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Către Inspectoratul Scolar Judetean Brăila 
 

În atentia Domnului  Inspector General si a Domnilor Inspectori de specialitate 
 

SCOALA GIMNAZIALĂ “AL. I. CUZA”, BRĂILA, JUD. BRĂILA 
organizează în data de 14 mai 2020  CONCURSUL JUDETEAN DE 
INTERPRETARE MUZICALA (GRUPURI VOCALE)  “VOCILE COPILARIEI”,  
EDITIA a XIII- a. 

DATA DESFASURARII: 

Inspectoratul Scolar Judetean Braila si Scoala Gimnaziala “AL. I. CUZA”, Braila, 

va invita sa participati pe 14 mai 2020 la CONCURSUL JUDETEAN DE 

INTERPRETARE MUZICALA (GRUPURI VOCALE) “VOCILE COPILARIEI”, 

Editia a XIII-a, incepand cu ora 15:00 (prezentarea la scoala la ora 14:30). 

 

LOCUL DE DESFASURARE:  Scoala Gimnaziala “AL. I. CUZA”, Braila. 

SECTIUNILE CONCURSULUI: 

  Concursul se desfasoara pe doua sectiuni: 

- muzica usoara; 
- muzica populara. 

 
GRUPUL TINTA: elevi din ciclul primar 

Concursul se va desfasura la nivelul claselor pregatitoare, I – II, respectiv III – 

IV. 

OBIECTIVELE CONCURSULUI: 

 Sa interpreteze piese muzicale adecvate varstei, pe doua genuri: muzica usoara si 
muzica populara; 

 Sa se dezvolte gustul pentru muzica de calitate; 
 Sa dovedeasca originalitate, dorinta de afirmare, curaj, bucurie, optimism, de 

care au nevoie in toate imprejurarile vietii; 
 Sa se dezvolte spiritul de echipa si de colaborare in functie de un sistem de reguli 

acceptate; 
 Sa se realizeze o selectie a pieselor muzicale si inregistrarea lor intr-o caseta 

audio. 
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CONDITIILE DE PARTICIPARE:  

 Pentru participarea la concurs nu se percepe taxa. 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI: 

1. Prezentarea grupurilor vocale pe niveluri de clase: pregatitoare, I-II, respectiv III-IV. 
2. Prezentarea in concurs cu doua piese pentru fiecare sectiune aleasa (muzica populara 

si muzica usoara), cu o durata de cel mult 6 minute / fiecare piesa. 
3. Cantecele interpretate pot fi insotite de acompaniament “live” sau inregistrat 

(negativ). 
4. Grupurile vocale sa se prezinte in concurs cu o tinuta adecvata (Exemplu: costum 

national pentru grupurile folclorice). 
5. Fiecare grup vocal sa fie insotit de o prezentare succinta a sa (denumirea grupului, a 

pieselor interpretate, a scolii pe care o reprezinta si a cadrelor didactice 
indrumatoare). 

6. Numarul elevilor din grup sa fie cuprins intre 4 – 18 membri. 
 

CRITERII DE EVALUARE: 

 Piese muzicale adecvate varstei si genului muzical; 
 Durata fiecarei piese sa nu depaseasca 6 minute; 

 Deprinderi specifice de cant (emisie naturala, dictie, respiratie corecta, 
nuantare); 

 Calitati vocale (mentinerea tonalitatii, respectarea liniei melodice); 
 Deprinderi de cantare in colectiv (omogenitatea vocilor); 
 Bogatia elementelor muzicale folosite in interpretare; 
 Mesajul transmis catre public (ascultator) – prin muzica si versuri. 
  

MASURI DE ORGANIZARE: 

 Concursul se va organiza pe 14 mai 2020, la Scoala Gimnaziala “AL. I. 
CUZA”, Braila. 

 Inscrierile se fac pana la data de 11 mai 2020, la Scoala Gimnaziala “AL. I. 
CUZA”, completand cererea de inscriere tip propusa de organizatorii concursului 
(cererile se vor gasi la secretariatul scolii sau se pot completa si trimite pe una 
din adresele de e-mail de mai jos). 

 Jurizarea se va face de cadre didactice abilitate de specialitate din diferite scoli, 
din Liceul de Arta “Haricleea Darclee” si din I.S.J., care nu au grupuri vocale in 
concurs. 
 

PREMIEREA: 

 Pentru fiecare sectiune (muzica usoara, respectiv muzica populara) si nivel de 
clase (pregatitoare, I-II, respectiv III-IV) se vor acorda premiile I, II, III, 
mentiuni si premii speciale. 

 Ierarhia premiilor se va stabili in ordinea descrescatoare a punctelor 

obtinute conform ,,Procedurii operationale privind organizarea si 

desfăsurarea concursurilor judetene pe discipline sau interdisciplinare în 

învătământul primar, astfel: 



 Pentru fiecare clasă/ secțiune se acordă Premiul I, Premiul al II-lea, Premiul al III-a, în ordinea 

descrescătoare a punctajelor. În continuare se acordă un număr de menţiuni reprezentând cel mult 

25% din numărul participanţilor pe fiecare clasă, rotunjit la numărul natural imediat superior. În 

acordarea premiilor nu se realizează departajări (cu excepția situației în care există fază 

superioară a concursului și este necesară departajarea pentru stabilirea lotului regional/ național). 

Elevii cu medii egale vor primi acelaşi premiu.  

 Pentru fiecare clasă/ secțiune se pot acorda din partea organizatorilor, organizațiilor profesionale 

(S.S.M.R., AGIRO, filiala Brăila etc.) sau alte ONG-uri/ instituții, în baza parteneriatelor încheiate, 

premii speciale, în funcţie de rezultatele finale afişate. 

 Toti invatatorii care au pregatit elevii pentru concurs vor primi diplome de 
participare si adeverinte pentru dosarul personal. 

 Premiile vor fi inmanate intr-un cadru festiv, la o data ce va fi ulterior stabilita de 
I.S.J., Braila. 

 Se va realiza un film didactic cu momente frumoase din concurs. 
 

MODELE DE SUBIECTE: 

 Cantece de muzica usoara adecvate varstei elevilor din ciclul primar; 
 Cantece de muzica populara autentice romanesti, din toate zonele tarii. 

 

NUMELE MEMBRILOR DIN COMISIA DE ORGANIZARE: 

 Prof. inv. primar: Mirela Cireasa; 
 Prof. inv. primar: Gabriela Broasca; 
 Prof. inv. primar: Carmen Ostache; 
 Prof. inv. primar: Liliana Ionascu; 
 Director: Prof. Cotlerenco-Medeleanu Magdalena; 
 Director adjunct: Prof. Dorobat Violeta. 

 

CONTACTE:  prof. inv. primar: Mirela Cireasa, prof. inv. primar: Liliana Ionascu, prof. inv. 

primar: Gabriela Broasca, prof. inv. primar: Carmen Ostache si secretariatul scolii – zilnic, intre 

orele 9:00 – 18:00. 

 Tel. scoala: 0239619925, e-mail: alicuzabraila@yahoo.com.                        
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