
1 

 

 
 

 

 

 

Nr.  388 din 07.04.2022  
 

 

 

REGULAMENT 

 

privind organizarea Festivalului- Concurs al Cântecului Popular Românesc 

„Lucreţia Ciobanu”, ediţia a V-a 

Sibiu, 19 – 22 iunie 2022 

 

 

 

Consiliul Judeţean Sibiu, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale „Cindrelul – Junii” Sibiu organizează Festivalul- Concurs al 

Cântecului Popular Românesc „Lucreţia Ciobanu”, rampă de lansare pentru tinerii solişti 

de muzică populară şi o ocazie de promovare a muzicii şi jocului popular românesc. 

Manifestarea inițiată în memoria Lucreției Ciobanu, Doamna Munților, are loc în perioada 

19 – 22 iunie 2022. 

Valorificarea tezaurului folcloric românesc, afirmarea şi promovarea valorilor 

autentice, prezentarea celor mai frumoase costume din diferitele vetre etnofolclorice ale 

ţării sunt câteva dintre obiectivele festivalului. 

 

1. Organizatori: 
              -  Consiliul Judeţean Sibiu 

              - Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Cindrelul - Junii” Sibiu 

Partener: Cercul Militar Sibiu 

     

 

2. Scopul festivalului: 

 - descoperirea şi promovarea tinerilor solişti vocali de muzică populară din întreaga ţară, 

dar şi din diaspora; 

- introducerea în circuitul naţional de noi talente; 

- valorificarea de către tinerii interpreţi a caracteristicilor zonei etnofolclorice din care 

aceştia provin şi a costumelor populare specifice zonei respective; 

- cultivarea calităţilor vocale şi interpretative ale concurenţilor; 

- conservarea, valorificarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti autentice. 
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     3. Înscrierea şi condiţiile de participare în concurs: 

 La preselecţie sunt admişi solişti vocali amatori, cu vârste cuprinse între 18-30 ani; 

 Concurenţii vor interpreta două melodii specifice zonei pe care o reprezintă, una fără 

acompaniament (doină, baladă sau cântec doinit) și o piesă cu acompaniament 

muzical;  

 Înscrierea se face prin completarea şi trimiterea fişei de participare la adresa 

festivalullucretiaciobanu@gmail.com , până în data de 9 mai 2022; 

 Fişa de înscriere va fi însoţită de partitura piesei cu acompaniament muzical şi o 

fotografie în format electronic a concurentului/ concurentei (în costum popular, 

portrait de minim 2400 x 3000 Pixels, rezoluţie 300); 

 După trimiterea documentelor necesare pentru înscriere, concurenţii sunt rugaţi să 

sune la numărul de telefon 0735 / 836 524 pentru confirmare. Documentația 

incompletă duce la excluderea concurenţilor din preselecţie; 

 Orice fişă trimisă după data limită de 9 mai 2022 nu va mai fi luată în considerare, 

prin urmare concurentul nu va fi admis în preselecţie; 

  Preselecţia va avea loc în data de 23 mai 2022, la sediul Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu, str. Tudor 

Arghezi, nr. 13, între orele 1500 – 19.00. În situaţia unui număr mare de concurenţi, 

preselecţia va continua şi în ziua de 24 mai, între orele 1000 – 1600. Neprezentarea la 

preselecţie atrage după sine neparticiparea în concurs. 

 La intrarea în sala de preselecţie concurentul/ concurenta va avea asupra lui/ei actul 

de identitate. 

 

4. Desfăşurarea concursului: 

 19 iunie 2022 – până la ora 20.00 -  sosirea concurenţilor acceptaţi în concurs; 

 20 iunie  2022- ora 1000 - repetiţie pentru concurs alături de orchestra Ansamblului 

Folcloric Profesionist  „Cindrelul - Junii Sibiului” la Centrul Cultural Ion Besoiu, str. 

Emil Cioran nr. 3, Sibiu;        

                         - ora 1800– CONCURS – Centrul Cultural Ion Besoiu - Sibiu;        

 21 iunie 2022 
          - ora 1800- GALA  LAUREAŢILOR –  Centrul Cultural Ion Besoiu - Sibiu. 

 

Pentru o bună promovare a tinerilor interpreţi, spectacolele din zilele de 20 si 21 iunie a.c. 

vor fi preluate şi difuzate de către o televiziune națională. 

     

      5. Juriul – alcătuit din personalităţi ale folclorului românesc, va aprecia cunoştinţele de 

etnologie, calităţile vocale ale concurenţilor, autenticitatea pieselor şi a costumelor. Juriul 

îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile festivalului. 
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      6. Premii: 

  1.Trofeul Festivalului : 5.000 lei      

  2. Premiul I               : 4.000 lei 

  3. Premiul II                : 3.500 lei 

  4. Premiul III               : 3.000 lei 

5. Premiul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii              

 Tradiţionale „Cindrelul - Junii” Sibiu : 2.500 lei 

  6. Premiul special         :   1.500 lei 

  7.  Premiul special        :   1.500 lei 

  8.  Premiul special        :   1.500 lei 

  9. Premiul de popularitate  :  1000 lei  

 

 7. Organizatorii – asigură cazarea şi masa concurenţilor, care nu sunt din județul 

Sibiu, atât pe parcursul preselecţiei, cât şi a desfăşurării propriu-zise a concursului. 

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanţi sau instituţiile culturale 

pe care aceştia le reprezintă. 

 

 

SILVIA MACREA, 

Manager  CJCPCT  „Cindrelul- Junii”   Sibiu 


