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FESTIVALUL ARTISTIC JUDEȚEAN AL ELEVILOR BUZOIENI 

EDIȚIA a XX-a: APRILIE - IUNIE 2022 

REGULAMENT DE CONCURS 

 

ARGUMENT 

Fiecare ființă umană învaţă în cele mai diferite contexte - la şcoală, acasă, în grupul 

de prieteni, prin joc, la locul de muncă, prin interacţiunea cu ceilalţi, participând la 

concursuri, implicându-se activ și creativ în festivaluri, competiții, dezvoltându-și diferite 

hobby-uri. Altfel spus, se poate învăța în orice context, în orice situație, în orice moment 

activ din viața fiecăruia dintre noi. 

Educaţia copiilor noștri reprezintă preocuparea noastră fundamentală, aceștia 

constituind centrul tuturor activităților noastre educaționale. Astfel, fiecare dintre noi, 

dascălii, căutăm cele mai potrivite modalități de a-i stimula și motiva pe aceștia în lungul lor 

traseu educațional, astfel încât să poată dovedi: creativitate, competenţe interpersonale, 

capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplină, responsabilitate, capacităţi de 

planificare, coordonare şi organizare, competenţe de gestionare a proiectelor, capacitatea 

de a rezolva probleme practice etc. Toate aceste competenţe au relevanţă crescută în 

dezvoltarea personală a copilului/elevului, contribuind deopotrivă la participarea activă a 

acestuia în societate şi pe piața muncii și fiind complementare celor achiziţionate prin 

educaţia formală.  

În contextul educaţiei nonformale, promovată prin Oferta Educațională a Palatului 

Copiilor Buzău și a Cluburilor Copiilor din județul nostru, accentul este pus, în mod special, 

pe învăţarea prin acţiune, învăţarea de la egali şi activitatea de voluntariat.  

Educaţia copiilor noștri, însă, este imperios necesar să fie continuată în cadrul altor 

tipuri de activități, activităţi extracurriculare, cum ar fi: festivaluri, concursuri, competiții, 

schimburi de experienţă, excursii, mese rotunde, ateliere de creaţie, proiecte educative etc. 

Scopul iniţierii, organizării și desfășurării de-a lungul celor nouăsprezece ediții a 

FESTIVALULUI ARTISTIC AL ELEVILOR BUZOIENI a fost cel menționat anterior, 

scop pe care-l urmărim și în această a XX-a ediție, reactualizat și îmbunătățit, însă.  

Vă invităm să participați la ediția a XX-a a FESTIVALULUI ARTISTIC 

JUDEȚEAN AL ELEVILOR BUZOIENI! 
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I. SECŢIUNEA ARTE VIZUALE 

SCOP GENERAL: Promovarea și valorificarea potențialului creator individual al 

fiecărui copil/elev prin realizarea unor creații originale.  

 

1.1. DOMENIUL: ARTĂ PLASTICĂ 

OBIECTIVE pentru secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.1. Artă plastică: 

 Valorificarea potențialul expresiv al limbajului plastic prin realizarea de către 

copii/elevi a unor compoziții plastice la alegere. 

 Realizarea de către copii/elevi a unei confruntări estetice prin transfer de informație și 

creativitate, confruntare concretizată în creații plastice originale. 

CONDIȚII  DE  PARTICIPARE la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.1. Artă 

plastică: 

a.) Categorii  de  vârstă: 4/5 - 6 ani; 7 - 10 ani;  11 - 14 ani; 15 - 18/19 ani. 

b.) Tematică: portret; natura  statică; peisaj; compoziție. 

c.) Dimensiune suport de aplicare: coală bloc de desen de dimensiune A4 sau A3. 

d.) Tehnică de redare: la alegere tehnici de pictură sau grafică.  

 Pe  spatele lucrării de la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.1. Artă plastică, se 

vor scrie următoarele informații: tematica aleasă și titlul  lucrării, numele  şi  

prenumele copilului/elevului participant, categoria de vârstă, unitatea de 

învățământ, numele  şi  prenumele profesorului coordonator. Aceleaşi date vor fi 

trecute apoi de organizatori pe eticheta care va fi ataşată lucrării în expoziţie. 

 Expedierea lucrărilor, pentru secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.1. Artă 

plastică, se poate face prin poștă sau direct la sediul central al Palatului Copiilor 

Buzău din bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 20, până la data de 15 aprilie 2022. 

IMPORTANT: Aceste lucrări vor fi însoțite de un tabel în care se vor descărca, însă, 

toate lucrările înscrise la secțiunea ARTE VIZUALE din cadrul festivalului, lucrări 

din unitatea/instituția de învățământ participantă la festival, menționându-se în dreptul 

acestora domeniul: 1.1. Artă plastică; 1.2. Design vetimentar; 1.3. Artă decorativă; 

1.4. Film de foarte scurt metraj și/sau 1.5. Artă forografică. Pentru domeniile 1.2., 

1.3., 1.4. și 1.5. se pot consulta, mai jos, informațiile specifice fiecăruia dintre aceste 

domenii incluse în prezentul regulament. Tabelul cu toate lucrările înscrise la 
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secțiunea ARTE VIZUALE din cadrul festivalului va respecta modelul din Anexa 1 a 

prezentului regulament și va fi asumat prin ștampilă și semnătură de conducerea 

unității/instituției de învățământ respective.  

 Lucrările de la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.1. Artă plastică, vor fi 

organizate în plicuri mari în funcție de tematică și categorie de vârstă, pentru a 

putea fi evaluate cu ușurință. 

 Lucrările de la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.1. Artă plastică, NU  se  

returnează. 

 Expoziția va include doar lucrările premiate. Comisia de evaluare va fi formată din 

specialiști, profesori și elevi cu performanțe în domeniu. 

 Vernisajul expoziției cu lucrările de la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.1. 

