
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  MEHEDINŢI 

ORAŞUL  BAIA  DE  ARAMĂ 

 

 

 

                                             REGULAMENTUL 
              FESTIVALULUI  NAŢIONAL  DE  FOLCLOR  

 

                  ,,  MUNTE,  MUNTE,  BRAD  FRUMOS  ” 
                                   EDIŢIA  a XVII – a, 2015 

 

 

 

  Organizatori : -  Primăria şi Consiliul  Local  Baia  de  Aramă  

 

                           -  Consiliul  Judeţean    Mehedinţi  

 

                           -  Centrul     Cultural     Mehedinţi  

 

 Festivalul Național de folclor ”Munte, munte, brad frumos” are ca 

obiectiv principal conservarea și promovarea patrimoniului cultural 

tradițional românesc, reprezentând spațiul de afirmare a tinerilor 

interpreți și de repunere în circulație a unor piese valoroase din 

diferite zone etnofolclorice ale țării. 

   

Festivalul  va  fi  organizat   pe  stadionul  oraşului  Baia  de 

Aramă  în perioada  04 – 06.09.2015, iar preselecţia  candidaţilor   

se  va  face  în  Sala de sport a  Grupului  Şcolar  Constantin 

Brâncoveanu  din imediata  apropiere a stadionului, începând  cu  

orele 10,00 (04.09.2015). 

 

   Regulamentul Festivalului  şi  Fișa  de  înscriere  se  află  postate 

pe  www.primariabaiadearama.ro 

 

  



Condiții  de  participare :  

 

Vor  fi  selectaţi concurenţi din  rândul  participanţilor cu  vârsta 

cuprinsă între 16 și 35 ani, ce au  obligaţia  de  a  completa   pentru  

înscriere fişa de participare model, anexată la prezentul  

regulament.  

          Fişa  va  fi  însoțită  de  partiturile repertoriului  de  concurs 

și   vor  fi  trimise  Primăriei  Baia de Aramă  la  adresa  de       

e- mail : primaria_bda@yahoo.com ,  tel / fax 0252381473, până  

la 03.09.2015, în  mod excepțional până în data  de 04.09. 2015,  

ora  09.30,  la  Preşedintele  juriului.    

Concursul se desfășoară pe două secțiuni, soliști vocali și soliști 

instrumentiști. Pot participa interpreți amatori ai folclorului 

muzical din toate zonele etnofolclorice românești. Nu pot participa 

artiști consacrați sau profesioniști. 

 

Reguli  pe  perioada  desfășurării  festivalului  

 

 Juriul, orchestra, participanții la  festival, colaboratorii și  invitații  

vor  beneficia  de  masă  și  cazare  numai  pe  baza  legitimaţiilor  

eliberate  de  Primăria  oraşului  Baia  de Aramă. 

Pentru  data  de  04.09.2015  vor  beneficia de  masă și cazare  

juriul, orchestra, concurenții selectați  pentru  concurs, 

colaboratorii  și invitații. 

Pe data  de  05.09.2015 va  fi asigurată  masa   pentru  orchestră, 

invitați, colaboratori  și concurenții  câștigători  ce  evoluează  în 

Gala  festivalului ( cazare  în  mod  excepțional ). 

Vor fi respectate cu strictețe timpul şi calendarul  festivalului, 

precum  și  regulile de  conduită   morală, în caz  contrar   se  vor   

aplica  excluderi  din  festival. 

 

 Ordinea   de  intrare în  concurs se va face  conform  

calendarului  stabilit   de  juriu.  

 

  

 

mailto:primaria_bda@yahoo.com


 

Evoluția  în  concurs  

 

Secțiunea I -soliști vocali:  

 Fiecare  concurent va  prezenta  două  piese  muzicale. Prima 

piesă, fără acompaniament, va fi doină, cântec doinit, baladă sau 

cântec epic. A doua piesă, de joc, va fi acompaniată de orchestră. 

