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CONCURSUL DE INTERPRETARE VOCAL Ă PENTRU COPII 

MUGURI DE CÂNTEC ROMÂNESC  

EDIȚIA I 

 

 REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 
Organizatorul Concursului Muguri de cântec românesc – ediția I este Ansamblul Artistic 

Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, Manager Petre Șușu. 
Scopul concursului este de a promova copiii din județul Iași care demonstrează talent în interpretarea 

cântecului popular românesc. 
Obiective: 
Prin organizarea Concursului “MUGURI DE CÂNTEC ROMÂNESC”  – Ediția I  Ansamblul 

Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași își propune: 
  Identificarea copiilor din județul Iași care dovedesc aptitudini, talent și pasiune pentru interpretarea 

cântecului popular românesc cu specific moldovenesc.  
  Organizarea unui spectacol-concurs de interpretare a cântecului popular moldovenesc pentru a 

promova copiii talentați identificați. 
  Sprijinirea debutului în viața artistică copiilor care câștigă premii în cadrul spectacolului-concurs 

“MUGURI DE CÂNTEC ROMÂNESC”  – Ediția I. 

Beneficiari:  
Concursul “MUGURI DE CÂNTEC ROMÂNESC”  – Ediția I se adresează copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 6 și 15 ani care au domiciliul în localități din județul Iași.  

Etapele Concursului “MUGURI DE CÂNTEC ROMÂNESC” – Ediția I: 
Etapa I: Înscrierea pentru preselecție 
  Perioada de înscriere pentru preselecție este 16 aprilie – 7 mai 2021. 
  Înscrierea la peselecție se va realiza prin completarea Fișei de înscriere și acordului GDPR 

prezentate în Anexă și trimiterea acestora în formă scanată/fotografiată pe adresa 
ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com, până pe 7 mai 2021, ora 16:00. 

  Organizatorii vor confirma online primirea Fișei de înscriere și a Acordului GDPR transmise de 
concurent și, în același mesaj, vor anunța concurentul că este înscris pentru preselecție. Confirmarea se va 
realiza în cel mult 24 de ore de la primirea documentelor. 

  Fișele de înscriere incomplete sau completate incorect nu vor fi înregistrate. 

 Acordurile GDPR nesemnate nu vor fi înregistrate.  
  Dacă un concurent care a trimis documentele de înscriere la preselecție nu a primit mesajul online 

cu confirmarea de primire, înseamnă că nu a fost înscris la preselecție. Într-o astfel de situație concurentul 
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sau părintele/tutorele acestuia este rugat să se adreseze organizatorilor pentru a afla cauza care a generat 
această situație și, în condițiile în care nu se va depăși limitele regulamentului, pentru a soluționa problema 
apărută.   

Etapa a II – a: Preselecția concurenților  
  Preselecția se va realiza prin analizarea de către juriul concursului a unor materiale filmate 

realizate de concurenți și transmise către organizatori conform acestui regulament. 
  Fiecare concurent va transmite materialul filmat către organizatori astfel: online, pe adresa de e-

mail ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com, sau pe suport fizic, CD/DVD/stick, la secretariatul Ansamblului 
Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași cu sediul în Municipiul Iași, Șoseaua 
Bucium, nr. 80, Corp A.  

  Termenul limită pentru transmiterea materialului filmat este 7 mai 2021, ora 16:00.  

  Evaluarea materialelor filmate primite de la concurenți și preselecția se vor realiza în perioada 10 - 
14 mai 2021. 

  Rezultatele preselecției vor fi anunțate public cel târziu vineri 14 mai 2021, ora 16:00, prin afișare 
la sediul instituției, pe site-ul ansamblului www.ansamblul-cjiasi.ro, pe pagina de facebook a ansamblului și 
în mass-media. 

  Evaluarea concurenților va fi realizată de către un juriu alcătuit din șapte membri, specialiști în 
cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași: soliștii vocali 
Constantin Bahrin, Claudia Martinică, Simona Mazăre și Andrei Balan, instrumentistul Alexandru Mihai 
Grosu (licențiat în canto), dirijorul orchestrei – Dumitru Lucaci și Managerul ansamblului - Petre Șușu 
(coregraf). 

  La etapa de preselecție nu se admit contestații. 
 