Artă plastică, va avea loc pe data de: 31 mai 2022, la ora 12.00, la Galeriile de 

Artă Buzău. Expoziția va putea fi vizitată începând cu data de 31 mai 2022 până la 

data de 12 iunie 2022. 

 Pot participa la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.1. Artă plastică, din cadrul 

festivalului copii/elevi coordonați de profesori pentru învățământul preșcolar, 

profesori pentru învățământul primar și profesori de desen/arte plastice din toate 

unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul și 

județul Buzău. 

 Orice modificare a informațiilor prezentate mai sus va fi transmisă în timp util. 

 

Profesor coordonator și persoană de contact: Mihalcea Diana (nr. de telefon: 

0766469597).  

 

1.2. DOMENIUL: DESIGN VESTIMENTAR  

OBIECTIVE pentru secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.2. Design vestimentar: 

 Exersarea priceperilor, deprinderilor și abilităților practic-aplicative ale copiilor/ 

elevilor prin realizarea unor produse originale conform nivelului aptitudinal 

individual. 

 Realizarea de către copii/elevi a unei confruntări estetice prin transfer de informație și 

creativitate, confruntare concretizată în creații originale. 
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CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.2. Design 

vestimentar: 

a.) Categorii de vârstă: 7 - 10 ani; 11 - 14 ani; 15 - 18/19 ani. 

b.) Tematică: vestimentație (proiectare și/sau colecție de modă). 

c.) Dimensiuni: 1.) suport de aplicare: coală bloc de desen de dimensiune A4; 2.) 

pentru colecţie vestimentară: mărime naturală sau miniaturi. 

d.) Tehnici folosite: la alegere. 

 Pe  spatele lucrării de la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.2 Design 

vestimentar, se vor scrie următoarele informații: tematica aleasă și titlul  lucrării, 

numele şi prenumele copilului/ elevului participant, categoria de vârstă, 

unitatea/instituția de învățământ, numele şi prenumele profesorului coordonator. 

Pentru colecţia vestimentară se va utiliza o etichetă care să conțină datele 

menționate mai sus, etichetă atașată pe punga transparentă de plastic sau pe 

sacul transparent de plastic în care a fost introdusă lucrarea. Aceleaşi date vor fi 

trecute apoi de organizatori pe eticheta care va fi ataşată lucrării în expoziţie. 

 Expedierea lucrărilor, pentru secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.2. Design 

vestimentar, se poate face prin poștă sau direct la sediul central al Palatului Copiilor 

Buzău din bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 20, până la data de 15 aprilie 2022. 

 Lucrările de la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.2. Design vestimentar, vor 

fi organizate în plicuri mari sau în pungi transparente/saci transparenți de 

plastic în funcție de tematică, dimensiune și categorie de vârstă, pentru a putea fi 

evaluate cu ușurință. 

 Lucrările de la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.2. Design vestimentar, 

COLECȚIE VESTIMENTARĂ SE RETURNEAZĂ DOAR DACĂ NU AU 

OBȚINUT LOCUL I. Perioada de returnare a lucrărilor va fi anunțată din timp. 

 Expoziția va include doar lucrările premiate. Comisia de evaluare va fi formată din 

specialiști, profesori și elevi cu performanțe în domeniu. 

 Vernisajul expoziției cu lucrările de la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.2. 

Design vestimentar, va avea loc pe data de: 30 mai 2022, la ora 12.00, în holul 

Colegiului Național Pedagogic ,,Spiru Haret” Buzău. Expoziția va putea fi vizitată 

începând cu data de 30 mai 2022 până la data de 5 iunie 2022. 
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 Pot participa la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.2. Design vestimentar, din 

cadrul festivalului copii/elevi coordonați de profesori pentru învățământul primar și 

profesori de desen/arte plastice/tehnologii/alte specialități din toate unitățile/ 

instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul și județul 

Buzău. 

 Orice modificare a informațiilor prezentate mai sus va fi transmisă în timp util. 

Profesor coordonator și persoană de contact: Ion Ioana Iuliana (nr. de telefon: 

0769934788).  

 

1.3. DOMENIUL: ARTĂ DECORATIVĂ 

 

OBIECTIVE pentru secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.3. Artă decorativă: 

 Exersarea priceperilor, deprinderilor și abilităților practic-aplicative ale copiilor/ 

elevilor prin realizarea unor produse originale conform nivelului aptitudinal 

individual. 

 Realizarea de către copii/elevi a unei confruntări estetice prin transfer de informație și 

creativitate, confruntare concretizată în creații originale. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.3. Artă 

decorativă: 

a.) Categorii de vârstă: 7 - 10 ani; 11 - 14 ani; 15 - 18/19 ani. 

b.) Tematică: decoraţiuni interioare, accesorii vestimentare. 

c.) Materiale: sfoară, pasmanterie, materiale neconvenţionale (seminţe, mărgele, fire de 

plastic etc.) 

d.) Dimensiuni: la alegere. 

e.) Tehnici folosite: la alegere. 

 Lucrarea de la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.3. Artă decorativă, va avea o 

etichetă pe care se vor scrie următoarele informații: tematica aleasă și titlul  lucrării, 

numele şi prenumele copilului/elevului participant, categoria de vârstă, unitatea/ 

instituția de învățământ, numele şi prenumele profesorului coordonator. Aceleaşi 

date vor fi trecute apoi de organizatori pe eticheta care va fi ataşată lucrării în 

expoziţie. 
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e.) Expedierea lucrărilor, pentru secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.3. Artă 

decorativă, se poate face prin poștă sau direct la sediul central al Palatului Copiilor 

Buzău din bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 20, până la data de 15 aprilie 2022. 

f.) Lucrările de la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.3. Artă decorativă, vor fi 

organizate în plicuri mari sau în pungi transparente/saci transparenți de plastic 

în funcție de tematică, dimensiune și categorie de vârstă, pentru a putea fi 

evaluate cu ușurință. 

