
 
PROIECT DE REGULAMENT 

 

REGULAMENTUL 

FESTIVALULUI-CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE 

A CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC „FELICIAN FĂRCAȘIU” 

EDIȚIA A XVIII-A, SEBEȘ, 2-3 OCTOMBRIE 2021 

 

Festivalul - Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular 

Românesc „Felician Fărcașiu” (denumit în continuare Festivalul - Concurs 

„Felician Fărcașiu”), ajuns la cea de-a XVIII-a ediție, este unul dintre cele mai 

prestigioase evenimente de profil din țară, dedicat memoriei marelui interpret 

de muzică populară, născut la Sebeș: Felician Fărcașiu (1920-1977). 

Concursul din cadrul festivalului se adresează atât interpreților de muzică 

populară din țară, cât și interpreților români din afara granițelor (Serbia, 

Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova etc.). 

 

1) Organizatorii Festivalului - Concurs „Felician Fărcașiu”: 

 Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș; 

 Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. 

 

2) Scopul Festivalului - Concurs „Felician Fărcașiu”: 

 descoperirea și promovarea de noi talente interpretative, punerea în 

valoare a cântecului popular autentic și introducerea sa în circuitul 

valorilor spirituale, prezentarea nealterată a frumuseții costumului 

popular din diferitele zone etnografice ale țării. 

 

3) Condiții de participare și repertoriu: 

 concursul se adresează interpreților de muzică vocală tradițională 

românească din diferitele zone etnofolclorice ale țării, cu vârsta cuprinsă 

între 16 și 35 de ani; 

 soliștii consacrați sau profesioniști, laureații Marelui Premiu al festivalului 

nu vor fi admiși pentru a participa la concursul din cadrul festivalului; 

 concurenții vor interpreta două melodii reprezentative pentru zona 

etnofolclorică din care provin, după cum urmează: 

▪ prima melodie: fără acompaniament orchestral, cu ritm parlando-

rubato (doină, bocet, cântec bătrânesc, cântec propriu-zis); 

▪ cea de-a doua melodie: cu acompaniament orchestral, cu ritm giusto-

silabic, aksac sau de dans; 

 la alegere, concurenții pot interpreta și o a treia melodie - selectată din 

repertoriul lui Felician Fărcașiu; subliniem că se va acorda un premiu 



special pentru cea mai bună interpretare a unei melodii din repertoriul 

lui Felician Fărcașiu; 

 concurenții au obligația de a trimite, odată cu fișa de înscriere, partitura 

muzicală, un link de trimitere către o înregistrate audio/video sau 

înregistrarea audio a melodiei cu acompaniament pe care doresc să o 

prezinte în concurs; 

 organizatorii își rezervă dreptul de a respinge participarea unui 

concurent pentru neprezentarea informațiilor solicitate la melodia cu 

acompaniament. 

 

Fișele de înscriere și partiturile muzicale/link-urile/înregistrările vor fi trimise, 

până cel târziu la data de 22 septembrie 2021, ora 18:00, pe adresa Centrului 

Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, bulevardul Lucian Blaga, numărul 45, cod 

poștal 515800 sau prin e-mail la adresa contact@cclbsebes.ro. 

 

4) Programul evenimentului:  

 

Sâmbătă, 2 octombrie 2021: 

 primirea concurenților; 

 preselecția concurenților, la sediul Centrului Cultural „Lucian Blaga” 

Sebeș (preselecția pentru concursul propriu-zis; înregistrarea preselecției; 

stabilirea ordinii de intrare în concurs prin tragere la sorți). 

 

Duminică, 3 octombrie 2021: 

 repetițiile concurenților cu orchestra; 

 desfășurarea concursului; 

 festivitatea de premiere; 

 întregul eveniment va fi televizat. 

 

5) Desfășurarea concursului: 

 concursul se va desfășura sub forma unui spectacol cu public; 

 ordinea intrării în concurs se va stabili prin tragere la sorți; 

 câștigătorul marelui premiu va fi invitat de onoare pentru susținerea unui 

recital la următoarea ediție a festivalului; 

 publicul va avea posibilitatea să-și voteze interpretul favorit, căruia i se 

va acorda premiul de popularitate; votul se va realiza prin intermediul 

unor formulare oferite de organizatori; procedura de vot pentru premiul 

de popularitate va fi anunțată public în cadrul evenimentului; 

 acompaniamentul concurenților va fi asigurat de orchestră. 

 

Concurenților care nu au fost selectați pentru a participa la concursul de 

interpretare, nu li se va asigura masa și cazarea pentru a doua zi. 

 

6) Juriul: 

mailto:contact@cclbsebes.ro


 prestația concurenților va fi evaluată de un juriu, format din personalități 

ale vieții culturale, specialiști în folclor muzical și etnografie; componența 

juriului va fi comunicată participanților în ziua desfășurării preselecțiilor. 

 

7) Premiile festivalului: 

Organizatorii Festivalului - Concurs „Felician Fărcașiu” vor acorda, pe baza 

clasamentului stabilit de membrii juriului, următoarele premii: 

▪ Marele Premiu al Festivalului, în valoare de 5.000 lei (sumă impozabilă 

conform legislației în vigoare); 

▪ Premiul I, în valoare de 2.500 lei (sumă impozabilă conform legislației în 

vigoare); 

▪ Premiul al-II-lea, în valoare de 1.500 lei (sumă impozabilă conform 

legislației în vigoare); 

▪ Premiul al-III-lea, în valoare de 1.200 lei (sumă impozabilă conform 

legislației în vigoare); 

▪ Premiul special pentru interpretarea unei melodii din repertoriul lui 

Felician Fărcașiu, în valoare de 1.000 lei (sumă impozabilă conform 

legislației în vigoare); 

▪ Premiul de popularitate, în valoare de 1.000 lei (sumă impozabilă 

conform legislației în vigoare); în cazul în care nu sunt înregistrate minim 

100 de voturi, juriul poate decide transformarea premiului de 

popularitate în maxim două mențiuni speciale, cuantumul acestora fiind 

de 500 lei, sumă impozabilă conform legislației în vigoare. 

 

Concurenților care au fost selectați pentru a participa la concursul  

de interpretare, li se vor acorda diplome de participare. 

 

8) Organizatorii Festivalului-Concurs „Felician Fărcașiu” asigură masă și cazare, 

cheltuielile legate de transportul participanților fiind suportate de aceștia sau 

de instituțiile culturale pe care le reprezintă. În cazul concurenților cu vârste 

sub 18 ani, organizatorii asigură masă și cazare pentru un singur însoțitor. 

 

 

 

 

Nadia-Diana Mitrea 

Director, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș 

 

 

 

 

Consultanți proiect: 

Dr. Radu Totoianu, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, specialist în probleme de 

etnologie; 

Adina Hada, muzician, interpretă de folclor, absolventă a Academiei de Muzică 

„Gheorghe Dima” Cluj-Napoca. 


