
 

 
 

 

 

 

 

Regulament de organizare şi desfăşurare a 

FFEESSTTIIVVAALLUULLUUII  NNAAŢŢIIOONNAALL  DDEE  FFOOLLCCLLOORR  

„„MMUURREEȘȘ  PPEE  MMAARRGGIINNEEAA  TTAA”” 

Concurs de interpretare vocală a muzicii tradiționale românești 

EEDDIIŢŢIIAA  AA  XXXXXXVV--AA,,  OOCCNNAA  MMUURREEȘȘ,,  JJuudd..  AALLBBAA    

2222  ooccttoommbbrriiee  22002233 

 

FFeessttiivvaalluull  NNaaţţiioonnaall  ddee  FFoollcclloorr  „„MMUURREEȘȘ  PPEE  MMAARRGGIINNEEAA  TTAA””,,  ajuns anul acest la cea de-a XXXV-a 

ediție, are ca scop conservarea, promovarea și valorificarea Patrimoniului Cultural Național material 

și imaterial, obiectivul principal fiind promovarea tinerilor interpreți de muzică vocală tradițională din 

România.  

Creșterea gradului de acces și de participare la cultură, promovarea diversității și prezervarea 

identității culturale, promovarea multiculturalismului, stimularea vieții culturale în cadrul comunității 

locale și apropierea acesteia de valorile culturii sunt de asemenea obiective pe care organizatorii 

doresc să le atingă.  

Festivalul este organizat încă de la prima ediție în orașul Ocna Mureș, Județul Alba și se 

mândrește cu laureați care de-a lungul timpului au ajuns nume de referință în folclorul românesc. 

Organizatorii ediției a XXXV-a a Festivalului Național de Folclor ,,MUREȘ PE MARGINEA TA” 

sunt Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”, Primăria și Consiliul Local Ocna 

Mureș, Casa de Cultură ,,Ion Sângerean” Ocna Mureș.  

 

CCoonnddiițțiiii  ddee  ppaarrttiicciippaarree  

  Concursul se adresează interpreților de muzică vocală tradițională românească din diferitele 

zone etnofolclorice ale țării, cu vârsta cuprinsă între 15 și 32 de ani.  

 Concurenții vor interpreta ddoouuăă  mmeellooddiiii  rreepprreezzeennttaattiivvee  ppeennttrruu  zzoonnaa  eettnnooffoollcclloorriiccăă din care 

provin – pprriimmaa  mmeellooddiiee  ffăărrăă  aaccoommppaanniiaammeenntt  oorrcchheessttrraall,,  ccuu  rriittmm  ppaarrllaannddoo--rruubbaattoo (doină, bocet, 

cântec bătrânesc, cântec propriu-zis) și cea de-a doua melodie, cu acompaniament, cu ritm giusto-

silabic, aksac sau de dans. 



  

CCoonnccuurreennțțiiii  aauu  oobblliiggaațțiiaa  ddee  aa  ttrriimmiittee,,  ooddaattăă  ccuu  FFiișșaa  ddee  îînnssccrriieerree,,  ppaarrttiittuurraa  mmuuzziiccaallăă,,  uunn  lliinnkk  

ddee  ttrriimmiitteerree  ccăăttrree  oo  îînnrreeggiissttrraarree  aauuddiioo//vviiddeeoo  ssaauu  îînnrreeggiissttrraarreeaa  aauuddiioo  aa  mmeellooddiieeii  ccuu  aaccoommppaanniiaammeenntt  

ppee  ccaarree  ddoorreesscc  ssăă  oo  pprreezziinnttee  îînn  ccoonnccuurrss..  

 

 

Preselecția se va face în baza fișelor de înscriere, iar în data de 17 octombrie 2023 vor fi comunicate 

persoanele care vor intra în concurs. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a respinge participarea unui concurent, doar din motive 

profesionale sau din motive de neprezentare a informațiilor solicitate, referitoare la melodia cu 

acompaniament. 