 Lucrările de la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.3. Artă decorativă, SE 

RETURNEAZĂ DOAR DACĂ NU AU OBȚINUT LOCUL I. Perioada de 

returnare a lucrărilor va fi anunțată din timp. 

 Expoziția va include doar lucrările premiate. Comisia de evaluare va fi formată din 

specialiști, profesori și elevi cu performanțe în domeniu. 

 Vernisajul expoziției cu lucrările de la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.3. 

Artă decorativă, va avea loc pe data de: 30 mai 2022, la ora 12.00, în holul 

Colegiului Național Pedagogic ,,Spiru Haret” Buzău. Expoziția va putea fi vizitată 

începând cu data de 30 mai 2022 până la data de 5 iunie 2022. 

g.) Pot participa la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.3. Artă decorativă, din 

cadrul festivalului copii/elevi coordonați de profesori pentru învățământul primar și 

profesori de desen/arte plastice/tehnologii/alte specialități din toate unitățile/ 

instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul și județul 

Buzău. 

h.) Orice modificare a informațiilor prezentate mai sus va fi transmisă în timp util. 

 

Profesor coordonator și persoană de contact: Mihai Steluța (nr. de telefon: 0727794348).  

 

1.4. DOMENIUL: FILM DE FOARTE SCURT METRAJ 
 

TEMA concursului din cadrul festivalului pentru secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 

1.4. Film de foarte scurt metraj: PROVOCĂRI ALE ȘCOLII ON-LINE 

Preambul: Concursul judeţean de film de foarte scurt metraj oferă elevilor de la gimnaziu 

și de liceu oportunitatea manifestării unor înclinații și pasiuni culturale în zona 

audiovizualului, dar și un spaţiu de creativitate și intercunoaștere.  
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OBIECTIVE pentru secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.4. Film de foarte scurt 

metraj: 

 Exersarea competențelor de comunicare prin imagini ale elevilor de vârstă gimnazială 

și liceală prin realizarea unor filme de foarte scurt metraj în conformitate cu tema 

propusă. 

 Realizarea de către elevii de gimnaziu și de liceu a unei confruntări estetice prin 

transfer de informație și creativitate, confruntare concretizată în creații originale. 

Filmele pot fi: documentare, reportaje și animații.  

CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.4. Film de 

foarte scurt metraj: 

1. Durata maximă a filmului: 3 minute (în afara titlului şi a genericului). 

2. Caracteristici tehnice minimale pentru a garanta o calitate optimă a imaginii: 

 DVD video sau avi - standard sistem PAL. 

 Video: 720x576, MPEG-2, PAL. 

 Audio: PCM 48kHz, 16bit, stereo / AAC Dolby Digital Stereo / MPEG-1, Layer II, 

48kHz, 16bit, stereo. 

3. Pentru selecția finală vor fi reținute maximum 20 de filme, care vor fi proiectate în 

prezența publicului și a concurenților. Comisia de evaluare, formată din specialiști și 

profesori și elevi cu rezultate remarcabile în acest domeniu, va decide câştigătorul și 

va acorda premii speciale. 

4. Niveluri de adresare: a.) elevi din ciclul gimnazial, clasele a Va - a VIIIa;  b.) elevi 

din ciclul liceal, clasele a IXa - a XIIa. 

5. Filmul, prezentat pe suport digital (CD/DVD), trebuie să fie însoţit de Fişa de 

participare (vezi Anexa 2 de la prezentul regulament), în care se specifică: titlul 

filmului, genul cinematografic (documentar, eseu, reportaj etc.), subiectul sau ideea 

de bază pe scurt, durata, realizatorii (elevi): regie, scenariu, sunet, director de 

imagine. Pentru fiecare elev/ă se precizează clasa, unitatea de învățământ și 

profesorul coordonator (dacă este cazul) și adresa personală de e-mail a elevei/ 

elevului.   

6. Organizatorii asigură participanţilor condiții proprii de proiecţie a filmelor și îşi 

rezervă dreptul de a refuza produsele care nu prezintă garanţii tehnice. 
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7. Elevii sunt invitați să depună creațiile destinate concursului la sediul central al 

Palatului Copiilor Buzău, din bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 20, la secretariat, 

cu mențiunea pentru Concursul județean de film de foarte scurt metraj, până la 

data de 15 aprilie 2022. 

8. Evaluarea: În perioada 02-10 mai 2022 se va realiza selecția celor 20 de producții, 

care vor participa la faza finală, și, apoi, realizatorii acestora vor fi invitați la selecția 

finală. Comisia de evaluare va fi formată din specialiști, profesori și elevi cu 

performanțe în domeniu. Se va crea o pagină de eveniment destinată secțiunii ARTE 

VIZUALE, domeniul 1.4. Film de foarte scurt metraj, pentru o bună comunicare și 

pentru popularizarea rezultatelor. 

9. Data și locul proiecției finale: 16 mai 2020, ora 14.00, la Casa Corpului Didactic 

Buzău. 

10. Organizatorii pot efectua copii ale filmelor pentru portofoliul concursului doar cu 

acceptul elevei/elevului și/sau al profesorului coordonator. Prezentarea acestora în 

scopuri educative se va face cu respectarea legislației privitoare la dreptul de autor și 

proprietatea intelectuală. 

11. Orice modificare a informațiilor prezentate mai sus va fi transmisă în timp util. 

 

Profesor coordonator și persoană de contact: Matache Ioana - Roxana (nr. de telefon: 

0765907845).  

 

1.5. DOMENIUL: ARTĂ FOTOGRAFICĂ 

 

TEMA concursului din cadrul festivalului pentru secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 

1.5. Artă fotografică: PROVOCĂRI ALE ȘCOLII ON-LINE 

Preambul: Concursul judeţean de artă fotografică oferă elevilor din ciclul primar, 

gimnazial și liceal oportunitatea manifestării unor înclinații și pasiuni culturale în zona 

reportajului și a fotografiei, o oportunitate de comunicare prin cuvânt și imagine, dar și de 

manifestare a creativității.  

