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EvenimenteEvenimenteEvenimente   

 Emoție, durere, tristețe, bucurie, zâmbet, 
talent. De aceasta au avut parte turiștii și 
localnicii care s-au aflat în sâmbăta dinaintea 
Rusaliilor la Cetatea Rupea. Unde peste 50 de 
copii instituționalizați la centre aflate în 
subordinea Direcțiilor Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului din opt județe - 
Argeș, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, 
Prahova, Sibiu și Brașov - au participat la 
prima ediție a Festivalului de Folclor al copiilor 
instituționalizați, organizată de DGASPC 
Brașov. 
 Gazda evenimentului a fost Bacs Ibolya 
Aișa, o tânără de 18 ani de la Centrul de 
Plasament „Casa Ioana“ din Rupea. Îmbrăcată 
în costum popular tradițional zonei, Aișa s-a 
comportat pe scenă ca și cum era de acolo, 
nelăsând nici un moment să se vadă că și pentru 
ea, ca de altfel și pentru întreaga echipă de 
organizare aflată în spate, era pentru prima oară 
când lua parte la o manifestare de asemenea 
anvergură. 

 Cuvântul de deschidere a aparținut 
conducerii DGASPC și oficialităților prezente 
la eveniment. „Prin această manifestare, 

DGASPC Brașov își propune o dublă 
promovare. Pe de o parte, a copiilor 
instituționalizați, pentru a demonstra că 
aceștia nu sunt diferiți față de cei din familie, 
ci doar trăiesc drama de a nu crește alături de 
părinții lor. Iar pe de altă parte, de promovare 
a istoriei și locurilor minunate ale Brașovului, 
motiv pentru care am decis ca acest festival să 
se desfășoare în vechile cetăți ale județului. 
Pentru prima ediție a Festivalului, am ales ca 
locație Rupea și Cetatea acesteia, unul dintre 
cele mai frumoase obiective turistice din 
județ“, a precizat directorul general al 
DGASPC Brașov, Gheorghe Durnă.  
 

 La rândul său, primarul în funcție al 
orașului Rupea, în present consilier județean, 
domnul Flavius Dumitrescu, a afirmat că „este 
o onoare pentru oraș, pentru Cetate și pentru 
mine, că primul loc de desfășurare a Festi-
valului de Folclor al copiilor instituționalizați 
este Rupea. Sper să vă simțiți bine aici și sunt 

18 iunie 2016 
 

Cetatea Rupea a răsunat la prima ediție a  
Festivalului de Folclor al Copiilor Instituționalizați  

 
 Peste 50 de copii instituționalizați din Argeș, Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, 
Mureș, Sibiu și Prahova au cântat și dansat pe scena montată în fața Cetății din Rupea 
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EvenimenteEvenimenteEvenimente   
convins că ne veți încânta cu spectacolele 
voastre“. 
 

 Onoarea de a deschide Festivalul a aparținut 
celor doi copii de la Centrul de Plasament 
Agârbiciu - Grecu Mihai și Stoica Viorel - care au 
reprezentat zona folclorică a Sibiului.  Au urmat apoi băieții și fetele de la Căsuța 

de tip Familial din Zău de Câmpie, cu un excelent 
moment de dansuri populare din zona Ludușului. 

Primii reprezentanți ai județului Prahova au 
venit de la Plopeni, fiind instituționalizați în cadrul 
centrului de plasament din localitate. Arsene Costin 
și Pârvu Sorin au interpretat la acordeon câteva 
melodii populare specifice zonei lor. 
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 Reprezentând tot DGASPC Prahova, dar de 
această dată venind de la Centrul de Plasament 
Filipeștii Târg, i-a încântat pe cei prezenți pe 
platoul din fața Cetății Rupea, cu o melodie 
populară, Boștorogu Florin.  

 
 Pe scenă au urcat apoi reprezentanții 
Harghitei, fetele de la Centrul de Plasament 
Frumoasa, respectiv copiii de la Centrul de 
Plasament de tip Familial nr. 3 din Miercurea Ciuc. 

  Piațeta din fața Cetății s-a animat în 
momentul în care pe scenă au urcat copiii de la de 
la Complexul de Servicii pentru Copilul aflat în 
Dificultate Rucăr, reprezentând Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș. 

EvenimenteEvenimenteEvenimente   
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 Adevărați showmani, aceștia au reușit să 
ridice lumea în picioare și să o facă să se prindă în 
horă.  
 

