
Județul Teleorman                                                                                                  Anexă la 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria                                         H.C.L. nr.269/ 29.10.2021 

  

  

Regulamentul concursului  ,, Colinde și Obiceiuri de Iarnă”, 

în Municipiul Alexandria 

  

  

  
       Concursul are că scop renașterea, păstrarea și promovarea colindelor și obiceiurilor de iarnă în 

vederea educației prin și pentru valorile naționale a tinerei generații și se adresează preșcolarilor și 

elevilor cu vârstă de până la 19 ani din Municipiul Alexandria. 

       Obiective : 

-          Orientarea activității unităților de învățământ spre colectarea, studierea și promovarea 

celor mai originale și autentice variante de colinde din zonele etnofolclorice ale României; 

-          Cunoașterii obiceiurilor și tradițiilor de iarnă autentic românesti și a costumului popular 

tradițional; 

-          Educarea copiilor și elevilor pentru păstrarea și valorificarea fondului folcloric 

tradițional; 

-          Perpetuarea obiceiurilor și tradițiilor de iarnă, specifice poporului român 

1. Mod de desfășurare : 
        Concursul se desfășoară în perioada 01-10 decembrie 2021, pentru grupuri formate din maxim 

30 elevi și un coordonator, pe fiecare unitate de învățământ, pe fiecare sectiune, pe următoarele 

categorii de vârstă : 

 -    grădinițe ; 

 -    clasele 0 – IV; 

 -    clasele V – VIII; 

 -    licee. 

 Programul poate include doar: 

-          Colinde/obiceiuri de iarna, magico-rituale, colinde cu elemente de urare, de felicitare, 

colinde de tip general, colinde sociale, fantastice, eroice, despre agricultură, etc. 

( colinda se va evidenția prin bogăția și importanta conținutului) 

 

2.Criterii de participare : 

-          În concurs se va participa cu câte un singur colind si un singur obicei de iarna, 

tradițional din zonele etnofolclorice ale țării interpretat în limba română (maxim 10 minute)/ 

unitate de învățământ/categorie de vârstă ; 

-          Nu vor fi luate în considerare scenetele/piesele de teatru, cântece de iarnă sau din 

repertoriul unor soliști de muzică etno, folk ce abordează în genul muzical, versuri de colind 

și nici montajele de genul serbarilor. 

-          Înscrierile se vor face la primărie, Compartiment Cultură ,Sport,Tineret, et. 2, cam. 13. 

-          Colindătorii pot fi acompaniați de instrumente sau pot folosi negative, dar numai cu 

intrumente tradiționale,nu se acceptă instrumente electronice. 

              Participanții trebuie să dețină acordul persoanelor sau ale parinților pentru a permite 

organizatorilor filmarea concursului si promovarea lui pe platformele proprii. 

      Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video, 

audio sau grafice incluse în smontaj, aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia. 

                Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca videoclipul să poată fi distribuit și 

exploatat în mod liber de catre organizatori in scop de promovare fara caracter comercial. 

 

3.  Documente pentru înscriere : 

         - fișa de înscriere pentru grupul participant în care va fi descris colindul și zona din care 

provine, însoțită de tabel nominal cu membrii grupului, până la dată de 26.11.2021. 



        La jurizare se va ține cont de : 

             -  calități vocale și interpretative ( intonație, claritate timbrală, aptitudine vocală, stil 

        interpretativ, relația text-vârstă) ; 

-    varietatea repertoriului; 

-    originalitatea conținutului; 

-    prezența scenică ; 

-    costumele populare adecvate zonei etnofolclorice din care vine colindul ; 

-    autenticitatea  textelor; 

-    acuratețea punerii în scenă ; 

-       calitate  

-       conținut  

-       modul artistic de realizare( scenariu, regie, joc actoricesc, acolo unde este cazul etc.) 

  

Colindele  se vor puncta cu note de la 1 la 10, unitatile de invatamant castigatoare, pe fiecare 

categorie de varsta, vor fi desemnate in urma punctajelor obtinute de fiecare grup participant la 

concurs/sectiune/unitate de invatamant/categorie de varsta. 

 Perioada de înscriere : 12.11.2021 – 26.11.2021 

Se vor organiza întâlniri cu coordonatorii , la cererea acestora, cu minim două săptămâni înainte 

de concurs și se vor clarifica ( supune la vot, dacă va fi cazul ) eventualele nelămuriri. Posibilele 

nelămuriri ridicate pe parcursul concursului și nediscutate la aceste întâlniri nu vor fi luate în 

considerație. 

Fișele de jurizare vor fi întocmite, datate și semnate de către juriu. 

Jurizarea se va face de către un juriu format din persoane cu pregătire relevanta în domeniul 

în care se organizează concursul, decizia și notarea acestora fiind definitivă și irevocabilă 

     Se va acorda marele premiu pe fiecare categorie de vârstă  și sectiune și premii de participare 

 

          Prezentul Regulament poate fi adaptat in functie de scenariul epidimiologic, valabil la data 

organizarii/premierii concursului, cu o instiintare prealabila cu minim o saptamana inainte. 

 

                                                          PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER, 

                                                            COBÂRLIE Silvia 