OBIECTIVE pentru secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.5. Artă fotografică: 

 Exersarea capacităților și/sau a competențelor de comunicare în scris și prin imagini 

ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal prin realizarea unor reportaje, 

fotografii documentare, eseuri fotografice în conformitate cu tema propusă. 
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 Realizarea de către elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal a unei confruntări 

estetice prin transfer de informație și creativitate, confruntare concretizată în creații 

originale. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea ARTE VIZUALE, domeniul 1.5. Artă 

fotografică: 

1. Niveluri de adresare: a.) elevi din ciclul primar, clasele a IIIa - a IVa;  b.) elevi din 

ciclul gimnazial, clasele a Va - a VIIIa; c.) elevi din ciclul liceal, clasele a IXa - a 

XIIa. 

2. Secţiuni: reportaj, fotografie documentară, eseu fotografic. 

3. Concurenții pot participa cu maximum 3 lucrări.  

4. Lucrările se prezintă în format electronic (CD) şi print (pe hârtie fotografică), 

dimensiuni: minimum 15/21 - maximum 20/30 - ; pentru expoziție, fotografiile se 

fixează obligatoriu pe un suport de carton, încadrate în passepartout cu lățimea de 2-3 

cm.  

5. Obligatoriu, pe spatele lucrării, pe o etichetă, se vor scrie: titlul compoziției, numele 

şi prenumele elevei/elevului, clasa, unitatea de învățământ, profesor coordonator 

(dacă este cazul), adresa personală de e-mail a elevei/elevului. 

6. Fotografiile pot fi alb-negru sau color, realizate în orice tehnică,  în orice stil 

fotografic.  Fotografiile documentare, reportajele, eseurile fotografice trebuie să 

fie originale și realizate de concurenți. 

7. Evaluarea: În perioada 02-10 mai 2022, vor fi selectate cele mai reuşite 30 de 

lucrări: fotografii documentare, reportaje, eseuri fotografice (10 + 10 + 10). 

Comisia de evaluare va fi formată din specialiști, profesori și elevi cu performanțe în 

domeniu, care vor evalua lucrările ținând cont de următoarele criterii: 

 Relevanţa temei - va fi analizată relevanţa fotografiilor documentare, reportajelor, 

eseurilor fotografice pentru tema propusă. 

 Originalitate - modalitate inedită de abordare şi transmitere a temei. 

 Impactul vizual şi comunicativ - calitatea design-ului grafic şi capacitatea de a 

transmite un mesaj clar şi relevant. 

8. Lucrările NU se returnează. Organizatorii vor arhiva lucrările pentru portofoliul 

concursului și le pot expune în scopuri educative cu respectarea legislației 

privitoare la dreptul de autor și proprietatea intelectuală. 
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12. Lucrările se depun într-un plic/colet, în format electronic (CD) şi print, la sediul 

central al Palatului Copiilor Buzău, din bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 20, la 

secretariat, cu mențiunea pentru Concursul județean de artă fotografică, până la 

data de 15 aprilie 2022. 

13. Se va crea o pagină de eveniment destinată secțiunii ARTE VIZUALE, domeniul 1.5. 

Artă fotografică, pentru o bună comunicare și pentru popularizarea rezultatelor. 

14. Expoziția de fotografie documentară va include doar lucrările premiate.  

15. Vernisajul expoziției de artă fotografică documentară va avea loc pe 16 mai 2020, 

ora 14.00, la Casa Corpului Didactic Buzău. 

16. Orice modificare a informațiilor prezentate mai sus va fi transmisă în timp util. 

 

Profesor coordonator și persoană de contact: Șontică Cosmin Dumitru (nr. de telefon: 

0725225335).  

 

 

II. SECȚIUNEA MUZICĂ ȘI COREGRAFIE 

 

SCOP GENERAL - Promovarea și valorificarea talentelor interpretative, a 

aptitudinilor muzicale, coregrafice și de mobilitate individuale și de 

grup/microgrup/colective prin cântec, dans și mișcare. 

 

2.1. DOMENIUL: MUZICĂ UŞOARĂ 

OBIECTIVE pentru secțiunea MUZICĂ ȘI COREGRAFIE, domeniul 2.1. Muzică 

ușoară: 

 Exersarea talentelor interpretative și a aptitudinilor muzicale ale copiilor/elevilor din 

ciclul primar, din gimnaziu și din liceu prin intermediul pieselor de muzică ușoară. 

 Obținerea performanței interpretative în conformitate cu potențialul individual, de 

grup/microgrup și colectiv prin intermediul pieselor de muzică ușoară. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea MUZICĂ ȘI COREGRAFIE, domeniul 2.1. 

Muzică ușoară: 

1. La concurs pot participa formaţii, grupuri, duete sau solişti, câştigătorii etapei 

municipale/locale, conform procesului verbal predat o dată cu Fişa de înscriere (vezi 

Anexa 3 la prezentul regulament). 
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2. Categorii de vârstă: Clasele: Pregătitoare - a IIa; a IIIa - aVa; a VIa - a VIIIa; a 

IXa - a XIIa. 

3.  Genuri muzicale: muzică ușoară; folk; prelucrări folclorice, care să fie în 

concordanță cu vârsta interpreților. 

4. În concurs se prezintă doar o singură piesă, care să dureze maximum 4 minute. 

5. Nu se admite pozitiv. 

6. Preselecţia (faza municipală) va avea loc marți, 12 aprilie 2022, la sediul central 

al Palatului Copiilor Buzău, din bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 20, între orele 

10.30-19.30. 

7. Concursul va avea loc în data de sâmbătă, 7 mai 2022, începând cu ora 10.00, 

conform desfăşurătorului, care se va afișa pe data 2 mai 2022, la sediul central al 

Palatului Copiilor Buzău, pe site-ul instituției și pe pagina oficială de facebook a 

Palatului Copiilor Buzău.  