 Din nordul județului, de la Complexul de 
Servicii Comunitare Râmnicu Sărat, prima 
reprezentantă a Buzăului pe scena Festivalului de 
Folclor al copiilor instituționalizați a fost Claudia 
Sandu, cu o melodie populară.  
 

 A urmat apoi  un moment plin de 
sensibilitate, care a adus lacrimi în ochi tuturor 
celor prezenți. Pe scenă a urcat Georgiana Ilie, un 
pui de om pentru care culorile, lumina și chipurile 
sunt toate beznă. Și poate că, pentru a-i mai alina 
din durere și tristețe, Dumnezeu i-a dăruit fetiței  de 
la Complexul Rezidențial pentru Copiii cu 

Deficiențe de Vedere Buzău o voce de aur, cu care 
a atins inimile turiștilor, localnicilor și 
participanților. 

 Fetelor de la Rucăr le-a plăcut tare mult pe 
scena Festivalului de Folclor, astfel că s-au întors 
cu un dans țigănesc, care a ridicat din nou lumea în 
picioare. 

 
 Au urmat apoi reprezentanții Covasnei, 
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Bocso Marius, Iuliana Piștea și Hilda Tătar. 

De la prima ediție a Festivalului de Folclor al 
copiiilor instituționalizați organizat de Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Brașov nu puteau lipsi reprezentanții Brașovului! 

Primele au urcat pe scenă fetele de la Centrul de 
plasament „Casa Ioana“ Rupea! 

 

 Finalul festivalului i-a aparținut lui Filuț 
Tabără, de la Complexul de Servicii Victoria.  

EvenimenteEvenimenteEvenimente   
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Un obișnuit al scenelor, Filuț i-a ridicat din 
nou la dans pe cei prezenți, interpretând melodii 
populare aparținând zonei Sibiului și Banatului. 
(R.M.) 

EvenimenteEvenimenteEvenimente   

 
„Felicitări pentru această inițiativă! 
Este cu adevărat un loc unde copiii 

insituționalizați pot să-și arate 
calitățile și talentele și pot dovedi 
celor din comunități că nu sunt 

diferiți față de cei din familii. Ne-am 
simțit foarte bine aici, la Rupea, și 
sperăm să ne revedem și la anul, la 

cea de a doua ediție a festivalului“ 
 

(Rodica Arsene - directorul Complexului de Servicii pentru 
Copilul în dificultate Rucăr) 

 
„Nu mă aștepatm ca ștacheta să fie atât de ridicată 

la acest festival. A fost o onoare pentru noi să 
deschidem spectacolul, iar încrederea pe care ne-

ați acordat-o ne obligă ca, pentru ediția următoare, 
să pregătim un program mult mai bun. Felicitări 

pentru organizare și pentru idee!“ 
 

(Cornelia Dan - șeful Centrului de Plasament Agârbiciu) 
 

„Ceea ce ați făcut dumneavoastră, aici, la Brașov, 
este un lucru extraordinar pentru copiii din 

centrele de plasament. Este o inițiativă excelentă și 
o idee care trebuie preluată și de alte Direcții din 

țară. Dacă îmi permiteți, eu aș fi primul care o ia și 
o popularizează și la Harghita, unde veți fi cu 

siguranță invitați” 
 

(Csato Miklos - directorul Centrului de plasament de tip 
Familial nr. 3 Miercurea Ciuc) 

 Prima ediție a Festivalului de Folclor al 
copiilor instituționalizați, organizat de Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Brașov, a fost posibilă și datorită 
unor oameni cu suflet mare, care au decis să ni 
se alăture în calitate de sponsori: Apemin 
Zizin, Avicod Codlea, Mănăstirea „Constantin 
Brâncoveanu“ de la Sâmbăta, Kronospan 
România și Dolce Pita Hălchiu, cărora le 
mulțumim din suflet. 
 De asemenea, mulțumim colegilor care 
s-au implicat activ în reușita acestui 
eveniment: Mirela Lăcătușu, Adrian Diac, 
Simona Georgea, Cerasela Dogaru, Eleonora 
Chioreanu, Monica Algasovschi, Ioan Polexa, 
Sucaciu Ibolya, Nicolae Ștefănescu, Viorica 
Milinceanu, Gabriela Burulean, Geta Durac. 

Deși nu a fost vorba despre un festival-con-
curs, toți participanții la prima ediție a Festi-
valului de Folclor al copiiilor instituționalizați 
au primit, la finalul reprezentației, câte un 
trofeu. Acesta a fost realizat din lemn, la 
Complexul de Reabilitare Școlară Brădet. 




