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 Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Brașov,  în parteneriat 

cu Administrația Castelului Bran și Uniunea 

Națională a Artiștilor Interpreți de Folclor 

Muzical din România, organizează, în data 

de 22 iunie 2019, în zona Castelului Bran, 

pe Platoul Inima Reginei Maria, cea de a 

patra ediție a Festivalului Național de 

Folclor al Copiilor Instituționalizați 

„Răsună Cetatea“. 

 Prin acest festival dorim să contribuim 

la descoperirea, promovarea și popularizarea 

celor mai talentați copii instituționalizați din 

instituții publice și private din țară în 

interpretarea calitativă a muzicii populare şi 

a folclorului românesc și să demonstrăm că 

tinerii din centrele de plasament nu sunt 

delincvenți, nu sunt niște paria ai societății 

actuale, deși sunt destui care alimentează 

aceste percepții. Vrem să arătăm că ei sunt la 

fel ca orice alt copil din familie, trăind însă 

drama de a nu fi alături de familiile lor 

biologice, din motive ce nu țin de ei.  

 

 Totodată, ne dorim să contribuim la 

valorificarea și introducerea în circuitul va-

lorilor 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 și care au avut loc la cetățile din 

Rupea (2016) și Făgăraș (2017), începând 

cu ediția a III-a, din 2018, ce a avut loc la 

Biserica Fortificată din Ghimbav, am 

transformat festivalul într-un concurs 

național, împărțit pe două secțiuni 

(interpretare vocală și dansuri populare).  



 În urma etapei de preselecție, în 

concurs au intrat aproape 100 de copii și ti-

neri instituționalizați din județele Argeș, Bra-

șov, Bihor, București Sector 2, Constanța, 

Covasna, Gorj, Olt, Satu Mare, Sibiu, Su-

ceava, Vâlcea, Vrancea și Timiș. 

     Dorinței noastre de promovare și po-

pularizare a celor mai talentați copii institu-

ționalizați din instituții publice și private li s-

au alăturat, pro-bono, personalități marcante 

ale vieții culturale și ale folclorului româ-

nesc.  Astfel, ediția din 2018 a Festivalului 

Național de Folclor al Copiilor Institu-

ționalizați „Răsună Cetatea“ a fost prezen-

tată de către doamna Iuliana Tudor, de la 

TVR, realizatoarea emisiunilor „Vedeta 

populară“ și „O dată în viață“. De aseme-

nea, au susținut recitaluri pe scena Festiva-

lului, tot pro-bono, domnii Nicolae Furdui 

Iancu și Ionuț Fulea.  

      Manifestarea care a avut loc pe 22 iunie 

2018 la Ghimbav a fost una complexă, ce  a 

cuprins trei zone distincte de activitate: con-

cursul propriu-zis de interpretare și dans po-

pular, ateliere de lucru pentru copii și tineri 

și expoziție de produse handmade realizate 

în centrele de plasament publice și private 

din Brașov și din țară. 



 

„Întâlnirea de astăzi a fost una cu totul 

specială și mi-am dat seama, așa cum am 
spus și în deschiderea acestui festival, că un 
asemenea proiect este un exemplu 
remarcabil pentru toată țara. Mulți dintre 
cei pe care i-am prezentat astăzi au fost deja 
selectați la „Vedeta popluară“ și cred chiar 
că sunt foarte mulți dintre copiii 
instituționalizați pentru care folclorul 
înseamnă chiar un drum profesional bun de 

urmat!“ 
 

Iuliana Tudor, Televiziunea Română 
 

(interviu acordat Radio Gherilla Brașov) 

„Mulțumesc pentru această onorantă 

invitație! Este pentru prima oară când 
particip în carierea mea la un astfel de 
festival și mă bucur că există! Sunt fericit că 
tradiția noastră folclorică se continuă și 
prin acești copii instituționalizați și îi felicit 
pe ei și pe educatorii lor că fac acest 

lucru!“ 
 

Nicolae Furdui-Iancu 
 

(interviu acordat Radio Gherilla Brașov) 





 Cea de a patra ediție a 
Festivalului Național de 
Folclor al Copiilor Institu-
ționalizați „Răsună Cetatea“ 
se va desfășura pe data de 22 
iunie 2019, în zona Castelului 
din Bran, pe Platoul Inima 
Reginei Maria, începând cu 
ora 11.00. 
 Festivalul se va des-
fășura sub forma unui con-
curs, împărțit pe trei sec-
țiuni: interpretare vocală, 
ansambluri vocale și dansuri 
populare. Pentru fiecare 
secțiune a festivalului sunt 
alocate un număr de 90 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. 

