
R E G U L A M E N T 
de organizare şi desfăşurare a Festivalului cultural-artistic 

al studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ ale  M.A.I. 
– ediţia a XVIII-a – 

 
 
I. Organizator: Biroul Marketing, Tradiţii şi Educaţie din cadrul Centrului Cultural al M.A.I. 

Biroul Marketing, Tradiţii şi Educaţie asigură secretariatul festivalului, având următoarele 
atribuţii: 

- redactează regulamentul festivalului asigurând respectarea lui pe timpul competiţiei; 
- întocmeşte documentaţia privind organizarea festivalului (rapoarte preliminare şi finale, 

corespondenţă cu structurile Ministerului Afacerilor Interne şi cu instituţiile culturale centrale şi 
teritoriale); 

- propune juriile de specialitate; 
- centralizează notele acordate de juriu şi comunică rezultatele fiecărei probe; întocmeşte şi 

afişează clasamentul final; 
-    organizează ceremonia de acordare a premiilor. 

 
II. Locul de desfăşurare: Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca. 
 
III. Perioada de desfăşurare: 18-22.04.2016.  
 
IV. Participanţi: Concurenţi (elevi şi studenţi) din instituţiile de învăţământ ale Ministerului 

Afacerilor Interne. 
 
V. Invitaţi: 

- reprezentanţi ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne, structurilor centrale şi teritoriale 
ale administraţiei locale, unităţilor de învăţământ participante la festival, foşti laureaţi  ai   
festivalului,   personalităţi   din   domeniile   muzicii,   teatrului   şi mass-media. 
 
VI. Probe de concurs: 

 Muzică uşoară – solist 
     Condiţii de participare: 
- se pot înscrie elevi şi studenţi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor 

Interne; 
- se vor prezenta câte 2 piese (obligatoriu o piesă ritmată şi una lentă); 
- acompaniamentul muzical se va face cu negativ, care va fi asigurat de concurenţi. 
Juriul va acorda note de la 1 la 10, în funcţie de: performanţele vocale, dicţie, acurateţea 

interpretării, ţinuta scenică, mişcare scenică, capacitatea de transmitere a mesajului pieselor. 
      

 Muzică folk – solist  
     Condiţii de participare: 
- se pot înscrie elevi şi studenţi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor 

Interne; 
- se vor prezenta câte 2 piese; 
- acompaniamentul muzical se va face obligatoriu live de către interpret. 
Juriul va acorda note de la 1 la 10, în funcţie de: performanţele vocale, dicţie, acurateţea 

interpretării, tehnică instrumentală, omogenitate vocal-instrumentală, capacitatea de transmitere a 
mesajului pieselor, ţinuta scenică. 
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 Muzică folk – grup  
Condiţii de participare: 
- se pot înscrie elevi şi studenţi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor 

Interne; 
- se vor prezenta câte 2 piese; 
- acompaniamentul muzical se va face obligatoriu live. 
Juriul va acorda note de la 1 la 10, în funcţie de: performanţele vocale, tehnică instrumentală, 

omogenitate vocal-instrumentală, dicţie, acurateţea interpretării, capacitatea de transmitere a 
mesajului pieselor, ţinuta scenică. 

 
 Muzică populară – solist 

      Condiţii de participare: 
- se pot înscrie elevi şi studenţi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor 

Interne; 
- se vor prezenta, obligatoriu, 2 piese (doină sau baladă şi cântec de joc); 
- acompaniamentul muzical se va face cu taraf pus la dispoziţie de organizatori;  
- concurenţii se vor prezenta în costum popular, potrivit cu zona folclorică din care este ales 

repertoriul. 
Juriul va acorda note de la 1 la 10, în funcţie de: calitatea repertoriului, performanţele vocale, 

dicţie, acurateţea interpretării, omogenitate vocal-instrumentală, ţinuta scenică, capacitatea de 
transmitere a mesajului pieselor.  

 
 Secţiune  instrumentală 

Condiţii de participare: 
- se pot înscrie elevi şi studenţi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor 

Interne; 
- se va prezenta o piesă, cu sau fără acompaniament. 
Juriul va acorda note de la 1 la 10, în funcţie de: tehnica instrumentală, acurateţea interpretării, 

ţinuta scenică, capacitatea de transmitere a mesajului muzical. 
 

 Creaţie literară poezie 
Condiţii de participare: 
- se pot înscrie elevi şi studenţi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor 

Interne; 
- lucrările vor fi prezentate în format A4, la 1,5 rânduri, vor fi scrise cu caracter 12 şi vor fi 

trimise, în format print la Biroul Marketing, Tradiţii şi Educaţie din cadrul Centrului 
Cultural al M.A.I. şi pe e-mail: traditii.educatie@mai.gov.ro, până la data de 06 aprilie 
2016. 

 
Juriul va acorda note de la 10 la 1, ţinând seama de: originalitatea creaţiei, mesajul educativ, 

mijloacele de realizare artistică (modul în care figurile de stil vin în sprijinul temei), acurateţea 
sintactică şi corectitudinea gramaticală. 

 
VII. Acordarea notelor  

Fiecare membru al juriului va acorda câte o notă participanţilor, iar nota finală va fi 
reprezentată de media aritmetică a notelor membrilor juriului.   

Dacă mai mulţi concurenţi au aceeaşi medie, departajarea se face în funcţie de ponderea 
notelor de 10, 9, 8 etc. obţinute. Dacă situaţia de egalitate persistă, preşedintele juriului are drept de 
decizie finală. 
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NOTĂ : Deciziile  acestora sunt definitive pentru fiecare probă de concurs şi nu pot fi 
contestate. 

 
 

VIII. Premierea concurenţilor 
Concurenţii clasaţi pe primele trei locuri, la fiecare probă, primesc premii constând în: 

trofee, plachete şi diplome, în funcţie de locul ocupat. 
 

NOTĂ:  
 Concurenţii se vor înscrie în concurs până la data de 06 aprilie 2016, completând fişele de 

înscriere, conform modelului anexat. 
 Cazarea studenţilor, elevilor şi a însoţitorilor grupurilor se va face la Şcoala de Agenţi de 
Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca. Studenţii şi elevii vor servi masa la unitate, pe 
baza biletului de subzistenţă, iar personalul didactic şi ceilalţi participanţi vor servi masa la 
popota cadrelor, contra cost. 
 

DATE DE CONTACT 
 

Biroul Marketing, Tradiţii şi Educaţie (Centrul Cultural al M.A.I., strada Mihai Vodă,  nr. 
17, sector 5, Bucureşti): 

– telefoane: 021/303.70.80 (interior: 30682);  
– fax: 021/2064097; 
– e-mail:  traditii.educatie@mai.gov.ro; 
– Cms.-şef dr. Tîrnovan Ioana Laura: 0213037080, int. 30065-şef Birou Marketing, 

Tradiţii şi Educaţie; 
– Cms. Lupu Rednic: 0744515899; 
– Cms.-şef  Petrescu Diana: 0723207897. 
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