


 Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Brașov, în colaborare 

cu Inizio - Event Planning Agency, va orga-

niza în data de 22 iunie 2018, în Cetatea 

Fortificată Ghimbav, cea de a treia ediție a 

Festivalului Național de Folclor al Co-

piilor Instituționalizați „Răsună Cetatea“. 

 

 Prin acest festival ne propunem, pe de 

o parte, să contribuim la descoperirea, pro-

movarea și popularizarea celor mai talentați 

copii instituționalizați din instituții publice și 

private din țară în interpretarea calitativă a 

muzicii populare şi folclorului românesc și 

să demonstrăm că tinerii din centrele de pla-

sament nu sunt delincvenți, nu sunt niște pa-

ria ai societății actuale, deși sunt destui care 

alimentează aceste percepții. Vrem să arătăm 

că ei sunt la fel ca orice alt copil din familie, 

ce trăiesc însă drama de a nu trăi alături de 

familiile lor biologice, din motive ce nu țin 

de ei.  

 

 Totodată, ne dorim să contribuim la 

valorificarea și introducerea în circuitul valo-

rilor spirituale și turistice a vechilor cetăți 

fortificate ale Brașovului, precum și la 

stimularea interesului publicului pentru re-

ceptarea creațiilor și tradițiilor folclorice au-

tentice.  

 

 Încurajați de succesul primelor două 

ediții ale festivalului - la care au participat 

peste 80 de copii și tineri instituționalizați în 

cadrul DGASPC Argeș, Brașov, Buzău, 

Covasna, Harghita, Mureș, Prahova, Sibiu și 

Vâlcea -, precum și de alăturarea, în echipa 

de organizare, a profesioniștilor de la Inizio 

Events Brașov și Wizzdesign Brașov, am de-

cis să transformăm acest festival într-un con-

curs național, împărțit pe două secțiuni (in-

terpretare vocală și dansuri populare), ju-

riul urmând a fi format din personalităţi ale 



muzicii și dansului popular românesc, din 

personalităţi mass-media, profesori de mu-

zică, artă populară, teatru, etnologi.  

 

 Manifestarea pe care ne-o propunem 

pentru anul 2018 va fi una complexă, ce  va 

cuprinde trei zone distincte de activitate: 

concursul propriu-zis de interpretare și dans 

popular, ateliere de lucru pentru copii și ti-

neri și expoziție de produse handmade reali-

zate în centrele de plasament publice și pri-

vate din Brașov și din țară.   

  

 Dorinței noastre de promovare și po-

pularizare a celor mai talentați copii institu-

ționalizați din instituții publice și private din 

țară în interpretarea calitativă a muzicii 

populare şi folclorului românesc și de stimu-

lare a interesului publicului pentru tradițiile 

folclorice autentice și introducerea în cir-

cuitul valorilor spirituale și turistice a vechi-

lor cetăți fortificate ale Brașovului, au 

început deja să li se alăture, pro-bono, 

personalități marcante ale vieții culturale și 

ale folclorului românesc.  

 

 Astfel, ediția din 2018 a Festivalului 

Național de Folclor al Copiilor Instituțio-

nalizați „Răsună Cetatea“ va fi prezentată 

de către doamna Iuliana Tudor, de la 

Televiziunea Română, realizatoarea emisi-

unii „O dată în viață“. 

 De asemenea, vor susține recitaluri pe 

scena Festivalului domnii Nicolae Furdui 

Iancu și Ionuț Fulea.  



 Cea de a treia ediție a 
Festivalului Național de 
Folclor al Copiilor Institu-
ționalizați „Răsună Cetatea“ 
se va desfășura pe data de 22 
iunie 2018, în Cetatea Forti-
ficată Ghimbav, începând cu 
ora 15.30. 
  
 Festivalul se va des-
fășura sub forma unui con-
curs, împărțit pe două sec-
țiuni: interpretare vocală și 
dansuri populare. Pentru fie-
care secțiune a festivalului 
sunt alocate un număr de 120 
de minute.  
  
 În funcție de numărul 
final al participanților la o 

secțiune, organizatorul își re-
zervă dreptul de crește sau a 
scădea numărul de minute 
alocat unei secțiuni, fără a 
depăși însă 150 de minute/
secțiune sau de a scădea sub 
90 de minute/secțiune. 
 

Participanți 
 

 La fiecare secțiune a 
festivalului se pot înscrie 
copii cu vârste între 10 și 18 
ani, care beneficiază de o 
măsură de protectie specială 
la servicii rezidențiale sau la 
asistenți maternali profesio-
niști aflate în subordinea di-
recțiilor generale de asistență 
socială și protecția copilului, 

a serviciilor publice locale 
sau a organismelor private a-
creditate din țară.  
  