Mențiuni referitoare la materialul filmat pe baza căruia se va realiza preselecția concurenților 
 Concurenții vor realiza o înregistrare video în care apar interpretând un cântec popular cu specific 

moldovenesc, la alegere. 
  Cântecul poate fi interpretat atât cu acompaniament instrumental înregistrat (negativ) – cântec 

propriu-zis, cât și a capella – cântec doinit, doină, baladă etc.  
  Înainte de a începe interpretarea cântecului, concurenții trebuie să menționeze verbal, pe 

înregistrarea video, următoarele:  
(1)  Numele și prenumele (în această ordine); 
(2)  Vârsta; 
(3)  Localitatea de domiciliu; 
(4)  Titlul cântecului pe care îl va interpreta; 
(5)  Numele solistului vocal din repertoriul căruia provine cântecul.  
  Pentru înregistrare, cântecul trebuie interpretat live, iar materialul înregistrat trebuie să aibă o 

calitate corespunzătoare, pentru a  putea fi evaluat corect. 
  Se acceptă înregistrările video realizate cu telefonul mobil sau cu alte dispozitive de înregistrare 

audio-video. 

  Nu este obligatoriu, însă este de preferat ca în materialul filmat, participanții la preselecție să apară 
îmbrăcați în costum popular adecvat zonei pe care o reprezintă. 

 

Etapa a III – a: Spectacolul-concurs “MUGURI DE CÂNTEC ROMÂNESC” – Edi ția I 
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  Spectacolul-concurs “MUGURI DE CÂNTEC ROMÂNESC” – Ediția I se va desfășura la data 
de 1 iunie 2021, în Municipiul Iași. 

  Locul de desfășurare al fazei finale va fi anunțat după finalizarea etapei de preselecție. 

  Fiecare participant la spectacolul-concurs va fi însoțit de un adult (părinte/rudă/tutore legal). 
 În caz de forță majoră, organizatorii vor putea schimba modalitatea de desfășurare, data și locul 

spectacolului-concurs și vor înștiința concurenții în cel mult 24 de ore de la luarea acestei decizii.  
 

Mențiuni referitoare la desfășurarea spectacolului-concurs ”Muguri de cântec românesc” – Ediția I 
 

  Distribuția în concurs a participanților se va stabili de către organizatori, urmărindu-se asigurarea 
unui echilibru artistic al spectacolului pe toată durata acestuia. 

  În cadrul spectacolului-concurs, participanții vor interpreta, cu acompaniament orchestral live, 
cântecul pe care l-au prezentat la preselectie. 

  Acompaniamentul orchestral al concurenților va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Artistic 
Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, dirijor Dumitru Lucaci. 

 Prestația concurenților va fi evaluată de juriul menționat anterior. 
   Criteriile generale în baza cărora juriul va evalua prestația concurenților în concurs  sunt: 

- respectarea specificului zonal moldovenesc; 
- calitățile vocale și interpretative;  
- reprezentativitatea costumului popular în raport cu regiunea folclorică; 
- ținuta artistică și prezența scenică a concurentului. 

  Criteriile de jurizare se vor reflecta în Fișa de jurizare, aceasta urmând a fi prezentată 
concurenților selectați pentru Etapa a II-a. 

  La Concursul de interpretare vocală pentru copii ”Muguri de cântec românesc” - Ediția I  nu se 
percep taxe de participare pentru concurenți. 

 La finalul spectacolului-concurs se vor acorda  8 premii, după cum urmează: Marele Premiu, 
Premiul I, Premiul II, Premiul III, Mențiune I, Mențiune II, Mențiune III și Premiul special al 
juriului. 

   

Mențiuni referitoare la premii 
              La acest concurs nu se vor acorda premii în bani. 
              Toți concurenții vor primi Diplomă de participare. 
              Fiecare dintre copiii premiați va primi: 

  O diplomă; 
  Un cântec - linie melodică și text -  create de către soliștii vocali ai ansamblului: Constantin 

Bahrin, Claudia Martinică, Simona Mazăre și Andrei Balan, aranjament orchestral – Dumitru Lucaci; 
  Înregistrarea gratuită a cântecului în studio-ul instituției (negativ și pozitiv), cu acompaniamentul 

asigurat de orchestra Ansamblului Artistic Profesionist ,,Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, 
dirijor Dumitru Lucaci. 

 

Toți premianții Concursului ”MUGURI DE CÂNTEC ROMÂNESC ” - Ediția I vor vor interpreta 
cântecul primit ca premiu într-un spectacol special pe care Ansamblul Artistic Profesionist ”Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județea Iași îl va organiza în prima parte a stagiunii 2021 – 2022. 

 
Manager 
Petre Șușu 


