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REGULAMENT 
FESTIVALUL INTERJUDEȚEAN DE COLINDE ȘI DATINI ROMÂNEȘTI 

“TREC MAGII PRIN VATRA MOLDOVEI” 

Ediția a V-a, Botoșani 14 noiembrie 2015, Hotel RAPSODIA 

 

“TREC MAGII PRIN VATRA MOLDOVEI” – festivalul bucuriei izvorâte în lume prin 
Nașterea Mântuitorului – aflat la cea de-a V-a ediție, are scopul de a aduce față în față 
tineri cu si fără dizabilități, veniți din diferite județe cu gândul sincer de a primi cel mai 
măreț TROFEU pe care o comunitate îl poate oferi – acela de A FI ÎMPREUNĂ. 

Fiind un eveniment – concurs, jurizarea implică o ierarhizare a participanților, motivând 
dorința tinerilor cu dizabilități de a persevera în pregătire, experimentând an de an 
participarea cu șanse egale alături de semenii fără dizabilități. 

CE SUNT COLINDELE? Deși sunt uneori scrise pe partituri și au versuri în limba 
română, colindele NU sunt muzică ușoară. Colindele NU sunt nici muzică cultă, deși 
sunt deseori corale, mai ales în ultima vreme. COLINDELE SUNT O MUZICĂ SACRĂ. 

Colindele ne vorbesc despre evenimente importante ale mântuirii: Nașterea Domnului, 
Intrarea în Ierusalim etc. Dar nu acest lucru le face să fie sacre. Colindele sunt sacre 
pentru că pornesc din Biserică și duc în lume lucrarea Bisericii. Sunt sacre pentru că și 
prin ele, Duhul Sfănt grăiește celor ce le ascultă despre cele mai importante lucruri din 
viața lor. Ele sunt sacre atunci când sunt cântate de coruri bisericești, dar și atunci când 
sunt cântate de către copiii care ne bat la ușă. 

CE ESTE DATINA? Datina este – în ordinea socială – ceva stabil, “așezat”, de unde 
vine și termenul românesc corespunzător de “așezământ”. Datina vine de la ceea ce 
este dat, lucru obiectiv, exterior. În conținutul său intra-social vorbind, Datina este o 
formă și o realitate tradițională, reprezentând forma ordonatoare și actul creator al vieții 
sociale sătești. 
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Întrucât ne dorim un eveniment socio-cultural de calitate, rugăm insistent TOȚI 
PARTICIPANȚII (concurenți cu și fără dizabilități, profesori-instructori și membri 
ai juriului) să trateze cu seriozitate și responsabilitate fiecare etapă de realizare și 
desfășurare a evenimentului. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

- Pot participa atât grupuri de colindători cât si concurenți individuali, promovând 
repertorii adecvate tematicii festivalului – colinde sau datini românești; 

- Participanții, cu si fără dizabilități, pot avea vârste cuprinse între 8 si 35 ani. IHTIS fiind 
declarată prin Statut ca fiind Asociație pentru Tineret. 

Așadar, vârsta va fi un prim criteriu de preselecție. 

- Festivalul este structurat pe: 

• Două secțiuni: COLINDE și DATINI. 

• Secțiunea COLINDE va include TREI subsecțiuni: 

S1 - INDIVIDUAL 

S2 - GRUP ȘCOLI GENERALE (minim 3 participanți și maxim 10 participanți) 

S3 – GRUP LICEE. 

- Fiecare participant are dreptul de a se înscrie numai la o singură secțiune. 

- Intrarea în concurs se stabilește prin ordinea primirii la adresa de E-mail 
michi_mihaescu@yahoo.com a formularului de înscriere, completat cu TOATE cerințele 
solicitate, pentru fiecare Secțiune sau subsecțiune. 

- Fiecare participant - individual sau grup vocal - trebuie să prezinte în concurs: 

• 2 (două) colinde sau o datină. 