  
Repertoriul participanților 

 
 Concurenţii vor pre-
zenta în festival o piesă/un 
dans care va avea minim 3 
minute și maxim 4 minute. 
Piesele alese de participanți 
ar fi indicat să fie adecvate 
vârstei concurentului și, pe 
cât posibil, să fie reprezen-
tative pentru zona folclorică 
din care provine concurentul. 
 
 Participanții vor purta 
obligatoriu costum popular 
adecvat zonei din care provin. 
Melodiile vor fi acompaniate, 
pe scena festivalului, de ne-
gative în format mp3 sau de 
instrumente populare.  
  
 În perioada alocată 
preînscrierilor la cele două 
secțiuni ale festivalului - 
interpretare vocală și dansuri 
populare – se înscriseseră 32 
de copii la secțiunea inter-
pretare și 8 ansambluri la 
secțiunea de dans.  
 Dintre aceștia, au fost 
selectați pentru a urca pe 
scena festivalului 18 copii la 
secțiunea de interpretare și 
toate cele 8 ansambluri 
înscrise la secțiunea de dans. 



 Astfel, pe scena Fes-
tivalului vor urca tineri in-
stituționalizați din județele 
Argeș, Brașov, Bihor, Bu-
curești Sector 2, Constanța, 
Covasna,  Gorj, Mureș, Olt, 
Satu Mare, Sibiu, Suceava, 
Vâlcea, Vrancea și Timiș. 

 
Juriul festivalului 

 
 Juriul va fi format din 
personalităţi ale muzicii și 
dansului popular românesc, 
din personalităţi mass-me-
dia, profesori de muzică, 
artă populară, teatru, etno-
logi. Juriul va lua toate 
deciziile finale, care rămân 
definitive și de necontestat. 
Juriul poate decide să nu 
acorde unul din premii. 
  
 Criteriile de jurizare 
vor avea în vedere, în 
funcție de secțiunea din 
concurs, calitățile vocale, 
tehnica vocală, tehnica in-
terpretativă, prezența sceni-
că, gradul de dificultate al 
piesei, omogenitatea și ar-
monizarea, expresivitatea, 
impresia artistică etc. 
 
 

Premiile festivalului 
 

 Pentru fiecare 
secțiune în parte se vor oferi 

premiul I, II și III. Marele 
premiu al festivalului, 
Trofeul „RĂSUNĂ CETA-
TEA“, va fi oferit inter-
pretului/ansamblului care 
va obţine cel mai mare 
punctaj, indiferent de 
secțiune.  
  
 Trofeele ce vor fi a-
cordate celor șapte pre-
mianți vor fi personalizate 
și vor fi realizate în centrele 
de plasament. Valoarea 
premiilor pe care dorim să 
le acordăm este următoarea: 
minim 200 de lei (premiul 

III), minim 250 de lei 
(premiul II), minim 300 de 
lei (premiul I) și minim 600 
de lei (Marele premiu). Pre-
miile vor consta în obiecte/
produse, iar contravaloarea 
acestora va fi suportată din 
sponsorizări.  
  
 Partenerii şi sponsorii 
Festivalului vor putea oferi 
participanţilor premii spe-
ciale.  Fiecărui participant i 
se va acorda o diplomă de 
apreciere, iar profesorilor 
îndrumători câte o diplomă 
de merit.  

Trofeul acordat la primele două ediții, realizat de copiii de 

la Complexul de Reabilitare Școlară Brădet 







Doamnele Antonela Lungu și Rafila 
Săracu, membre ale Comunității „Motive 
tradiționale din Țara Bârsei și împrejurimi“, 
vor organiza, în ziua Festivalului, un atelier 
de creație populară pentru copii intitulat 
„Cusături cu motive populare“. 

 
Timp de aproape 4 ore, între orele 

15.30 și 19.30, în zona special rezervată ac-
tivităților conexe (în partea din dreapta spate 
a Bisericii), cele două doamne, ajutate de ed-
ucatori de la Centrul „Sf. Stelian“ din 
Ghimbav, îi vor învăța pe copii şi pe toţi dor-
itorii cu vârsta de peste 10 ani să descopere 
cusăturile și motivele tradiționale românești, 
aplicate la realizarea unei broșe cu motivul 
Stelei Nordului, motiv ce va fi ales de la o ie 
din zona Țării Bârsei (Ghimbav, Codlea, 
Dumbrăvița, Cristian). 

