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FESTIVALUL -  CONCURS 
AL  INTERPREŢILOR  CÂNTECULUI  POPULAR  ROMÂNESC 

"TUDORICĂ  MUNTEANU" 
Ediţia  a XIX - a, 14 octombrie 2022 

 
 A devenit o tradiţie ca în fiecare toamnă să aibă loc, la Orăştie, Festivalul - 
Concurs "Tudorică Munteanu", al tinerilor solişti instrumentişti şi solişti vocali de 
muzică populară tradiţională românească. Cei doi ani de pandemie au trecut și, în 
acest an, reluăm concursul cu speranța de a oferii posibilitatea afirmării a cât mai 
multor tineri care îndrăgesc acest gen muzical. 
 Festivalul îşi propune să continue descoperirea de noi talente, promovarea 
valorilor autentice ale folclorului nostru muzical şi înscrierea acestei manifestări 
cultural - artistice în circuitul naţional cultural. 
 Festivalul  - Concurs "Tudorică Munteanu", pentru solişti instrumentişti şi 
solişti vocali, este organizat de Casa de Cultură Orăştie, sub patronajul Consiliului 
Local şi al Primăriei Municipiului Orăştie.  
 Festivalul se va desfăşura în data de 14 octombrie 2022, de la ora 16,00, la sala 
de conferințe ASTRA.   
 Ediţia a XIX-a a Festivalului se adresează tinerilor din zona Orăştiei şi din 
localităţile judeţului Hunedoara cu care instituţia noastră colaborează de mai mulţi 
ani şi se desfăşoară pe două secţiuni: 
  - solişti instrumentişti; 
  - solişti vocali. 
 Drept urmare, vă invităm să participaţi la festival cu soliştii instrumentişti 
sau/şi soliştii vocali care să reprezinte instituţia/localitatea dumneavoastră. 
 
CONDIŢII  DE  PARTICIPARE 
 
 Pentru solişti instrumentişti: Categoria de vârstă   9 - 13 ani. 
 

Repertoriul soliştilor instrumentişti trebuie să cuprindă: 
   - descrierea costumului popular autentic, pe care-l poartă sau 
recitarea unei poezii populare din zonă; 
   - o melodie mişcată, din zona de provenienţă a concurentului, cu 
acompaniament de orchestră. 
      Categoria de vârstă 14 - 18 ani. 
 Repertoriul soliştilor instrumentişti trebuie să cuprindă: 
   - o melodie lentă, din zona de care aparține concurentul, fără 
acompaniament de orchestră; 
   - o melodie mişcată, din zona de provenienţă a concurentului, cu 
acompaniament de orchestră. 
 
 Pentru solişti vocali: Categoria     9 - 13  ani 
            Categoria  14 - 18  ani 
 Repertoriul soliştilor vocali va cuprinde: 



   - la categoria de vârstă   9 - 13  ani: 
    - recitarea unei poezii populare din zonă, sau descrierea 
costumului popular autentic, pe care-l poartă; 
               - un cântec popular, cu acompaniament de orchestră, din 
zona de provenienţă a concurentului, cu versuri adecvate vârstei. 
   - la categoria de vârstă 14 - 18  ani: 
    - interpretarea unui cântec doinit, sau a unei doine, din 
zona reprezentată - fără acompaniament; 
    - un cântec popular din zona reprezentată, cu 
acompaniament de orchestră, cu versuri adecvate vârstei. 
 Formația de acompaniament revine în sarcina organizatorilor. 
 Juriul  de specialitate va acorda, la fiecare secţiune şi categorie, următoarele 
premii: 
 
   Premiul I    – 500 lei 
   Premiul II  – 300 lei 
   Premiul III – 200 lei 
   Menţiune      – 100 lei 
 Juriul poate să nu acorde anumite premii la anumite categorii, după caz. 
Juriul poate să redistribuie, după caz, premiile la categoriile aflate în concurs. 
Valoarea totală a premiilor nu poate fi depăşită! 
 Premianţii cu premiul I ai ediţiilor precedente, nu vor mai putea participa la 
concurs, la aceeaşi secţiune şi la aceeaşi categorie de vârstă. Premianţii I ai ediţiei de 
anul trecut sunt aşteptaţi şi vor susţine un recital la ediţia actuală, în pauza pentru 
jurizare.  

Premianţii acestei ediţii se obligă să participe – în recital – la ediţia 
următoare, pro bono. 

Festivalul – Concurs va fi înregistrat pentru arhiva Casei de Cultură Orăştie. 
 Înregistrările realizate de organizatori în timpul concursului nu sunt 
remunerate. 

În cazul în care organizatorii intenţionează să realizeze un CD, sau reclamă 
pentru Festival, sau redare în mass media, cu înregistrări din concurs, toate 
drepturile ce decurg din Legea drepturilor de autor se cedează organizatorilor, 
candidaţii semnând aceasta în fişa de participare. 
 Fişele de participare şi partiturile cântecelor cu acompaniament ale 
concurenţilor vor fi expediate până la data de 10 octombrie 2022,  la numărul de 
fax: 0254/242560 – Primăria Orăştie, sau pe e-mail:  
casadeculturaorastie@gmail.com,  sau eugenpistol@gmail.com. 

Preselecţia va avea loc în aceeași zi de vineri, 14.10.2022, la ora 14:00, la 
sala ASTRA, Str. Armatei Nr. 19, Orăştie. 

În cazul în care concurentul nu are partitură şi este admis la preselecţie, i se va 
scrie una cu melodia prezentată în concurs.  

Juriul va fi prezent la preselecţie. 
 Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul Primăriei Orăştie 
primaria@orastie.info.ro  sau la numărul de telefon al Casei de Cultură Orăştie: 
0254-241226. Persoană de contact Eugen Petru Pistol 0744556957, coordonatorul 
festivalului – concurs. 
 Premianţii vor trebui să aibă pregătit un număr de cont bancar în care să le fie 
virate sumele de bani, după concurs, precum şi actul de identitate al titularului de 
cont. 
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PROGRAMUL  FESTIVALULUI - CONCURS 
 
 14 octombrie 2022:   

- ora  16,00: - spectacol - concurs 
   - ora 18,00: - scurt spectacol folcloric susţinut de invitaţi,  
 Juriul va aprecia repertoriul, calităţile interpretative ale concurenţilor, 
precum şi autenticitatea costumelor populare. 
 Vă aşteptăm cu drag să participaţi la această frumoasă întâlnire cu 
neasemuitul nostru folclor tradiţional, românesc. 
 
 
                      Casa de Cultură Orăştie, 
           Eugen Petru Pistol 


