
Regulament de organizare şi desfăşurare a Proiectului - 

Concursului „Mi-s român si cânt de mic“  

 
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

  

Art. 1 – Proiectul - Concurs „Mi-s român si cânt de mic“, este organizat de Asociatia pentru Tineret, 
Arta si Cultura.  

Art. 2 – Scopul acestei manifestări cu caracter competitiv îl constituie  promovarea creaţiei  şi artei 
interpretative, la un înalt nivel artistic, a muzicii populare româneşti, care se adresează copiilor şi 
tinerei generaţii, cu vârste cuprinse intre 04 si 14 ani. De asemenea, este o formă de educaţie cu 
ajutorul muzicii, de dezvoltare a imaginaţiei, a simţului estetic şi a bunului gust, de cunoaştere şi 
respectare a valorilor acestui gen. 

În cadrul concursrului sunt acceptate numai melodii româneşti, interpretate în limba română. 

  

Art. 3 – Proiectul - Concurs „Mi-s român si cânt de mic“, este o manifestare artistica, care se va 
desfășura in perioada 25 noiembrie – 01 decembrie 2020, având urmatoarele etape: 

  

PRIMA ETAPĂ – Inscrierea  

Inscrierea se va face incepand cu data de 25 noiembrie 2020, pana la data de 29 noiembrie 2020, 
ora 23:59, prin trimiterea unui filmulet in care copilul se va inregistra interpretând un cântec din 
folclorul românesc. Mentionam ca piesele interpretate sunt alese de catre participanti, nu sunt 
impuse de catre organizator.  

 

Filmarea, impreuna cu numele piesei, datele legate de numele copilului, ale parintelui sau tutorelui, 
se vor trimit pe adresa de email asociatia.tineret.arta.cultura@gmail.com.  

Departajarea se va face prin note (de la 0 la 10), note acordate de catre membrii juriului. 

  

CAPITOLUL II – CONDIŢII DE PARTICIPARE 

  

Art. 4 – La Proiectul - Concurs „Mi-s român si cânt de mic“ pot participa copii cu varsta cuprinsa 
intre 4 si 14 ani, cu acordul părintilor/tutorelui. 

  

Art. 5 – Înscrierile la acest concurs se fac pe baza e-mailului. Înscrierile se vor trimite prin e-mail la 
adresa: asociatia.tineret.arta.cultura@gmail.com. 
 

Art. 6 – Fiecare concurent trebuie să pregătească o melodie din folclorul romanesc. 



  

Art. 7 -  Proiectul - Concurs „Mi-s român si cânt de mic“ are în responsabilitate organizarea si 
punerea la dispoziția concurentilor desemnati castigatori, a spatiilor de repetitii, echipamente 
tehnice si a spațiului scenografic. În acest sens, pentru premiul I, regia artistică, scenografia, 
sonorizarea, precum si restul echipamentelor necesare, vor fi asigurate de organizatori. 

  

CAPITOLUL III – DESFĂŞURAREA Proiectul - Concurs „Mi-s român si cânt de mic“ 

 Desfasurarea proiectului – concurs va avea loc in perioada 30 noiembrie – 01 decembrie.  

 

Art. 12 – Selecţia melodiilor pentru concursul  „Mi-s român si cânt de mic“, se face de către un 
Juriu format exclusiv din membri competenti, cu studii in domeniu. 

 

Art. 13 – Vor fi depunctaţi concurenţii care nu vor avea un repertoriu şi o ţinută corespunzătoare 
cerintelor. 

 

Art. 14 – Participarea în juriu este remunerată pe bază de contract, cuantumul fiind stabilit de 
organizatori. 

Art. 15 – Anuntarea castigatorului se va face pe 01 decembrie 2020, pe canalele media Favorit TV.   

   

CAPITOLUL IV – PREMIILE PROIECTULUI - CONCURS „MI-S ROMÂN SI CÂNT DE MIC“ 

  

 Art. 16 – Premierea celor 3 castigatori (Premiul I, Premiul II si Premiul III): 

 Premiul I 

o Realizarea unui cântec, cu tot ceea ce implică, respectiv compoziția, orchestrația si mix-
master; 

o Realizarea unui videoclip, care presupune regia, filmarea și montajul materialului realizat; 
o Promovarea care se va realiza prin expunere, respectiv prin difuzarea videoclipului pe postul 

național Favorit TV; 
 

 Premiul II 

o 20 de ore de canto, cu profesor acreditat, în cadrul Școlii de Folclor si Educație Muzicală; 
 

 Premiul III 

o 10 ore de canto, cu profesor acreditat, in cadrul Școlii de Folclor si Educație Muzicală. 
 
 

CAPITOLUL V – RESURSE UMANE, FINANCIARE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

Art. 17 – Întreaga organizare a PROIECTULUI - CONCURS „MI-S ROMÂN SI CÂNT DE MIC“ 

se desfăşoară sub directa supraveghere şi îndrumare a organizatorilor. 



 

 

 

Producătorul executiv al proiectului - concurs este Asociatia pentru Tineret, Arta si Cultura. 

Art. 18 – Resursele financiare şi materiale necesare festivalului provin aportul propriu, precum si 
finantare acordata de catre Ministerul Culturii.  

  

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE 

  

Art. 19 – La baza tuturor deciziilor privind organizarea şi desfăşurarea Proiectului - Concurs „Mi-S 
Român Si Cânt De Mic“ sunt obligatorii prevederile prezentului Regulament. 

Art. 20 – Prevederile prezentului Regulament au fost discutate şi aprobate de organizatori. 

  

 

 

Presedinte Asociatia pentru Tineret, Arta si Cultura, 

Tataru Daniela – Iuliana 

 

 


