
 
 

                COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI     
                                        “TRANSILVANIA” 

                          Cluj-Napoca, Str. Bistriţei, nr. 21                                                                          
                          Tel.: +40 264 449644, +40 264 449645;Fax: 449644  
                          E-mail: transporturi@personal.ro              

             
 
 
       
 

Organizează: 
 

FESTIVALUL  NAŢIONAL de FOLCLOR al  ELEVILOR  de LICEU 
 

“FLORI DE MAI” 
 

ediţia  a-X-a,  21-23 MAI 2009,  CLUJ –NAPOCA 
 
                                                                                           “Sǎ nu ne uitǎm portul şi neamul” 
                                                                                                           prof.MARIA BOCŞE 

     Organizatori: 
                  

• INSPECTORATUL  ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ  
• COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI “TRANSILVANIA” CLUJ 

 
Colaboratori:       

• Casa Corpului Didactic, Cluj-Napoca  
• Cercul Militar Cluj-Napoca 
• Centrul Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale      CLUJ 
• Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca  
• Colegiul Tehnic Alimentar„ Raluca Ripan”, Cluj-Napoca 
• Colegiul Tehnic Energetic , Cluj-Napoca 
• Asociaţia  Folclorică „Izvoraşul” Cluj-Napoca       
• Studioul Teritorial de Radio Cluj-Napoca 
• Radio Renaşterea 

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII si INOVARII 
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ  
 
400192 CLUJ-NAPOCA  Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4 
Tel. +(40) 64-594672, 593710; Fax. +(40) 64-592832  
www.isjcj.ro, cluj@isjcj.ro 
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         SECŢIUNI 
                                   
                                   

                     A.             FORMAŢII ARTISTICE 
                                                         concurs 
 
          1.   DANS POPULAR 
                     2.  GRUP VOCAL FOLCLORIC  
                     3.   SOLIST VOCAL 
                     4.   SOLIST INSTRUMENTIST 
 
                     B.           SIMPOZION 

 
                        Folclorul şi Tradiţia româneascǎ  
                  

1. SESIUNE DE COMUNICǍRI  2009  
                  Obiceiuri şi tradiţii din zona etno folcloricǎ localǎ 
                                                               lucrǎri metodice şi ştiinţifice ale profesorilor     
 
 
                   2   CREATIVITATEA ELEVILOR expoziţie de fotografie veche , prezentare de costume 
populare , eseuri, poezii , portofolii , lucrǎri , proiecte.        
  

 
                                                                       PROGRAM 
 
15 mai 2009    ultima datǎ de înscriere pentru grupuri vocale din judetul Cluj 
19 mai 2009         presecţia  soliştilor  vocali si instrumentişti din judetul CLUJ are loc la CERCUL 
MILITAR CLUJ-NAPOCA  de la ora 15  
                              
 
22 mai 2009 -  ora 9,30 deschiderea festivalului  în PIAŢA AVRAM IANCU prin   “HORA SATULUI “ 
 
                      - ora 10  concurs pe secţiuni 
 
                      - ora 18.30  Spectacol folcloric   pentru participanţii la festival “ AŞA-I JOCUL PE LA NOI” 
 
                                                                GALA DE PREMIERE  
 
23  mai 2009 - vizitǎ la muzeul etnografic în aer liber 
 29mai 2009- spectacol folcloric  dat de grupurile folclorice din municipiul Cluj-Napoca şi din judeţ participante la festival 
 4 iunie 2009- spectacol anivesar ANA STRIMTUREAN ,” 25 DE ANI DE ACTIVITATE  FLOCLORICǍ”  prin 
promovarea cîntecului popular tradiţional, transmis azi, prin vocile tinerelor talente 
                      -  
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                                           REGULAMENT  DE PARTICIPARE: 

 

       FESTIVALUL  este destinat elevilor de liceu şi cuprins în  Calendarul Activitǎţilor Extraşcolare 2009 , 
F2 Domeniul Cultural Artistic poziţia 21 .                      FǍRǍ FINANŢARE ,M.E.C.I.     

  

   Secţiuni : 

                                      A . FORMAŢII ARTISTICE   concurs  

 

                        1. DANS POPULAR             2009 Dans folcloric coregrafic 

• -prezentarea a 2 dansuri sau a unei suite din zona pe care o reprezintǎ  având la baza elementele de 
dans tradiţional  

• sǎ iasǎ în evidenţǎ relaţia dans, muzicǎ , strigǎturi, costum . 
• -modalitatea de valorificare scenicǎ a dansului  
• -( maxim 8 perechi , timp de evoluţie 10minute max. ) se acceptǎ cu CD 

                           2. GRUP VOCAL FOLCLORIC 

• 10 minute de prezentare   /2 piese  farǎ acompaniament , cântece cu caracter ritualic 
• calitatea vocii şi a interpretǎrii 
• autenticitatea şi valoarea artisticǎ a pieselor 
• ţinuta scenicǎ şi costumul popular sǎ reprezinte zona folcloricǎ de provenienţǎ  

                                    3. SOLIST VOCAL 

• se va prezenta 2 piese : o piesǎ  farǎ acompaniament  DOINA sau BALADA   DE CATANIE  2-
3 strofe  