8. Concursul se va desfășura în Sala Mare a  Consiliului Judeţean Buzău. 

9. Concurenții sunt considerați înscrişi în concurs, dacă și numai dacă, au depus 

Fişa de înscriere completată (vezi Anexa 2 la prezentul regulament), la secretariatul 

Palatului Copiilor Buzău sau au transmis-o pe adresa de e-mail instituțională a 

acestuia: pcbuzau@gmail.com, până în data de 12 aprilie 2022, ora 9.00. 

10. Juriul va fi format din specialiști, profesori și elevi cu performanțe în domeniul 

muzicii ușoare. 

11. Orice modificare a informațiilor prezentate mai sus va fi transmisă în timp util. 

 

Profesori coordonatori și persoane de contact: Bunilă Loredana Mihaela, Palatul 

Copiilor Buzău (0728570440) și Dobre Oana, Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău (nr. de 

telefon: 0731968861).  

 

2.2. DOMENIUL: MUZICĂ CLASICĂ 

OBIECTIVE pentru secțiunea MUZICĂ ȘI COREGRAFIE, domeniul 2.2. Muzică 

clasică: 

 Exersarea talentelor interpretative și a aptitudinilor muzicale ale copiilor/elevilor din 

ciclul primar, din gimnaziu și din liceu prin intermediul pieselor de muzică clasică. 

mailto:pcbuzau@gmail.com
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 Obținerea performanței interpretative în conformitate cu potențialul individual, de 

grup/microgrup și colectiv prin intermediul pieselor de muzică clasică. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea MUZICĂ ȘI COREGRAFIE, domeniul 2.2. 

Muzică clasică: 

 Genuri: 

1. interpretare instrumentală (soliști, formații camerale);  

2. vocală (soliști, grupuri vocale, cor).  

 Durata maximă a interpretării fiecărui concurent/formaţie: 

1. 1-2 piese în limita a 3 minute (clasa pregătitoare); 

2. 1-2 piese în limita a 4 minute (clasele I- aIV a); 

3. 1-2 piese în limita a 6 minute (clasele aV a - aVIII a);  

4. 1-2 piese în limita a 8 minute (clasele aIX a - aXII a). 

 Piesele vor fi interpretate din memorie, excepție făcând formaţiilor camerale. 

 Concursul se va desfăşura pe 2 secţiuni: 

1. şcoli teoretice (gimnaziale și licee), Palatul Copiilor Buzău/Cluburile Copiilor din 

județ, Școala Populară de Artă;  

2.  liceu vocaţional: Liceul de Arte ,,Margareta Sterian” Buzău; Colegiul Național 

Pedagogic ,,Spiru Haret” Buzău. 

 Jurizarea se realizează pe secțiuni, clase și genuri muzicale.  

 Juriul va fi format din specialiști, profesori și elevi cu performanțe în domeniul 

muzicii clasice și se acorda premii şi menţiuni materializate prin diplome pentru 

fiecare clasă şi secţiune. 

 Concursul va avea loc în data de duminică, 8 mai 2022, începând cu ora 10.30, 

conform desfăşurătorului, care se va afișa pe data 2 mai 2022, la sediul central al 

Palatului Copiilor Buzău, pe site-ul instituției și pe pagina oficială de facebook a 

Palatului Copiilor Buzău.  

 Concursul se va desfășura în Amfiteatrul Centrului Județean de Cultură și Artă 

Buzău. 

 Concurenții/Formațiile sunt considerați/considerate înscrişi/înscrise în concurs, 

dacă și numai dacă, au depus Fişa de înscriere completată (vezi Anexa 2 la 

prezentul regulament), la secretariatul Palatului Copiilor Buzău sau au transmis-o 
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pe adresa de e-mail instituțională a acestuia: pcbuzau@gmail.com, până în data 

de 6 mai 2022, ora 14.00. 

 Orice modificare a informațiilor prezentate mai sus va fi transmisă în timp util. 

 

Profesor coordonator și persoană de contact: Răgălie Marius, Liceul de Arte 

,,Margareta Sterian” Buzău (nr. de telefon: 0723192499).  

 

2.3. DOMENIUL: COREGRAFIE - BALET 

OBIECTIVE pentru secțiunea MUZICĂ ȘI COREGRAFIE, domeniul 2.3. Coregrafie - 

Balet: 

 Exersarea mobilității și a aptitudinilor coregrafice ale copiilor/elevilor din ciclul 

primar, din gimnaziu și din liceu prin intermediul diferitelor genuri de dans. 

 Obținerea performanței coregrafice, de dans și mișcare în conformitate cu potențialul 

individual, de grup/microgrup și colectiv prin intermediul diferitelor genuri de dans. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea MUZICĂ ȘI COREGRAFIE, domeniul 2.3. 

Coregrafie - Balet: 

 La concurs pot participa formaţii, grupuri, duete sau solişti, câştigătorii etapei 

municipale/locale, conform procesului verbal predat o dată cu Fişa de înscriere (vezi 

Anexa 3 la prezentul regulament). 

 Categorii de vârstă: Clasele: Pregătitoare - a IV a; a Va - a VIII a; a IXa - a XII a. 

 Genurile de dans: 

 Dans  clasic                                                   

 Dans modern                                

 Dans de caracter                                                      

 Dans sportiv                                     

 Majorete                                        

 Dans cu obiect               

 Fantezie coregrafică 

 Dans popular stilizat 

 Dans tematic. 

 Durata fiecărui dans este de 3-5 minute. 

mailto:pcbuzau@gmail.com
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 Preselecţia (faza municipală) va avea loc miercuri, 13 aprilie 2022, la sediul 

central al Palatului Copiilor Buzău, din bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 20, 

între orele 10.30-19.30. 

