
PRIMĂRIA COMUNEI  ȚÂNȚĂRENI ÎN PARTENERIAT CU CONSILIUL 

JUDEȚEAN GORJ ,CJCPCT GORJ,BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ GORJ,CONSILIUL 

LOCAL ȚÂNȚĂRENI 

 

ORGANIZEAZĂ 

 

 

Vă invităm să redescoperim împreună versul  EMINESCIAN  SÂMBĂTĂ  8 IUNIE 2019  
și  DUMINICĂ  9  IUNIE 2019,ORELE 10,00 ,aici ,pe meleagurile Olteniei ,în cadrul 

spectacolului omagial: ”ÎNCHINARE LA LUCEAFĂR ”, al concursului de creație și 
interpretare    ”FREAMĂT DE CODRU”  precum și  al 

FESTIVALULUI -  CONCURS  AL ROMANȚEI ,CÂNTECULUI ȘI DANSULUI      

POPULAR  ” SARA PE DEAL” EDIȚIA A XI–A 

       Evenimentul se va desfăşura în incinta Parcului ”MIHAI EMINESCU”  și Căminului 

Cultural din satul Florești ,comuna Țânțăreni.  

Programul pe scurt (8 iunie 2019 ): 

* ora 10,00 Centrul Cultural Țânțăreni -depunere de flori la bustul lui Mihai Eminescu; 

* ora 10,15 Florești, Parcul Eminescu - amenajat chiar  pe locul în care se situa conacul 

Mandrea: alocuțiuni evocatoare, Gala Laureaților Concursului literar ,,Freamăt de codru”; 

* ora 11,45: Vizită la Muzeul Eminescu din Florești; 

* ora 12,00 Montaj literar-muzical susținut de elevii școlilor din localitate ”Închinare la 

Luceafăr”. 

Începând cu orele 16,00 vă va încânta Formația ”Flores Band” 

În data de 9 iunie 2019  începând cu orele 11,00 se va desfășura la  Căminul      Cultural 

Florești: Festivalul  de romanțe ,,Sara pe deal” urmat de recitalul Ansamblului ”Maria 

Lătărețu”al Școlii Populare de Artă Tg-Jiu și  Tarafurile  locale  ale  lui Tomescu Dan  și 

Căpraru Adi. 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI  FREAMĂT DE CODRU : 
Concursul se desfăşoară pe două secţiuni: 

I.Secţiunea de creaţie literară în versuri - Creațiile literare în versuri vor integra în 

general în mod original teme,motive ,idei specifice creației eminesciene. 

Materialele se vor redacta în limba română ,în format A4,la un rând ,cu margini egale de 2 

cm.,text aliniat ”justified”.Titlul se va scrie cu majuscule(Times New Roman,16,Bold).La 

două rânduri de datele de identificare se va scrie conținutul lucrării (Times New 

Roman,14).Lucrările vor fi trimise în format electronic pe adresa 

iulyanaa_2007@yahoo.com.(sau prin poștă). 

 

II. Secţiunea de creaţie artistico-plastică  

Desenele /picturile vor fi realizate pe suport A4cu materiale la alegere și în tehnica 

dorită ,respectând temele concursului –să fie inspirate din creații literare 

eminesciene . 

mailto:iulyanaa_2007@yahoo.com.(sau


Festivalul – Concurs de Poezie si creație artistico-plastică “Freamăt de 
codru ”, ediţia a IX-a, -se adresează copiilor din învățământul  primar,gimnazial și 

liceal; 

 

            DUMINICĂ ,9 IUNIE 2019,ORELE 10,00,vă invităm la Căminul Cultural Florești 

pentru a participa împreună  la  FESTIVALUL -  CONCURS  AL ROMANȚEI 

,CÂNTECULUI ȘI DANSULUI POPULAR  ” SARA PE DEAL” EDIȚIA A XI–A  , care 

reprezintă o adevărată rampă de lansare a tinerelor talente. 

         Probele Festival -concurs: 
 interpretare vocală:-soliști de romanță; 

 interpretare vocală- soliști vocali de muzică populară; 

 Coregrafie de grup –dans popular tradițional/dans folcloric coregrafic . 

 

Secţiunea I - Solişti romanță: 
  Festivalul este deschis  interpreţilor(amatori)  de romanţă, din toată ţara, având vârsta cuprinsă 

între 16-35 ani (nu mai mult de 2 concurenţi din aceeaşi localitate), care vor interpreta un număr 

de două piese - o  romanţă (obligatoriu pe versuri eminesciene)și la alegere un vals, un tangou, o 

melodie de muzică veche românească sau o melodie de petrecere. Durata evoluţiei  fiind de 5’-

8’pentru fiecare melodie . 

Secţiunea II - Solişti vocali: 

 Interpreţi ai cântecului popular  românesc, din toată Oltenia , (maxim 2 concurenți reprezentând 

aceeași localitate   )având vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani. În cadrul acestei secţiuni   concurenții  vor 

interpreta două piese muzicale, una fără acompaniament (doină sau baladă) şi una cu acompaniament 

orchestral. Durata evoluţiei  fiind de  5’-8’pentru fiecare melodie. 

