai talentați copii 
instituționalizați din instituții publice și private din țară în interpretarea 
calitativă a muzicii populare şi folclorului românesc, la valorificarea și 
introducerea în circuitul valorilor spirituale și turistice a vechilor cetăți ale 
Brașovului, precum și la stimularea interesului publicului pentru receptarea 
creațiilor și tradițiilor folclorice autentice. 
 
 

Secțiuni festival 

Art. 5 - Festivalul se va desfășura sub forma unui concurs, împărțit pe patru 
secțiuni: interpretare vocală, interpretare instrumental, ansambluri vocale și 
dansuri populare. 



Art. 6 – Organizatorul are dreptul de a anula o secțiune a festivalului, cel târziu 
la finele perioadei de preselecție.  

Art. 7 - Pentru fiecare secțiune a festivalului sunt alocate un număr de 10 locuri, 
însumând între 60 și 90 de minute. În funcție de numărul final al participanților 
la o secțiune, organizatorul își rezervă dreptul de crește sau a scădea numărul de 
minute alocat unei secțiuni. 

 

Condiții de înscriere 

Art. 8 - La fiecare secțiune a festivalului se pot înscrie copii cu vârste între 10 și 
18 ani, care beneficiază de o măsură de protectie specială la servicii 
rezidențiale, la asistenți maternali profesioniști sau în plasament familial, în 
subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, a 
serviciilor publice locale sau a organismelor private acreditate din țară. 

Art. 9 - O instituție (publică sau privată) va putea înscrie la etapa de preselecție 
pentru secțiunile interpretare vocală și interpretare instrumentală cel mult 6 
(șase) interpreți, iar la secțiunile ansambluri vocale și dansuri populare cel 
mult 4 (patru) ansambluri. 

Art. 10 – Nu se va putea înscrie în Festival câștigătorul Marelui Trofeu al 
ediției precedente, care va fi invitat automat să susțină un recital pe scena 
festivalului. 

Art. 11 - Piesele alese de participanți trebuie să fie adecvate vârstei acestora și  
să fie reprezentative pentru zona folclorică din care provin aceștia.  

Art. 12 - Înscrierea la cele patru secțiuni ale festivalului este gratuită. 

Art. 13 - Participanții vor purta obligatoriu costum popular adecvat zonei din 
care provin. 

Înscrierea participanților 

Art. 14 - Înscrierea participanților se face în fiecare an în perioada 15 
septembrie (ora 00.00) – 15 noiembrie (ora 23.59), în conformitate cu 
prevederile art. 16 - 19 din prezentul regulament. 

Art. 15 - În funcție de numărul înscrierilor la o secțiune, organizatorul își 
rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere pentru respectiva secțiune, nu 
înainte însă de a face public acest lucru. 

Art. 16 - Înscrierea în concurs se va face exclusiv pe baza  Fişei  de înscriere, 
anexă la prezentul regulament (anexa 1.1 – pentru interpretare vocală și 
interpretare instrumentală, respectiv anexa 1.2 – pentru ansambluri vocale și 
ansambluri de dans), obligatoriu împreună cu filmarea momentului artistic ales, 



în format video (.mp4, .avi, .mpeg, .mov). Lipsa filmării momentului artistic 
atrage după sine invalidarea înscrierii în etapa de preselecție. 

Art. 17 - Fişa de concurs, împreună cu filmarea, vor fi expediate, până la data 
de 15 noiembrie (ora 23.59), pe adresa inscrieri.rasunacetatea@gmail.com    

 

Repertoriu 

Art. 18 – Durata pieselor din festival va fi următoarea: 
 minim 2,5 minute și maxim 5 minute pentru secțiunile de interpretare 

(vocală, instrumental și ansambluri vocale) 
 minim 3 minute și maxim 8 minute pentru secțiunea de dans (poate fi un 

dans sau o suită de dansuri) 
 

Art. 19 – Piesa/dansul să fie reprezentativă/reprezentativ pentru zona folclorică 
din care provine concurentul. 
 

Art. 20 – Melodiile vor fi acompaniate, pe scena festivalului, de negative în 
format mp3. 
 
 

Preselecția participanților 

Art. 21 – Organizatorii îşi rezervă dreptul de a decide, în funcţie de calitatea 
celor înscrişi, numărul concurenților de la fiecare secțiune a festivalului, cu 
respectarea art. 6, 7 și 23 din prezentul regulament. 
 