 Concursul va avea loc în data de sămbătă, 14 mai 2022, începând cu ora 10.00, 

conform desfăşurătorului, care se va afișa pe data 7 mai 2022, la sediul central al 

Palatului Copiilor Buzău, pe site-ul instituției și pe pagina oficială de facebook a 

Palatului Copiilor Buzău.  

 Concursul se va desfășura în Sala Mare a  Consiliului Judeţean Buzău. 

 Concurenții/Formațiile sunt considerați/considerate înscrişi/înscrise în concurs, 

dacă și numai dacă, au depus Fişa de înscriere completată (vezi Anexa 3 la 

prezentul regulament), la secretariatul Palatului Copiilor Buzău sau au transmis-o 

pe adresa de e-mail instituțională a acestuia: pcbuzau@gmail.com, până în data 

de 13 aprilie 2022, ora 9.00. 

 Juriul va fi format din specialiști, profesori și elevi cu performanțe în domeniul 

coregrafiei. 

 Orice modificare a informațiilor prezentate mai sus va fi transmisă în timp util. 

 

Profesor coordonator și persoană de contact: Morogan Victorița, (nr. de telefon: 

0766520054). 

                                          

 

III. SECŢIUNEA ARTĂ DRAMATICĂ 

 

SCOP GENERAL - Promovarea și valorificarea talentelor și aptitudinilor de 

interpretare de roluri (de teatru) prin arta dramatică. 

 

Preambul: La concurs pot participa elevi din clasele I - a XII a (formaţii şi interpreţi), clasaţi 

pe locul I la etapa premergătoarea etapei judeţene, mai precis la etapa municipală/locală 

desfășurată la nivelul unității/ instituției de învățământ, pe baza procesului verbal care să 

confirme organizarea, precum şi a tabelului nominal cu participarea la etapa judeţeană. 

GENURI DRAMATICE: 

1. Teatru: 

 piesă într-un act, în mai multe acte, tablouri; 

mailto:pcbuzau@gmail.com
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 spectacole teatrale de valorificare a datinilor şi obiceiurilor tradiţionale. 

 Timp maxim acordat: clasele I - aVIII a: 10 - 12 minute. 

 Timp maxim acordat: clasele a IX a - aXII a: 30 - 45 minute. 

2. Teatru de animaţie/păpuşi: 

 Timp maxim acordat: 10 - 12 minute. 

3. Dramatizări după opere literare: 

 Timp maxim acordat: clasele I - aVIII a: 10 - 12 minute. 

 Timp maxim acordat: clasele a IX a - aXII a: 30 - 45 minute. 

4. Repertoriu individual: recitare/monolog: 

 Timp maxim acordat: clasele I - aVIII a: 3 - 4 minute. 

 Timp maxim acordat: clasele a IX a - aXII a: 10 – 15 minute 

 Nota: Fiecare unitate şcolară poate prezenta în concurs câte o formaţie (interpret) 

pentru fiecare gen artistic. Repertoriul abordat să cuprindă în proporție de 80% 

piese din creaţia românească. Se va ţine seama de vârsta interpreţilor. Costumaţia să 

fie în acord cu vârsta şi  rolul interpretat. 

 CRITERII DE APRECIERE: 

 asumarea rolului jucat; 

 repertoriul ales; 

 dicţia, respiraţia; 

 simţul ritmic; 

 concepţia regizorală; 

 costume, construcţie păpuşi, scenografie, unitate scenografică. 

 Alte informații importante: 

 Se va aprecia creativitatea şi se va depuncta copyright-ul. NU se admite copierea 

după surse vizuale de informare! 

 Participarea va fi confirmată până pe data de 15 aprilie 2022, ora 14.00, cu tabel 

din partea unității/instituției de învățământ, conform anexei din acest 

regulament (vezi Anexa 4 din prezentul regulament), tabel predat direct la sediul 

central al Palatului Copiilor Buzău (secretariat) sau transmis pe adresa de e-mail 

instituțională a acestuia: pcbuzau@gmail.com. În Fişa de înscriere (vezi Anexa 4 

la prezentul regulament) se va menţiona şi timpul de montare a decorurilor. 

mailto:pcbuzau@gmail.com
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 Concursul se va desfăşura duminică, 15 mai 2022, începând cu ora 10.30, la Sala 

Mare a Consiliului Județean Buzău. 

 Orice modificare a informațiilor prezentate mai sus va fi transmisă în timp util. 

 

Profesor coordonator și persoană de contact: Constantin Adrian  (nr. de telefon: 

0723327417). 

 

IV. SECȚIUNEA FOLCLOR 

 

SCOP GENERAL: - Promovarea și valorificarea talentelor interpretative, a 

aptitudinilor muzicale, coregrafice și de mobilitate individuale și de 

grup/microgrup/colective prin cântec, mișcare și dansuri populare românești.  

                           - Cunoașterea și promovarea tradiţiilor și obiceiurilor româneşti. 

 

4.1. DOMENIUL: MUZICĂ POPULARĂ 

OBIECTIVE pentru secțiunea FOLCLOR, domeniul 4.1. Muzică populară: 

 Exersarea talentelor interpretative și a aptitudinilor muzicale ale copiilor/elevilor din 

ciclul primar, din gimnaziu și din liceu prin intermediul pieselor de muzică populară. 

 Obținerea performanței interpretative în conformitate cu potențialul individual, de 

grup/microgrup și colectiv prin intermediul pieselor de muzică populară. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea FOLCLOR, domeniul 4.1. Muzică populară: 

1. Fiecare unitate şcolară poate participa la faza de preselecţie cu patru interpreţi 

pentru fiecare gen,  urmând ca juriul de specialitate să-i desemneze pe cei ce 

promovează în faza judeţeană. Palatul Copiilor Buzău şi Cluburile Copiilor din județ 

pot prezenta la faza de preselecţie un număr mai mare de interpreţi. 

2. Preselecţia (faza municipală) va avea loc joi, 14 aprilie 2022, la sediul central al 

Palatului Copiilor Buzău, din bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 20, între orele 

10.30-19.30. 