 
Participanți 

 
 La fiecare secțiune a 
festivalului s-au putut înscrie, 
la etapa de preselecţie, 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 din subordinea di-rec-
țiilor generale de asistență so-
cială și protecția copilului, a 
serviciilor publice locale sau 
a organismelor private a-
creditate din țară.  
 La finalul perioadei de 
înscriere, îşi depuseseră 
candidatura pentru un loc pe 
scena celei de-a IV-a ediţii a 
Festivalului Naţional „Ră-
sună Cetatea“ 18 copii la 

secţiunea interpretare, 7 an-
sambluri vocale şi 11 ansam-
bluri de dansuri populare. 
 În final, pe 22 iunie 
2019 vor evolua, în faţa celor 
prezenţi pe Platoul Inima 
Reginei Maria din Bran, 
aproape 150 de copii, repre-
zentând un număr de 18 ju-
deţe: Arad, Botoşani, Braşov, 
Buzău, Caraş-Severin, Călă-
raşi, Constanţa, Dâmboviţa, 
Dolj, Gorj, Harghita, Olt, Sa-
tu Mare, Sibiu, Suceava, 
Vâlcea, Vaslui şi Vrancea. 
 
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 
vor fi, pe cât posibil, repre-
zentative pentru zona folclo-
rică din care provin aceştia. 
 Participanții vor purta 
obligatoriu costum popular 
adecvat zonei din care provin. 
Melodiile vor fi acompaniate, 
pe scena festivalului, de ne-
gative în format mp3.  
  

 Juriul festivalului 
 

 Juriul va fi format din 
personalităţi ale muzicii și 
dansului popular românesc, 
reprezentanţi mass-media, 
profesori de muzică, artă 



populară, teatru, etnologi. 
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 ve-
dere, în funcție de secțiunea 
din concurs, calitățile voca-
le, tehnica vocală, tehnica 
interpretativă, prezența sce-
nică, gradul de dificultate al 
piesei, omogenitatea și ar-
monizarea, expresivitatea, 
impresia artistică etc. 
 

Premiile festivalului 
 
 Pentru fiecare secți-
une în parte se vor oferi 
premiul I, II și III.  

 Marele pre-
miu al festivalului, 
Trofeul „RĂSU-
NĂ CETATEA“, 
va fi oferit inter-
pretului/ansamblu-
lui care va obţine 
cel mai mare punc-
taj, indiferent de 
secțiune.  
 Trofeele ce 
vor fi acordate 
celor șapte premi-anți vor fi 
personalizate și vor fi reali-
zate de copiii cu dizabilități 

de la Complexul de Servicii 
Brădet. 
 Valoarea premiilor pe 
care dorim să le acordăm 
este următoarea: minim 200 
lei (premiul III), minim 250 
lei (premiul II), și minim 
300 lei (premiul I).  
 Premiile vor consta 
în obiecte/produse, iar con-
travaloarea acestora va fi 
suportată din sponsorizări.  
 Partenerii, sponsorii 
sau juriul Festivalului vor 
putea oferi participanţilor 
premii speciale.   
 Câștigătorul Marelui 
premiu va fi sprijinit în 
vederea înregistrării unui 
CD, care va fi lansat cu 
ocazia ediției a cincea a 
festivalului, în iunie 2020. 

FOTO 1: Radu Filip - câștigător 
Marele Trofeu 2018 
 
FOTO 2: Ansamblul „Flori de 
Sălcioară“, Corabia, Olt - Locul I 
secțiunea dans 2018 
 
FOTO 3: Trofeul „Răsună 
Cetatea“, realizat de copiii de la 
Complexul de Servicii Brădet 







Ghimbav - 2018 



Festivalul Național de Folclor al 
Copiilor Instituționalizați „Răsună Cetatea“ 
ediția 2019 se va desfășura tot sub motto-ul 
„Explorăm tradițiile populare“. 

Cu această ocazie, în zona special 
rezervată activităților conexe se vor des-
fășura, în intervalul 11.00 - 15.00, mai multe 
ateliere de lucru: 
¨ Atelier de cusut și brodat 
¨ Atelier de croșetat păpuși 
¨ Atelier pictură icoane pe sticlă 
¨ Atelier lucru în lemn 
¨ Atelier olărit 
¨ Atelier de quilling 
¨ Atelier de desenat 
¨ Face-painting 

Cei interesați să participe la aceste ate-
liere vor învăța să coasă, să realizeze păpuși 
din lână sau picturi pe sticlă, să prelucreze 
lemnul, lutul sau hârtia, și se pot bucura de 
realizarea propriilor semne de carte cu însem-
nele Festivalului. 

Copiii, și nu numai, vor pleca de la 
aceste ateliere nu numai cu plăcerea realizării 
lucrului manual și a descoperirii tradițiilor 

populare specifice zonei, dar și cu bucuria de 
a lua acasă obiectele create de ei înșiși. 