Art. 22 – Preselecția va avea loc în perioada 02 – 08 decembrie. Lista 
candidaților admişi în festival va fi făcută publică în perioada 10-12 decembrie, 
ora 12.00, pe pagina oficială a festivalului (www.rasunacetatea.ro, secțiunea 
Înscrieri, subsecțiunea Rezultate preselecție), pe pagina oficială a DGASPC 
Brașov (www.dgaspcbv.ro) și pe pagina de Facebook a festivalului   
(www.facebook.com/ festival.rasuna.cetatea/) 
 
Art. 23 – Organizatorii au dreptul de a stabili rezerve pe lista finaliştilor, pentru 
situațiile în care un finalist, din diverse motive, nu mai poate participa. 
 
 

Participarea în festival 
 

Art. 24 – Concurenții selectați pentru etapa finală vor trebui să transmită, în 
intervalul 01.04.2019 – 30.04.2019 negativul piesei cu care s-au înscris la 
preselecție, în format mp3, însoțit de o fotografie a interpretului/ansamblului, la 
adresa de email negative.rasunacetatea@gmail.com, pentru realizarea caietului-
program al festivalului şi a benzii de concurs (pentru masterizare). 



Art. 25 – Negativul trimis va trebui sa respecte următoarea modalitate de 
denumire: NumeInterpret/Ansamblu_judet_secțiune_nume-piesa (ex. 
Costache.Ana_Olt_interpretare_Sus in deal.mp3) 
 
Art. 26 – Concurenții care până la data de 30.04.2019 nu vor trimite negativul 
piesei înscrise în competiție vor fi descalificați, iar în locul lor vor fi admiși cei 
de pe lista de rezerve. 
 
Art. 27 - Ordinea în concurs va fi stabilită de către organizatori prin tragere la 
sorți, pe secţiuni, alternativ, până la data de 15 mai. 
 

Jurizarea 
 

Art. 28 – Juriul festivalului va fi format din cinci membri: 1 coregraf, 1 
profesor de canto, 1 reprezentant al Muzeului de Etnografie Brașov, 1 interpret 
de muzică populară și 1 reprezentant al mass-media.  
 
Art. 29 - Criteriile de jurizare au în vedere, în funcție de secțiunea din concurs, 
calitățile vocale, tehnica vocală, tehnica interpretativă, prezența scenică, gradul 
de dificultate al piesei, omogenitatea și armonizarea, expresivitatea, impresia 
artistică etc. 
 
Art. 30 - 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. 
 

Premiile festivalului 

Art. 31 – Pentru fiecare secțiune în parte se vor oferi premiul I, II și III. 

Art. 32 – Marele premiu al festivalului, Trofeul „RĂSUNĂ CETATEA“, va fi 
oferit interpretului/ansamblului care va obţine cel mai mare punctaj, indiferent 
de secțiune. 

Art. 33 – Juriul poate decide acordarea Premiului Special al Juriului. 

Litigii 

Art. 34 - Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor 
rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu își va asuma nici o responsabilitate 
cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de 
către participanți. 

Art. 35 - Organizatorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care îi sunt 
furnizate informații false sau eronate cu privire la participanți. 

 

 



Dispoziții finale 

Art. 36 - Organizatorii au dreptul exclusiv de a folosi în transmisiuni radio, TV 
și online, de a edita şi exploata, cântecele/dansurile prezentate în competiție de 
către concurenți, cu respectarea drepturilor de autor. 

Art. 37 - Organizatorii festivalului își rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, 
fotografia, distribui pe internet, de a filma şi înregistra toate prestațiile din 
cadrul festivalului, inclusiv gala. 

Art. 38 - Participanţii la Festival vor respecta întocmai prevederile prezentului 
Regulament, precum și celelalte instrucțiuni scrise sau verbale ale 
organizatorilor. 
 

Art. 39 - Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge de pe pagina oficială de 
Facebook a festivalului, precum și de pe pagina oficială de prezentare a 
festivalului, orice postări ce lezează, în mod direct sau prin asociere, imaginea 
sa sau a concurenților înscriși.  

Art. 40 - Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter 
personal în cadrul acestui eveniment. 

Art. 41 - Prin participarea la acest concurs, participanții îşi dau acordul, în mod 
expres şi neechivoc, cu privire la: colectarea şi prelucrarea de către Organizator 
a informaţiilor pe care candidaţii le folosesc pentru a valida înscrierea în 
concurs, precum şi a datelor oferite cu acest scop. 

Art. 42 - Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale 
ale participanților şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. 

Art. 43 - Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter 
personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală. 

Art. 44 - Participanţii au, în conformitate cu Regulamentul GDPR, dreptul de 
informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie 
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de 
retragere, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei. 

 