3. Concursul va avea loc în data de sâmbătă, 28 mai 2022, începând cu ora 10.30, 

conform desfăşurătorului, care se va afișa pe data 21 mai 2022, la sediul central al 

Palatului Copiilor Buzău, pe site-ul instituției și pe pagina oficială de facebook a 

Palatului Copiilor Buzău.  

4. Concursul se va desfășura în Sala Mare a  Consiliului Judeţean Buzău. 
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5. Concurenții sunt considerați înscrişi în concurs, dacă și numai dacă, au depus 

Fişa de înscriere completată (vezi Anexa 5 la prezentul regulament), la secretariatul 

Palatului Copiilor Buzău sau au transmis-o pe adresa de e-mail instituțională a 

acestuia: pcbuzau@gmail.com, până în data de 14 aprilie 2022, ora 9.00. 

6. La concurs  pot participa copiii cu aptitudini la secţiunile: 

a) solişti vocali; 

b) solişti instrumentişti; 

c) rapsozi populari (cu sau fără instrumente tradiţionale); 

d) grup vocal; 

e) duete; 

f) grupuri de instrumente populare (cu sau fără acompaniament); 

g) obiceiuri folclorice (din zona pe care o reprezintă). 

7. Categorii de vârstă: 6 - 8 ani; 9 - 11 ani; 12 - 14 ani; 15 - 18/19 ani. 

8. Repertoriul de concurs: 

a) o piesă din folclorul local autentic sau folclorul naţional; 

b) acompaniament cu negativ sau instrumental (taraf). 

9. Ţinuta scenică: costumaţia (costumul popular) să reprezinte zona de unde provine 

interpretul sau piesa. 

10. Juriul va fi format din specialiști, profesori și elevi cu performanțe în domeniul 

muzicii populare/ folclorului românesc. 

CRITERII DE APRECIERE: 

a) ţinuta scenică (frumuseţea și originalitatea costumului popular); 

b) calitatea interpretării; 

c) autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor. 

NOTĂ: Nu se admit play-back şi genul Etno. 

11. Orice modificare a informațiilor prezentate mai sus va fi transmisă în timp util. 

 

Profesor coordonator și persoană de contact: Popescu Florentina (nr. de telefon: 

0740150187). 
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4.2. DOMENIUL: DANS POPULAR 

OBIECTIVE pentru secțiunea FOLCLOR, domeniul 4.2. DANS POPULAR: 

 Exersarea mobilității și a aptitudinilor coregrafice ale copiilor/elevilor din ciclul 

primar, din gimnaziu și din liceu prin intermediul diferitelor genuri de dansuri 

populare românești. 

 Obținerea performanței coregrafice, de dans și de mișcare în conformitate cu 

potențialul individual, de grup/microgrup și colectiv prin intermediul diferitelor 

genuri de dansuri populare românești. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea FOLCLOR, domeniul 4.2. Dans popular: 

 La concurs pot participa formaţii, grupuri sau solişti. 

 OBLIGATORIU: Toți participanții vor evolua în costume populare tradiţionale, cu 

taraf sau negativ (negativul va cuprinde numai instrumente tradiţionale româneşti). 

 Formaţiile pot fi alcătuite din fete, băieţi sau mixte, la următoarele categorii de vârstă: 

a) Clasele Pregătitoare/I - a IV a; 

b) Clasele aV a - aVIII a; 

c) Clasele a IX a - a XII a. 

 Genurile de dans: 

 

Dans popular de fete                                                     2 - 5 minute 

Dans popular de băieţi                                                  2- 5 minute  

Dans popular mixt                                                         2 - 6 minute 

Ansamblu de cântece şi dansuri                                    8 - 15 minute 

Ansambluri folclorice (tradiţii şi obiceiuri)                  8 - 15 minute 

Solişti                                                                            2 - 4 minute 

 

 Concursul va avea loc în data de duminică, 29 mai 2022, începând cu ora 10.30, 

conform desfăşurătorului, care se va afișa pe data 21 mai 2022, la sediul central al 

Palatului Copiilor Buzău, pe site-ul instituției și pe pagina oficială de facebook a 

Palatului Copiilor Buzău.  

 Concursul se va desfășura în Sala Mare a  Consiliului Judeţean Buzău. 

 Concurenții sunt considerați înscrişi în concurs, dacă și numai dacă, au depus 

Fişa de înscriere completată (vezi Anexa 6 la prezentul regulament), la secretariatul 
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Palatului Copiilor Buzău sau au transmis-o pe adresa de e-mail instituțională a 

acestuia: pcbuzau@gmail.com, până în data de 15 aprilie 2022, ora 14.00. 

 Juriul va fi format din specialiști, profesori și elevi cu performanțe în domeniul 

muzicii populare/  dansurilor populare/folclorului românesc. 

 Orice modificare a informațiilor prezentate mai sus va fi transmisă în timp util. 

 

 

Profesor coordonator și persoană de contact: Șercăianu Florica (nr. de telefon: 

0763580722). 

 

4.3. DOMENIUL: ARTĂ POPULARĂ 

OBIECTIVE pentru secțiunea FOLCLOR, domeniul 4.3. Artă populară: 

 Stimularea păstrarii şi perpetuării autenticitatii meşteşugurilor tradiţionale locale, a 

portului popular specific zonei, cultivarea valorilor morale şi spirituale specifice 

poporului român. 

 Conştientizarea faptului ca şcoala trebuie să promoveze mereu valorile perene ale 

civilizaţiei populare româneşti, tradiţiile specifice fiecărei zone, cunoaşterea portului 

şi a meşteşugurilor tradiţionale din zonă. 

 Dezvoltarea talentului şi aptitudinilor, a  abilităţilor practice de a produce valori de 

artă populară autentică. 

Categorii de concurs: 

 Ţesături, obiecte din ceramică, măşti, broderie pe pânză de casă, ouă încondeiate 

(lucrări executate numai de elevi). 