  Prima piesă, FARA ACOMPANIAMENT, va fi doină, cântec doinit, baladă sau cântec epic. Se vor 

interpreta/ cânta max. 2 strofe.  A doua piesă, un cântec măsurat, într-un tempo mişcat, va fi 

acompaniată de către orchestră CARE SĂ REPREZINTE ZONA DIN CARE PROVINE SOLISTUL 

Secţiunea III -   coregrafie de grup -dansuri  populare : 

 Concurentii vor prezenta  o suită de jocuri ,dansuri din zona etnofolclorică de proveniență, 

care NU vor depăși 10 -12 min. 

CONDIŢII DE PARTICIPARE  
 -  Documente necesare înscrierii : - fişa de înscriere (anexată alăturat); 

- copie  după cartea de identitate  

Termen limită de înscriere: 6 iunie 2019 

Documentele necesare înscrierii vor fi expediate pe adresa: adresa Primăria Țânțăreni 

Jud.Gorj , e-mail : bibliotecatintareni@yahoo.com; primariatintareni@yahoo.com  sau 

fax 0253/473109.  
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FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

Fesivalului -concurs  

 de poezie și de creație artistico-plastică    - 

”FREAMĂT DE CODRU”-FLORȘTI/ȚÂNȚĂRENI ,JUDEȚUL GORJ-2019. 

Numele  şi prenumele  elevului   
................................................................................................................... .......................... 

Clasa..................................................................................................................................... 

Şcoala..................................................................................................................... .............. 

Localitatea........................................................................................................... .................
................................................... 

Judeţul...................................................................................................................... ............
................................................... 

Număr de 
lucrări.................................................................................................................................. 

Secţiunea............................................................................................................................. 

Profesor  
îndrumător.......................................................................................................................... 

FIȘA DE ÎNSCRIERE SE TRIMITE LA ADRESA :adresele de e-mail 

bibliotecatantareni@yahoo.com ; iulyanaa_2007@yahoo.com   sau prin poștă Biblioteca 

Comunală Țânțăreni,jud.Gorj,sat.Țânțăreni,com.Țânțăreni, cod poștal  217535 . 

Am luat cunoştinţă de prevederile regulamentului de organizare, inclusiv cele privind  dreptul de autor 

şi ordinea intrării în scenă, pe care mă oblig să le respect. 

Declarăm că suntem de acord cu utilizarea,prelucrarea,stocarea şi arhivarea datelor noastre cu caracter personal 

de către  organizatori. 
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FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE  
la preselecţia pentru secțiunea  romanțe 

- NUMELE și 

PRENUMELE:___________________________________________________

- VÂRSTA:___________ 

OCUPAŢIA:_________________________________________________ 

-STUDII 

MUZICALE:_____________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________ 

- PARTICIPĂRI LA CONCURSURI ŞI PREMII (DACĂ 

EXISTĂ):________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- ADRESA: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 

- TELEFON: _______________________ 

EMAIL:_________________________________________ 

- REPERTORIUL PROPUS PENTRU CONCURS: 

1. TITLUL ȘI COMPOZITORUL: 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. TITLUL ȘI COMPOZITORUL: 

______________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 
Am luat cunoştinţă de prevederile regulamentului de organizare, inclusiv cele privind  dreptul de autor 

şi ordinea intrării în scenă, pe care mă oblig să le respect. 

Declarăm că suntem de acord cu utilizarea,prelucrarea,stocarea şi arhivarea datelor noastre cu caracter 

personal de către  Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; Primăria şi Consiliul Local 

Ţânţăreni precum şi instituţiile suboddonate acestora ,pentru îndeplinirea obligaţiilor legale,conform 

Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi pivind libera circulaţie a acestor date. 

Notă: Concurenţii vor avea asupra lor o copie a actului de identitate pe care o vor ataşa la fişa 

de înscriere. 

 

     Data:                                                                                              Semnătura, 

 

 



 

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE  

la preselecţia pentru   secțiunea solişti vocali, 

                                               10-18  ani 

PROFESOR 

Numele ……………………………..Prenumele ……………………….. 

Instituția…..……………………………………………………………... 

Telefon …………………………. 

E-mail ……………………………. 

ELEV 

Numele ……………………………..Prenumele ……………………….. 

Varsta ........ ani, 

Școla……………………………………………………………………... 

Telefon …………………………. 

E-mail ……………………………. 

Repertoriul: 

Autor 1 ……………………………………………………………………. 

Titlul piesei ……………………………………………………………….. 

Autor 2 ……………………………………………………………………. 

Titlul piesei ……………………………………………………………….. 

Data ……………………… 

Date personale (CV scurt – ½ pag.) cu precizarea activităţilor şi realizărilor în 

domeniul interpretării : 

 

 
Am luat cunoştinţă de prevederile regulamentului de organizare, inclusiv cele privind  dreptul de autor 

şi ordinea intrării în scenă, pe care mă oblig să le respect. 

Declarăm că suntem de acord cu utilizarea,prelucrarea,stocarea şi arhivarea datelor noastre cu caracter 

personal de către  Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; Primăria şi Consiliul Local 

Ţânţăreni precum şi instituţiile suboddonate acestora ,pentru îndeplinirea obligaţiilor legale,conform 

Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi pivind libera circulaţie a acestor date. 

Notă: Concurenţii vor avea asupra lor o copie a actului de identitate pe care o vor ataşa la fişa 

de înscriere. 

 

 

 

Semnătura  Profesor,                                                         Semnătura  concurent , 

           
 