 
Cei interesați să participe la acest ate-

lier vor învăța să folosească punctul de lucru 
în cruce, pe etamină mică, și să aplică, tot 
prin coasere, un accesoriu metalic denumit 
bază pentru broșe, obținând un accesoriu de 
purtat pe o bluză, pe o rochie sau pe o eșarfă, 
pentru ei sau pe care vor putea să îl ofere unei 
persoane dragi.  

Copiii, și nu numai, vor pleca de la 
acest atelier nu numai cu plăcerea realizării 
lucrului manual și a descoperirii motivelor 
populare tradiționale zonei, dar și cu bucuria 
de a purta un accesoriu creat de ei înșiși. 

 

Participanții la acest atelier vor primi 
modelul de cusut, în format tipărit, bucata de 
etamină, fir pentru cusut și suportul metalic 
pentru prinderea broșei pe haine, adică toate 
materialele necesare pentru confecționarea 
ornamentului respectiv. 

Atelier de creație pentru copii: 
„Cusături cu motive populare“ 

Pentru copiii cu vârsta până în 10 ani, 
pentru care arta cusutului este destul de 
complicată și, câteodată, și dureroasă 
(atunci când, fără să vrea, se înțeapă!), am 
gândit, tot în zona activităților conexe, re-
alizarea unui atelier de desen, intitulat 
„Propriul meu semn de carte“. 

 
Între orele 15.00 și 20.00, sub atenta 

supraveghere a educatorilor de la Centrul 
„Sf. Stelian“ din Ghimbav, precum și de la 
centrele private Prichindelul și Samariteanul 
Milos, cei mici vor putea să coloreze, după 
bunul plac, propriile semne de carte, broșuri 
și cărți poștale ce vor purta însemnele Festi-
valului de Folclor „Răsună Cetatea“. 

Copiii, și nu numai, vor pleca de la 
acest atelier nu numai cu plăcerea realizării 
lucrului manual,  dar și cu bucuria de a folo-
si, de atunci încolo, a unui semn de carte 
creat de ei înșiși. 

Participanții la acest atelier vor primi 
modelele de desenat, creioanele colorate, 
etc, adică toate materialele necesare pentru 
confecționarea semnelor de carte. 

Atelier de desen pentru copii:  
„Propriul meu semn de carte“ 



Cu sprijinul Inspectoratului Școlar al 
Județului Brașov vom organiza, în ziua Festi-
valului, un atelier de istorie care se va axa pe 
două elemente: o scurtă prezentare a istoriei 
cetăților medieval din județul Brașov (cum au 
apărut, de ce, cine le-a construit, etc), și un 
atelier interactiv de celebrare a 100 de ani de 
la momentul Marii Uniri de la Alba Iulia, din 
1 decembrie 1918.  

 
Timp de aproape 2 ore, între orele 

13.30 și 15.30, în zona special rezervată ac-
tivităților conexe (în curtea din spate a Bise-
ricii), un profesor de istorie, ajutat de educa-
tori de la Centrul „Sf. Stelian“ din Ghimbav, 
îi vor implica pe cei prezenți (copii, tineri, 
participant etc) într-o reconstituire, la scară 
mai mica, evident, a momentului 1 decembrie 
1918. 

 
Sceneta le va arăta celor din curtea Bi-

sericii cum s-au derulat evenimentele care au 
dus la Marea Unire și va evidenția rolul pe 
care l-au jucat reprezentanții brașovenilor la 
Marea Adunare Populară de la Alba Iulia, 
care a proclamat unirea Transilvaniei de țara 
mamă, România. 

  
Copiii, și nu numai, vor pleca de la 

acest atelier cu plăcerea și bucuria de fi des-
coperit și înțeles care este semnificația 
adevărată a actului Unirii și cum a influențat 
acest moment evoluția ulterioară a României.  

Atelier de istorie: „100 de ani 
de la Marea Unire“ 

Pentru că motto-ul întregului eveni-
ment pe care l-am gândit pentru  22 iunie 
2018 și care vine să completeze armonios 
elementul central al acestuia (Festivalul) es-
te „Explorăm tradițiile populare“, în zona 
dedicate atelierelor va fi organizat și un ate-
lier de prelucrat lemn 

 
Dedicat copiilor (dar nu numai!) cu 

vârsta de peste 9 ani, acest atelier, realizat 
cu sprijinul celor de la Complexul de Ser-
vicii Brădet din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Brașov îi va obișnui sau reobișnui pe cei 
prezenți cu tehnica traforajului, a șlefuitului 
și a pirogravurii pe lemn. 