• o piesǎ cu acompaniament,                                                                               
• se va trimite CD sau partiturǎ pânǎ la data 15 mai 2009 pe adresa Colegiului Tehnic de 

Transporturi “ Transilvania” sau    fax 0264- 41 61 94( coordonatorul de proiect) 

                                 4.   SOLIST INSTRUMENTIST   

• repertoriul din zona folcloricǎ de provenienţǎ  a concurentului 

• o piesa farǎ acompaniament şi una cu acompaniament 
• se asigurǎ din partea organizatorilor acompaniament 

persoana de contact : prof . DANIELA CǍLIMAC coordonator de proiect 0745-569141 
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    JURIUL FESTIVALULUI  

Reprezentanţi  din partea ISJ- Cluj  ,  Centrului Judeţean  pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cluj, Cercului Militar  Cluj-Napoca ,Academia de Folclor,                              

    B . SIMPOZION        

                      FOLCLORUL ŞI TRADIŢIA  ROMÂNEASCǍ                 

                           1.         SESIUNE DE COMUNICǍRI  2009   

           Obiceiuri şi tradiţii din zona etno-folcloricǎ localǎ.   

                                         lucrǎri  metodice sau ştiinţifice ale profesorilor 

a)      Înscrierea participanţilor ,pânǎ în data de 8-11 mai 2009 prin completarea fişei de înscriere 
anexate,sau prin e-mail: festivalfloridemai@yahoo.com ,  

  Cadrele didactice   din alte localitǎţi ,  îşi pot trimite lucrǎrile  la adresele menţionate , iar organizatorilor le 
revine sarcina de a trimite cartea cu lucrǎrile publicate , diplomele , adeverinţele de participare şi mapa 
festivalului  

b)         Depunerea lucrǎrilor pânǎ în data de  12 mai 2009 data poştei , în format electronic ( CD)  semnat 
de  autor/ autori ( maxim 2) pe adresa Colegiul Tehnic de Transporturi  “TRANSILVANIA”,  strada 
BISTRIŢEI NR 21 , cu specificaţia    Pentru simpozionul de folclor  secţiunea profesori . 

Un rezumat al lucrǎrii ,de maximum 2 pagini , în scopul publicǎrii la EDITURA CASEI CORPULUI 
DIDACTIC din CLUJ-NAPOCA ,se va expedia în plic  şi totodatǎ , dovada achitǎrii taxei de 40 lei lei/ 
fiecare participant 

Cod fiscal  4305920  / cont  =RO 02TREZ 2165004XXX006809 TREZORIA CLUJ sau la caseria 
Colegiului 

Dacǎ o persoanǎ (autor/coordonator) se prezintǎ cu douǎ lucrǎri, taxa de participare se va plati o singurǎ 
datǎ . 

Dacǎ se prezintǎ douǎ sau mai multe persoane (autor sau coordonator)cu o singurǎ lucrare, taxa se va încasa 
de la fiecare. 

 Redactarea rezumatelor lucrărilor  se va face pe maxim 2 pagini, format A4, pe o singură parte, la un 
rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”) cu caractere româneşti, titlul va fi scris cu 
majuscule (Times New Roman 16 Bold), centrat; la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia 
(Times New Roman 12); la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 
12). Bibliografia se va consemna la sfârşit, în ordinea alfabetică a autorilor. 

Prezentarea lucrǎrilor va avea loc în sala multimedia de la  COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI 
“TRANSILVANIA”  , VINERI 22 MAI 2009 , începând cu ora 10. 



Persoana de contact ; prof. Daniela Cǎlimac , coordonator proiect  0745-569641, acasǎ , tel/fax 0264 416194 

 

2 .CREATIVITATEA ELEVILOR expoziţie de fotografie veche ,  ateliere de lucru , desene  
prezentare de costume , eseuri, poezii,portofolii, lucrǎri, proiecte. 

Prezentarea produselor elevilor , a lucrǎrilor va avea loc la CERCUL MILITAR  Cluj- Napoca, în 22 
mai 2009  de la ora 11 -19  , în holul din faţa sǎlii de spectacole . 

Persoana de contact :                       prof . POPA MIHAELA  consilier educativ , tel. 0751-152659 , 
prof. de lb. românǎ Kulcsar Adraiana , tel. 0746-843035, prof.de religie  Hainealǎ Ştefania , tel.  
0749-088565 

                                                                

NOTA :  Înscrierea la festival   indiferent de secţiune , vǎ sugerǎm sǎ o faceţi şi prin faxul  Colegiului 
Tehnic de Transporturi  , pentru o mai mare siguranţǎ . 

 

 

                               

COORDONATOR DE PROIECT :  - prof.DANIELA CALIMǍC      

 

 
Inspector Şcolar General,                                     Director,                                             
prof. Hadrian Virgil ARION                                                                     prof. . ing DORINA ANCǍU 
 
 
 
Inspector Şcolar General Adjunct, 
prof. MARINELA MARC 
 
 
 
 
Inspector programe şi proiecte educative,                                                          Director adjunct , 
prof. DANIELA SǍLǍGEAN                                                          prof. ELENA GIURGIU 
 

 
 
 
                                     

 


