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                                              MOTTO 

 

       “ Tradițiile, obiceiurile,  portul și folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un 

popor făcându-l unic,  statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului.” 

 

 



 

REGULAMENTUL PROIECTULUI  JUDEȚEAN DE FOLCLOR DOBROGEAN  

                                                

                                        „  JOC ȘI CÂNTEC ROMÂNESC” - ediţia a VI a   

Tulcea, 2018 

 

 
 

 

ORGANIZATOR: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TULCEA 

PARTENERI:  PALATUL COPIILOR TULCEA 

DOMENIUL : Cultural-artistic-folclor, tradiții, obiceiuri 

TITLUL PROIECTULUI:  „JOC ȘI CÂNTEC ROMÂNESC” 

 

 

 

 

 

                            REGULI DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE  

 

 

 

 1. Înscrierea participanților la Festivalul concurs “Joc și cântec românesc” se va desfășura în 

perioada  02.05–20.05.2018, completând Formularul de înscriere(Anexa 1) printr-o adresă, 

semnată și ștampilată de directorul unității de învățământ adresată către Inspectoratul Școlar 

Județean Tulcea și va cuprinde datele privind formația/tipul formației/nr.copii/ /coordonator/i 

2. Durata prestației pe scenă nu va depăși 5 minute pentru fiecare secțiune: dans popular, cântec 

popular (grup vocal / solist vocal). 

3. Se impune respectarea termenului limită de înscriere a formațiilor participante 

4. Data desfășurării festivalului - 25.05 2018 , Palatal Copiilor , municipiul Tulcea, începând 

cu orele 9.00. 

 5. Jurizarea va fi asigurată de o comisie alcătuită din specialiști , care va aprecia atât 

autenticitatea momentelor aduse pe scenă cât și calitatea prezentării lor, costumele copiilor și 

acompaniamentul . 

 6. Vor fi decernate diplome și premii pentru prestația tuturor formațiilor .      

 

PERSOANE DE CONTACT : 

 
  Inspector școlar general adjunct  prof. Mioara Ranciu, tel.0240515771 

  Inspector prof.Steliana Mincu, tel.0240515771/ 07402033378 e- mail steliana_mincu @yahoo.com 

  Prof.Gherghina Iordache tel. 0240534149/ 0749110500 e-mail gradinita17tulcea@yahoo.com 

  Prof.Violeta Crăciun tel. 0240531677/0746348311 e- mail gradinita19tl@yahoo.com 

mailto:gradinita19tl@yahoo.com


 

Anexa 1. 

 

Fişă de înscriere la  Festivalul concurs 

 “Joc și cântec românesc” - ediţia a VI a,   

Tulcea, 2018 

 

 

 

 
Unitatea şcolară: ____________________________________________________________  

Adresa  __________________________________________________ 

Nr.________/__________________ 

Telefon________________________ Fax_______________________ 

 
Nume cadru didactic participant: 

1._____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

Telefon: __________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

 

 

Nr. 

Crt. 

 Denumirea formatiei   

 
Secțiunea de /dans Grupa Număr  

prescolari 

1.     

2.     

 
 

 

 

Director, 

 

(Nume, prenume, semnatura,  stampila 