 
Atelierul se va desfășura între orele 

15.00 și 19.00, sub atenta supraveghere a 
educatorilor de la Centrul din Brădet, iar 
participanții vor pleca acasă cu obiectele pe 
care le vor creea. 

Atelier de prelucat lemnul  
 



De-a lungul aleii care duce spre intrarea în Biserică, în ziua Festivalului, copiii din 
centrele de plasament publice și private (din Brașov și din județele care își vor trimite 
reprezentanți la cea de a treia ediție a Festivalului Național de Folclor al Copiilor 
Instituționalizați „Răsună Cetatea“ – Ghimbav, 22 iunie 2018) își vor putea expune 
produsele realizate de ei, în centre: obiecte decorative, machete ale trofeului, icoane pictate pe 
sticlă, etc.  



 

Expunerea brandului în cadrul evenimentului 
Þ Postarea siglei sponsorului pe afișul evenimentului, la categoria „Sponsori“ 
Þ Postarea siglei sponsorului pe toate documentele de lucru ale juriului 
Þ Postarea siglei sponsorului pe site-ul evenimentului și pe pagina de social media a 

evenimentului (începând cu 01.03.2018) 
Þ Postarea siglei sponsorului pe materialele de promovare outdoor a Festivalului (program, caiet

-program, flyere) 
Þ Prezentarea profilului companiei în caietul-program (maxim 50 cuvinte), la categoria „Bronze 

Sponsor“ 
 
Beneficii adiționale 
Þ Menționarea sponsorului în 2 știri oficiale (pre și post eveniment) și postate pe site-ul 

evenimentului și pe pagina de social media a evenimentului.  

PACHETUL BRONZE 
 

(până în 1.000 de lei) 

PACHETUL SILVER 
 

(între 1.000 și 2.000 de lei) 
Expunerea brandului în cadrul evenimentului 
 
Þ Serviciile incluse în „Pachetul Bronze“ 
Þ Postarea siglei sponsorului pe invitațiile oficiale 
Þ Postarea siglei sponsorului pe materialele de promovare outdoor a Festivalului (inclusiv pe 

banner-ul Parteneri) 
Þ Prezentarea profilului companiei în caietul-program și pe site-ul evenimentului (maxim 70 

cuvinte), la categoria „Silver Sponsor“ 
Þ Posibilitatea înmânării unuia dintre premiile categoriilor existente 
Þ Posibilitatea amplasării unui roll-up la Festival 
 
Beneficii adiționale 
 
Þ Menționarea sponsorului în toate materialele de presă realizate pentru promovarea 

evenimentului (pre și post eveniment) și postate pe site-ul evenimentului și pe pagina de social 
media a evenimentului. 

 

Pachete de servicii de promovare  
pentru sponsori 



PACHETUL GOLD 
 

(peste 2.000 de lei) 

Expunerea brandului în cadrul evenimentului 
 
Þ Serviciile incluse în „Pachetul Bronze“ 
Þ Serviciile incluse în „Pachetul Silver“ 
Þ Postarea siglei sponsorului pe afișul evenimentului, la categoria „Sponsori oficiali“ 
Þ Prezentarea profilului companiei în caietul-program și pe site-ul evenimentului (minim 

100 cuvinte), la categoria „Gold Sponsor“ 
Þ Dreptul de a nominaliza câștigătorul unui premiu special, acordat de sponsor 
Þ Privilegiul de a adresa publicului un discurs de cinci minute, în momentul decernării 

premiului 
 
Beneficii adiționale 
 
Þ Serviciile incluse în „Pachetul Silver“ 
Þ Difuzarea de materiale de promovare a companiei pe site-ul evenimentului și pe pagina 

de social media a evenimentului. (începând cu 01.02.2018) 

Toți sponsorii vor primi pe DVD un material video post-eveniment, ce va 

conține momentele importante ale Festivalului. 

 
 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 
 

 

  Radu MAILAT    - coordonator Festival 
  Lidia MAILAT    - coordonator comunicare 
  Gheorghe SOLOMON   - coordonator artistic 
  Vlad AGREȘEANU    - coordonator concept grafic 



ORGANIZATORI 
Direcția Generală de Asistență Socială  

și Protecția Copilului Brașov 
 
 Direcția Generală de Asistență  Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Brașov este instituția publică de interes județean, aflată în 
subordinea Consiliului Județean Brașov,  care asigură și implementează la 
nivelul județului Brașov măsurile de asistență socială în domeniul protecției 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie. 
 Instituția are responsabilitatea de a dezvolta și diversifica serviciile 
sociale specializate, în funcție de nevoile identificate, cu scopul prioritar de a 
menține funcționalitatea socială a persoanei. 
 MISIUNEA DGASPC Brașov este de a asigura promovarea, 
coordonarea, monitorizarea și controlul activității de protecție a drepturilor 
copilului, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și 
a oricăror persoane aflate în dificultate. 