 Prezentarea unui costum popular (fată şi băiat) din localitatea de provenienţă. 

Prezentarea poate fi făcută de elev/i într-un document editat în format word sau 

pdf/scris de mână/sub formă de prezentare power point/ într-un scurt filmuleț/într-un 

album de fotografii etc.). 

 Categoria ,,Amintiri de la bunica”, în care se prezintă obiecte vechi, bine întreţinute 

(costume populare, ştergare, batiste, feţe de masă mici, marame). Prezentarea poate fi 

făcută de elev/i într-un document editat în format word sau pdf/scris de mână/sub 

formă de prezentare power point/într-un scurt filmuleț/într-un album de fotografii 

etc.). 
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 CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea FOLCLOR, domeniul 4.3. Artă 

populară: 

 Lucrările prezentate în concurs trebuie să respecte tradiţia locală a genului. 

 Participarea la faza judeţeană a concursului de artă populară se va face pe baza Fişei 

de înscriere, însoţită de procesul verbal ce atestă susţinerea la nivelul 

unității/instituției de învățământ a fazei pe municipiu/localitate a concursului și 

obţinerea locului I la această etapă. Data limită de transmitere a rezultatelor și a Fișei 

de înscriere (vezi Anexa 7 la prezentul regulament) la etapa județeană: 15 aprilie 

2022, ora 14.00. 

 Pot fi trimise maximum 3 (trei) lucrări. 

 Concurenții sunt considerați înscrişi în concurs, dacă și numai dacă, au depus 

Fişa de înscriere completată (vezi Anexa 7 la prezentul regulament), la secretariatul 

Palatului Copiilor Buzău sau au transmis-o pe adresa de e-mail instituțională a 

acestuia: pcbuzau@gmail.com, până în data de 15 aprilie 2022, ora 14.00. 

 Categorii de vârstă: 7 - 10 ani; 11 - 14 ani; 15 - 18/19 ani. 

 Dimensiuni: pentru categoria de concurs: ,,Ţesături, obiecte din ceramică, măşti, 

broderie pe pânză de casă, ouă încondeiate (lucrări executate numai de elevi)” - 

mărime naturală sau miniaturi. 

 Tehnici folosite: la alegere. 

 Pentru categoria de concurs: ,,Ţesături, obiecte din ceramică, măşti, broderie pe 

pânză de casă, ouă încondeiate (lucrări executate numai de elevi)”, de la secțiunea 

FOLCLOR, domeniul 4.3. Artă populară, se vor nota pe o etichetă următoarele 

informații: tematica aleasă și titlul  lucrării, numele şi prenumele copilului/elevului 

participant, categoria de vârstă, unitatea/instituția de învățământ, numele şi 

prenumele profesorului coordonator. Această etichetă va fi atașată pe punga 

transparentă de plastic/sacul transparent de plastic în care a fost introdusă lucrarea. 

Aceleaşi date vor fi trecute apoi de organizatori pe eticheta care va fi ataşată lucrării 

în expoziţie. 

 Pentru categoria de concurs: ,,Prezentarea unui costum popular (fată şi băiat) din 

localitatea de provenienţă.” Prezentarea poate fi făcută de elev/i într-un document 

editat în format word sau pdf/scris de mână/sub formă de prezentare power point/într-
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un scurt filmuleț/într-un album de fotografii etc.). Lucrarea se va eticheta în mod 

asemănător cu cel prezentat la categoria de concurs prezentată mai sus. 

 Pentru categoria de concurs: ,,Amintiri de la bunica”, în care se prezintă obiecte 

vechi, bine întreţinute (costume populare, ştergare, batiste, feţe de masă mici, 

marame).” Prezentarea poate fi făcută de elev/i într-un document editat în format 

word sau pdf/scris de mână/sub formă de prezentare power point/într-un scurt 

filmuleț/într-un album de fotografii etc.). Lucrarea se va eticheta în mod asemănător 

cu cel prezentat la categoriile de concurs prezentate mai sus. 

 Expedierea lucrărilor pentru secțiunea FOLCLOR, domeniul 4.3. Artă populară, se 

poate face prin poștă sau direct la sediul central al Palatului Copiilor Buzău din 

bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 20, (la secretariat), până la data de 15 aprilie 2022, 

ora 16.00. 

 Lucrările de la secțiunea FOLCLOR, domeniul 4.3. Artă populară, pot fi 

organizate în plicuri mari sau în pungi transparente/saci transparenți de plastic 

în funcție de tematică, dimensiune și categorie de vârstă, pentru a putea fi 

evaluate cu ușurință. 

 IMPORTANT: Aceste lucrări vor fi însoțite de un tabel în care se vor descărca toate 

lucrările înscrise la secțiunea FOLCLOR, domeniul 4.3. Artă populară (vezi Anexa 

7 la prezentul regulament). 

 Evaluarea: În perioada 02-10 mai 2022, vor fi selectate cele mai reuşite 30 de 

lucrări din cadrul categoriilor de concurs (câte 10/categorie). Comisia de evaluare 

va fi formată din specialiști, profesori și elevi cu performanțe în domeniul artei 

populare. 

 Se va crea o pagină de eveniment destinată secțiunii FOLCLOR, domeniul 4.3. Artă 

populară, pentru o bună comunicare și pentru popularizarea rezultatelor. 

 Expoziția cu lucrările din cadrul secțiunii FOLCLOR, domeniul 4.3. Artă populară, 

va include doar lucrările premiate.  

 Vernisajul expoziției va avea loc pe 24 mai 2022, ora 14.00, la Casa Corpului 

Didactic Buzău. 

 Lucrările de la secțiunea FOLCLOR, domeniul 4.3. Artă populară, SE 

RETURNEAZĂ DOAR DACĂ NU AU OBȚINUT LOCUL I. Perioada de 

returnare a lucrărilor va fi anunțată din timp. 
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