
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVALUL/CONCURS  NAȚIONAL  DE  FOLCLOR 
« MIOVENI » 2019  

Ediția I 

R E G U L A M E N T 

  

1. STRUCTURA FESTIVALULUI 

Organizatori: 

 CONSILIUL LOCAL ȘI PRIMĂRIA MIOVENI; 

 CENTRUL CULTURAL MIOVENI 

Parteneri:  

 Televiziuni Naționale și Locale; 

 Presa Argeșeană; 

 Instituții Publice din Județul Argeș; 

 Sponsori locali de renume. 

Perioada şi locul de desfăşurare: 

 Festivalul/Concurs  Național  de  Folclor « MIOVENI » 2019,  Ediția I va avea 

loc în perioada 8 – 11 august  2019, la Mioveni. La concurs vor participa 8 grupuri din  

regiunile țării și două grupuri de invitați speciali din Rusia și China. 

 

 



2.   SCOPUL FESTIVALULUI 

Festivalul-Concurs Naţional de  Folclor  „MIOVENI”  are drept scop: 

 Revitalizarea şi promovarea folclorului din mai multe zone etnografice  ale  

României;  

 Conservarea, valorificarea  și promovarea folclorului muzical, literar şi coregrafic în 

prezentarea lui scenică; 

 Conservarea și transmiterea către noua generație a unor obiceiuri/tradiții  naționale 

specifice (obiceiuri de nuntă/ obiceiuri  la anumite sărbători de peste an/ obiceiuri din 

ciclul familial); 

 Preluarea, promovarea și conservarea de către tineri a elementelor de patrimoniu 

național cu valoare istorică fundamentală;  

  

3.  ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

 Înscrierea la concurs se face pe baza Fişei de înscriere care poate fi descărcată de pe 

site-ul oficial al Centrului Cultural Mioveni, centrulculturalmioveni.ro ;  

 Fișa de înscriere va fi însoțită de un demo de prezentare al ansamblului și   fotografii 

reprezentative; 

 Termenul limită de trimitere a fișelor împreună cu materialele  mai sus-menționate 

este: Miercuri, 15 mai 2019; 

 În urma fișelor de înscriere primite, Centrul Cultural Mioveni își rezervă dreptul de a 

selecta 8 grupuri din diferite regiuni ale țării; 

 Fişa de înscriere, fotografiile și filmul de prezentare pot fi trimise la  adresa de email: 

centrulcultural.mioveni@yahoo.ro  cu menţiunea pentru Festivalul – concurs 

“MIOVENI” 2019, până Miercuri,  15 MAI 2019; 

 Materialele vor fi însoțite de un tabel nominal, semnat și ștampilat, cu membrii 

ansamblului, precum și cu însoțitorii lor.  

4. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

Fiecare ansamblu va prezenta în cadrul concursului:  

 În deschiderea Festivalului toate ansamblurile vor participa la parada portului 

popular;  

 Un program de maxim 20 min. de dansuri folclorice într-una din zilele  de concurs; 

 Un moment dintr-un  obicei specific zonei/ regiunii de maxim 20 min.; 

 Intrarea în concurs va fi stabilită prin tragere la sorți; 

http://www.florile.ceahlaului.culturaneamt.ro/
mailto:centrulcultural.mioveni@yahoo.ro


 Suportul muzical va fi cu taraf sau Stick/CD ; 

 Un stand de promovare al grupului care să conțină obiecte specifice, roll-up-ri,etc. 

(pot fi și cu vânzare); 

 Fiecare stand va primi câte un premiu din partea organizatorilor. 

 

5. JURIUL 

Juriul Festivalului va fi format din specialişti în domeniu, oameni de cultură şi  

reprezentanţi ai organizatorilor (5 persoane).  Președintele juriului va fi: Elise Stan, 

iar prezentatorul evenimentului va fi  Iuliana Tudor. 

În jurizarea prestaţiei concurenţilor se va ţine cont de următoarele criterii: 

 Autenticitatea repertoriului ales;  

 Realizarea din punct de vedere muzical, coregrafic și artistic a programului prezentat; 

 Ținuta scenică; 

 Frumusețea și veridicitatea costumelor populare ale membrilor ansamblului. 

Hotărârile juriului sunt definitive şi fără drept de contestare. 

6. PREMIILE 

   a.Trofeul Festivalului: 8.000 lei;      

   b. Premiul I                : 5.000 lei;    

   c. Premiul II               : 4.000 lei;    

   d. Premiul III              : 3.000 lei;  

   e. Mențiuni                 : 3 premii x 1.500 lei; 

   f. Premiul Presei (eventual):    

      Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui sau de a nu acorda unele premii. 

Toate ansamblurile participante  la Festivalul-Concurs Naţional de Folclor   

„Mioveni”, 2019 vor primi diplome de participare și trofee. 

Ansamblul care obține Trofeul Festivalului are obligația de a participa în 

calitate de invitat la ediția următoare a Festivalului. 

 



7. OBSERVAȚII 

 

 Prin înscrierea la concurs, participanții își dau acordul ca organizatorii să folosească 

orice conținut media în care aceștia apar (fotografii, clipuri video, etc.). Participanții 

nu vor avea dreptul să pretindă foloase materiale sau bani în schimbul conținutului 

media în care acesția apar. 

 Participanţii la Festival vor respecta întocmai precizările Regulamentului şi programul 

stabilit de organizatori; 

 Spectacolul se va desfășura în aer liber, în Centrul Civic al Orașului Mioveni; 

 În caz de timp nefavorabil, concursul se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură a 

Sindicatelor „Dacia” Mioveni. 

 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a schimba prezentul Regulament, urmând să facă 

publice modificările efectuate. 

 Grupurile care nu vor fi prezente  la Gala de decenare a premiilor, vor fi descalificate. 

 Orice abatere de la Regulamentul Festivalului, duce automat la depunctare  în 

concurs, în funcție de gravitate/ obiecție/ consecințe. 

 Fiecare ansamblu va fi compus din maxim 30 de persoane (dansatori, coregrafi, taraf, 

directori artistici reprezentanți ai localității/județului/regiunii și un conducător auto). 

 Cheltuielile de cazare şi masă pentru concurenţii din alte judeţe, vor fi suportate de 

organizatori. 

 Cheltuielile de transport vor fi suportate de participanţi sau de către instituţiile pe care 

le reprezintă.  

 În perioada 9-11 august 2019, combustibilul va fi oferit de organizatori pentru 

deplasarea grupului la repetiții, paradă, excursie, etc.  

 Relaţii suplimentare: la sediul Centrului Cultural Mioveni,  str. Învățător Alexandru 

Popescu, nr. 5, tel./fax:0348/ 445.856. 

 

 

Director festival, 

Manager, 

Alin Călinescu 

                                                                                                            