În  afară  de  piesele    din  concurs  se  va   prezenta   costumul 

popular, care trebuie să fie reprezentativ pentru zona etnofolclorică 

de unde provine concurentul,  sau  un  obicei  popular, în  graiul  

autentic al acelei zonei.  

Acompaniamentul  este  asigurat  de  formația  Danubius  din  

Drobeta  Tr. Severin . 

 

Secțiunea a II-a – soliști instrumentiști  

Concurenții vor interpreta două piese cu acompaniament, diferite 

ca mișcare, ritm și tempo. 

 

Evoluția  în cadrul  Galei  de  premiere  se  va  face în  ordinea  

descrescătoare  a  premiilor, conform  clasamentului  realizat   de  

juriu și  public .  

Publicul   ce  dorește  să   voteze   concurentul  preferat, ridică  de     

la  organizatori  taloanele  cu  ajutorul  cărora  se alege   

concurentul    ce  va  primi   premiul  de  popularitate. 

Din  rândul  taloanelor  de participare  la  vot  pentru    acordarea  

premiului  special  al  publicului, prin  tragere  la  sorți,  se  va  

stabili    persoana  din  public  ce  va  primi  un  premiu de 

fidelitate  acordat  de  organizatori .  

Pe  lânga   premiile  acordate   mai  pot  fi  oferite  CD  -uri  ale  

unor formaţii, ansambluri  și  interpreți  consacrați. 

 

 

 

 

 

 



JURIUL: 

 Președinte: conf. univ. dr.  Gabriela   Rusu -  Păsărin  

                                                   (Director Festival) 

 

Membrii:  

 drd.Violeta Ianculescu (realizatoare de evenimente  

                   folclorice la Radio România) 

 prof. Emilia  Mihăilescu (director al Centrului Cultural  

                   ”Nichita Stănescu”, Mehedinți) 

 prof. Doina  Durdan 

 ing. Ionel Rafael Dunărinţu (Primarul orașului Baia de 

            Aramă) 

 prof. dr. Cornel     Boteanu                                                                              

 prof. Eleodor   Popescu 

                     

Premii  acordate:   

 
MARELE   PREMIU   AL  FESTIVALULUI 

 

PREMIUL   SPECIAL  AL  JURIULUI   

  

PREMIUL    DE  POPULARITATE 

  

PREMIUL  PENTRU  CEL  MAI AUTENTIC 

   

                  COSTUM  POPULAR 

 

PREMIUL  DE  FIDELITATE  

 

PREMII  SOLIȘTI  VOCALI  : PREMIUL       I  

                                                                    PREMIUL  al II - lea  

                                                                    PREMIUL  al III- lea  

                                                                    MENȚIUNE 

 

                  PREMII  SOLIȘTI  INSTRUMENTIȘTI : 

                                                                    PREMIUL       I  

                                                                    PREMIUL  al II - lea  

                                                                    PREMIUL  al III- lea  

                                                                    MENȚIUNE 



 

                                

PROGRAMUL     FESTIVALULUI   

 

04.09.2015   09.00  -   10.00 -  stabilirea  evidenței  concurenților 

                     10.00  -   13.00 -  selecția   participanților   înscriși  

                     13.00  -   14.00 -  distribuirea  legitimațiilor de   

                                                        masă  și  cazare 

                     14.30  -   15.30 -   servirea  mesei de prânz 

                     16.00  -   17.30 -   repetiție   cu  orchestra 

                     17.45  -  18.00  Deschiderea  Festivalului  de  către   

                                               Primarul  orașului  Baia  de Aramă   

                                               și  discursul  invitaților 

 

                     18.00  -  20.00  FESTIVAL  CONCURS 

                     21.00  -  masa  de  seară  

 

05.09.2015   08.30 -  micul  dejun 
                       
                             11.00  -   13.00 – repetiție  cu  orchestra  

                      14.30  -   masa    de  prânz 

                      18.00  -   Gala  de  Premiere  

                      19.30  -   Închiderea  Festivalului 

                

                           

        Programul  va  continua  cu  spectacol  dedicat   sărbătorii  

Zilelor  orasului  Baia  de Aramă, Mehedinți,  2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