Inizio Events - We create. You celebrate! 

 Inizio Event Planning Agency Brașov oferă servicii de calitate 
pentru evenimente corporate (Company Party, Company Day, Outdoor party, 
conferințe, lansare și prezentare de produse, team-building etc) sau private 
(petreceri de nuntă, de botez, aniversări, banchete etc).  
 Pentru noi, evenimentul fiecărui client este unic și trebuie să reflecte 
o parte din personalitatea acestuia. Iar „Seriozitate“ este cuvântul care ne 
caracterizează serviciile, motiv pentru care nu facem rabat la calitate 
indiferent de natura evenimentului. 
 Cu experiență de peste 10 ani și mai mult de 100 de evenimente 
organizate, ne-am asumat de fiecare dată cu drag misiunea de a transforma 
o zi specială într-una de neuitat. Pentru că „We create. You celebrate.“ 
 De-a lungul timpului, printre clienții noștri s-au numărat Hotel 
Boutique Vama54 Vama Buzăului, AIRBUS, Stabiplan, Times Pub, Marina 
Surf, DGASPC Brașov, Făgăraș Goes Techno etc 
 De ce Inizio Event Planning Agency? Pentru că suntem incredibil de 
ambițioși! Și pentru că suntem convinși că ideile grozave reprezintă un 
avantaj decisiv. O idee grozavă poate convinge orbul să vadă brusc, iar 
surdul să audă în cele din urmă! 

Date de contact:  
       Tel.: 0774.017.995 
       Email: solomon.gheorghe@ymail.com;  
       Web:   https://planme.ro/wedding-planner/brasov/inizio  
       FB:    @inizioeventagency   



PARTENERI 
Wizzdesign Brașov – SHIFT YOUR BRAND. WE`RE IN CTRL 
 
 Suntem o agenție de publicitate din Brașov și ne ocupăm de tot. 
Branding: complet/360/cum mai vrei să îi zici. Creăm și elevăm branduri de 
la concept la implementare.  Putem începe de la numele brandului, 
continuăm cu logo (cu alte cuvinte, identitatea ta), găsim cel mai catchy slogan 
și împachetăm totul în cel mai frumos website pe care l-ai văzut vreodată. E 
doar începutul.  
 
 Printre clienții noștri se numără: Libris Brașov, Pensiune Mama 
Cozonacilor, Niavis, KindRo, Magicus, IG Vision, Vegis.ro, etc 
 
 Ne-ar plăcea să stăm să discutăm despre proiectul tău, dar vrem să 
luăm legătura în felul în care e cel mai bine pentru tine. 
 
Dacă mâna ta e conectată cu precizie chirurgicală de smartphone toată ziua, 
sună-ne oricând la 0744.794.528. 
Dacă îți place să-ți petreci zilele scriind și filtrând mailuri, scrie-ne câteva 
rânduri la office@wizzdesign.ro. 
Dacă vrei să povestim la o cană de cafea bună și să îmbinăm utilul cu 
plăcutul, ne poți găsi pe Bisericii Române nr.81, Brașov – România. 

Xplorer Films - We are unreasonably ambitious! 

 
 XPLORER Films este o casă independentă de producție de film și 
video, fondată în 2015 de către actorul și regizorul Ciprian Popica, având 
sedii în Brașov, România, și în Miami, Florida, USA.  
  
 XPLORER Films oferă servicii de producție pentru filme de scurt și 
lung metraj, filme documentare, reclame, videoclipuri muzicale și altele. 
 
 Noi creăm „povești“ pentru clienții noștri, pentru că ne dorim ca cei 
care le văd să se implice și să participe, nu doar să stea și să privească. De 
aceea, poveștile noastre sunt dinamice și prezintă modul în care noi 
descoperim lumea și lucrurile de care avem nevoie pentru aceasta. Ne 
îndepărtează de zona noastră de confort și ne obligă să gândim noi 
modalități de a face lucrurile. 
 
 Dacă vă doriți să deveniți parte a lumii XPLORER, ne puteți 
contacta pe e-mail, la adresa contact@explorerfilms.com, sau prin telefon, 
la numărul +1 786 546 0329. 



SPONSORI 