- Evoluția pe scenă trebuie să se încadreze în maximum 10 minute, incluzând în acest 
timp si momentele referitoare la intrarea, iesirea si prezentarea participantului sau 
grupului; 

- Ținuta propusă este costumul tradițional popular, pentru ca nota acordată pentru ținuta 
scenică să fie maximă.  
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PERIOADA DE ÎNSCRIERE şi PRESELECłIE: 

- Înscrierea în Festival se face online, în baza unui Formular solicitat, completat si 
apoi trimis la adresa: michi_mihaescu@yahoo.com, perioada de înscriere fiind: 
15 sept - 25 oct 2015. Organizatorul va confirma primirea formularului completat. 

- Preselecția se va face de către Organizator, în baza analizei Formularelor de înscriere 
primite. În cazul în care, participanții trimit una dintre cele două pagini ale 
formularului de înscriere incomplete sau încalcă oricare altă prevedere a 
Regulamentului, Organizatorul își rezervă dreptul de a-i descalifica. Completarea 
corectă a Formularului - al doilea criteriu de preselecție. 

- Publicarea Listei Finale a Participanților: 1 noiembrie 2015. 

JURIUL 1 – va fi alcătuit din 5 membri: 

a) 3 specialiști - vor acorda fiecare o singură notă – între 7 şi 10 - fiecărui concurent 
individual sau grup înscris în concurs, corespunzător profesiei avute punctând: 
prezența scenică (mai exact, costumul popular), autenticitatea repertoriului (cf. 
zonei folclorice) si calitatea interpretării (aptitudini vocale). 

b) 1 secretar al juriului – va consemna într-un formular, fiecare notă acordată - cu 
voce tare de fiecare dintre cei trei membri al juriului, după evoluția fiecărui număr 
din concurs. Media aritmetică a celor trei note va stabili clasamentul final. 

Activitatea de “Secretariat” va consta de asemenea în: 

- a se asigura că membrii juriului respectă Regulamentul festivalului si pe 
cel de jurizare; 

- a păstra materialele cu caracter confidențial (diplome, fise de jurizare si 
alte însemne specifice) si a permite accesul la acestea numai persoanelor de 
drept; 

- a raporta coordonatorului de proiect orice neregulă sau situație 
neprevăzută, spre a fi supuse analizei acestora. 

c) 1 prezentator – care va decide singur acordarea Premiului de Popularitate.   

- Fiecare dintre membrii juriului are libertatea de a opri evoluția unui concurent sau 
grup, în cazul constatării nerespectării Regulamentului, descalificând participantul după 
explicarea motivului deciziei luate. 
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- Secretarul juriului, Prezentatorul, alături de voluntarii care vor asigura 
desfăsurarea evenimentului, vor participa obligatoriu la o sedință tehnică, înainte 
cu cel puțin o zi înaintea Festivalului. 

JURIUL 2 – va fi alcătuit din reprezentanţi ai mass-mediei, rolul acestora fiind esential 
în promovarea abilităţilor – cu şanse egale – a tuturor participanţilor. Chiar dacă membri 
acestui juriu NU vor acorda note, aceștia vor desmna ÎMPREUNĂ concurentul sau 
grupul căruia i se va înmâna Premiul Presei. 

- Nici unul dintre Membri juriului 1 şi juriului 2 NU pot înscrie sau dirija concurenții în 
Festival. 

TAXA DE PARTICIPARE: 30 lei / participant și 20 lei / insoțitor – se achită conform 
precizărilor din Formularul de înscriere, tot acolo fiind menționați participanții SCUTIȚI 
100% de plata taxei. Al treilea criteriu de preselecție. 

PREMII în concurs: Se vor acorda următoarele premii: 
- Un singur Trofeu, în funcție de punctajul maxim obținut, indiferent de secțiune. 
- Pentru Secțiunea COLINDE: locul I, II si III + 3 Mențiuni – pentru fiecare dintre cele 3 
Subsecțiuni. 
- Pentru Secțiunea DATINI: locul I, II si III + 3 Mențiuni. 
- Premiul de Popularitate (decis exclusiv de Prezentator). 
- Premiul Presei (decis exclusiv de reprezentanții mass-media – juriul 2). 
- Toți concurenții vor primi Diplome de Participare. 
- În funcție de circumstanțe, organizatorul îsi rezervă dreptul de a NU acorda sau de a 
redistribui unele premii. 

 

 

Mult succes tuturor participanților 

ASOCIAȚIA IHTIS 

 

 
“Proiectul NU reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național, AFCN nu 
este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. 
Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării”. 