Organizatorii asigură cazarea și masa concurenților participanți la Festivalul Național de Folclor 

,,Mureș pe marginea ta”. 

 

PPRREEMMIIIILLEE  FFeessttiivvaalluulluuii  NNaațțiioonnaall  ddee  FFoollcclloorr  ,,,,MMUURREEȘȘ  PPEE  MMAARRGGIINNEEAA  TTAA””  

MARELE PREMIU - 1500 lei brut și calitatea de solist vocal colaborator al Ansamblului 
Folcloric al Județului Alba, în cadrul proiectelor implementate în anul 2023 

  PREMIUL I  - 1000 lei brut 

  PREMIUL II  -   850 lei brut 

  PREMIUL III  -   500 lei brut 

VVeenniittuurriillee  ssuubb  ffoorrmmăă  ddee  pprreemmiiii  ssee  iimmppuunn,,  pprriinn  rreețțiinneerreeaa  llaa  ssuurrssăă,,  ccuu  oo  ccoottăă  ddee  1100%%  aapplliiccaattăă  aassuupprraa  

vveenniittuulluuii  nneett  rreeaalliizzaatt  ddiinn  ffiieeccaarree  pprreemmiiuu..  OObblliiggaațțiiaa  ccaallccuullăărriiii,,  rreețțiinneerriiii  șșii  vviirrăărriiii  iimmppoozziittuulluuii  rreevviinnee  

ppllăăttiittoorruulluuii  ddee  vveenniittuurrii  --  oorrggaanniizzaattoorruulluuii,,  ddiinn  ssuummaa  bbrruuttăă  aallooccaattăă  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  pprreemmiiuu..  NNuu  ssuunntt  

iimmppoozzaabbiillee  vveenniittuurriillee  oobbțțiinnuuttee  ddiinn  pprreemmiiii,,  îînn  bbaannii,,  ssuubb  vvaallooaarreeaa  ssuummeeii  nneeiimmppoozzaabbiillee  ssttaabbiilliittăă  îînn  ssuummăă  

ddee  660000  lleeii,,  rreeaalliizzaattee  ddee  ccoonnttrriibbuuaabbiill,,  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  pprreemmiiuu  îînn  ppaarrttee..  

  

Fișele de înscriere și partiturile muzicale/link-urile/înregistrările se pot trimite până cel târziu 

în data de 14 octombrie  2023, ora 20:00, pe adresa de email 

augustinbena@mail.com 

mailto:augustinbena@mail.com


 

 
 

  

  

  

MMeemmbbrrii  jjuurriiuulluuii  îîșșii  rreezzeerrvvăă  ddrreeppttuull  ddee  aa  nnuu  aaccoorrddaa  uunnuull  ssaauu  mmaaii  mmuullttee  pprreemmiiii,,  îînn  ffuunnccțțiiee  ddee  nnuummăărruull  

ppaarrttiicciippaannțțiilloorr  îînnssccrriișșii  șșii  ddee  rreezzuullttaatteellee  oobbțțiinnuuttee  îînn  uurrmmaa  ppaarrttiicciippăărriiii..  

  

Juriul este format din personalităţi din domeniul cultural-artistic, specialişti în 

etnografie și folclor, muzicologi, cercetători, profesori de specialitate din cadrul instituțiilor de 

învățământ preuniversitar și universitar din țară. Juriul va aprecia calităţile artistice și 

interpretative ale concurenţilor, autenticitatea repertoriului și a costumului popular, și va 

acorda premiile aprobate prin prezentul regulament. 

  

AAccoommppaanniiaammeennttuull  oorrcchheessttrraall  vvaa  ffii  aassiigguurraatt  ddee  ccăăttrree    

AAnnssaammbblluull  FFoollcclloorriicc  ,,,,AAuugguussttiinn  BBeennaa””  aall  JJuuddeețțuulluuii  AAllbbaa  

ddiirriijjoorr  AALLEEXXAANNDDRRUU  PPAALL 