BUGET ESTIMATIV 

  

A. Cheltuieli cazare și masă        19.230 lei 
 
 Cazare participanți                                      11.400 lei 
 190 pers x 1 noapte x 60 lei/pers     = 11.400 lei 

 (mic dejun inclus)  

 
 Cazare vedete                                1.500 lei 
 6 camere x 250 lei       = 1.500 lei 
 

 

 Masă participanți                                     4.200 lei     
 Masă caldă 

 200 pers x 15 lei/pers      = 3.000 lei 
 Sandvichuri 
 200 pers x 4 buc x 1,5 lei     = 1.200 lei 

 
 Masă vedete                                 1.500 lei       
 10 pers x 150 lei/ pers      =  1.500 lei 

 
 Masă juriu                                       90 lei       
 6 pers x 15 lei/ pers      =       90 lei 
 

 Masă voluntari                                   540 lei 
 Sandvichuri 
 30 pers x 2 buc x 1,5 lei     =       90 lei 
 Masă caldă 

 30 pers x 15 lei/pers      =     450 lei 

 În vederea unei bune desfășurări a ediției din 2019 a Festivalului Național de Folclor al 

Copiilor Instituționalizați „Răsună Cetatea“, proiectul de buget estimat la data de 1 aprilie 2019 este 

de 28.902 lei.  

 Acest proiect include cheltuielile care au putut fi determinate până la acest moment, și anume cele 

pentru serviciile de cazare și masă copii și însoțitori, cazare și masă vedete, masă voluntari, premii, pro-

movare, organizare și activități conexe.  

 Toate sumele necesare vor fi acoperite din sponsorizări. 



B. Cheltuieli organizare        9.672 lei 
 

Premii                                                    2.750 lei 
1 x Marele premiu x 500 lei     =     500 lei 
3 x Premiu I x 300 lei      =     900 lei 
3 x Premiu II x 250 lei      =     750 lei 
3 x Premiu III x 200 lei      =     600 lei 
 

Grafică                                             500 lei 
realizare afiș, flyer, diplome, mapă prezentare 
 

 

Promovare                       324 lei 
Stradală (afișe A1) 60 buc x 5,40 lei   = 324 lei 
 

 

Ateliere                                        1.000 lei 
Atelier de cusut 
Atelier croșetat păpuși 
Atelier pictură pe lemn 
Atelier desen 
Atelier quilling 
Face-painting 
 

 

Organizare                                  4.073 lei 
Printare mape festival     75 buc x 1,8 lei  =    135 lei 
Trofee                  11 buc x 10 lei   =    110 lei 
Brățări           300 buc x 0,26 lei   =      78 lei 
Apă plată 0,5l     100 buc x 1,25 lei   =    125 lei 
Apă minerală 0,5l        60 buc x 1,25 lei  =      75 lei 
Plată instrumentiști       = 2.400 lei 
 

Servicii foto-video               1.175 lei 
 

Cheltuieli neprevăzute               1.000 lei 
 

Total:                                             28.902 lei 

BUGET ESTIMATIV 



 

Expunerea brandului în cadrul evenimentului 

 Postarea siglei sponsorului pe afișul evenimentului, la categoria „Sponsori“* 

 Postarea siglei sponsorului pe toate documentele de lucru ale juriului 

 Postarea siglei sponsorului pe pagina de social media a evenimentului (începând cu data 

semnării contractului de sponsorizare, dar nu mai devreme de 01.04.2019) 

 Postarea siglei sponsorului pe materialele de promovare outdoor a Festivalului (program, caiet

-program, flyere)* 

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

Sponsor“ 
 

Beneficii adiționale 

 Menționarea sponsorului în 2 știri oficiale (pre și post eveniment) și postate pe site-ul 

Festivalului și pe pagina de social media a Festivalului.  

PACHETUL BRONZE 
(până în 1.000 de lei) 

PACHETUL SILVER 
(între 1.000 și 2.000 de lei) 

Expunerea brandului în cadrul evenimentului 

 

 Serviciile incluse în „Pachetul Bronze“ 

 Postarea siglei sponsorului pe invitațiile oficiale** 

 Prezentarea profilului companiei în caietul-program și pe site-ul evenimentului (maxim 70 

cuvinte), la categoria „Silver Sponsor“ 

 Posibilitatea înmânării unuia dintre premiile categoriilor existente 

 Amplasarea unui roll-up propriu în zona de desfășurare a Festivalului 

 

Beneficii adiționale 

 

 Menționarea sponsorului în toate materialele de presă realizate pentru promovarea 

evenimentului (pre și post eveniment) și postate 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 
 

 Serviciile incluse în „Pachetul Silver“ 

 Postarea siglei sponsorului pe afișul evenimentului, la categoria „Sponsori oficiali“* 

 Prezentarea profilului companiei în caietul-program și pe site-ul evenimentului (minim 

100 cuvinte), la categoria „Gold Sponsor“ 

 Dreptul de a nominaliza câștigătorul unui premiu special, acordat de sponsor 

 Privilegiul de a adresa publicului un discurs de cinci minute, în momentul decernării 

premiului 
 

Beneficii adiționale 
 

 Serviciile incluse în „Pachetul Silver“ 

 Difuzarea de materiale de promovare a companiei pe pagina de social media a 

evenimentului. (începând cu 01.04.2019) 

 
 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 

 
 

  Radu MAILAT    - coordonator Festival 

  Lidia MAILAT    - coordonator comunicare 

  Oana MĂNĂILĂ    - coordonator voluntari 

  Todor GÎRBACEA    - coordonator administrativ 

* Pentru contractele de sponsorizare încheiate înainte de 15 mai 2019. 

 

 



 


