
        
 

R O M Â N I A  

JUDE UL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia  

Nr. 55   din    04.05.2018 
 

privind aprobarea Regulamentului de desfășurarea a  Festivalului concurs euroregional al jocului 
popular  ,,HORA”, pentru grupurile mixte de da satori for ații de fete și for ații de ăieți" 

                                                           ediția a V-a, 24 iunie 2018 
 

          Ți â d o t de s opul desfășurării eve i e tului Festivalului concurs euroregional al jocului 

popular   ,,HORA”, pe tru grupurile ixte de da satori for ații de fete și for ații de ăieți, și a 
raportului de spe ialitate r. / . .  e is de Co parti e tul pe tru a tivități ulturale și 
sportive,  

         Avâ d î  vedere art.  di  Hotărârea Co siliului Local Dudeștii Noi r.  di  
28.11.2017 privind aprobarea Agendei cultural-sportive și de tineret pentru anul 2018,  

          Analizând prevederilor art. 63 alin. (1), lit.d), art.68  şi art. 115 alin.(1) lit.a) din Legea 

ad i istraţiei pu li e lo ale r. / , repu li ată, u odifi ările şi o pletările 
ulterioare, 

Pri arul o u ei Dudeştii Noi e ite ur ătoarea dispozi ie: 
 

Art. 1.-  Se apro ă Regula e tul de desfășurare a  eve i e tului " Festivalul concurs euroregional al 

jocului popular   ,,HORA”, 24 iunie 2018, ediția  a V –a,  pe tru grupurile ixte de da satori for ații de 
fete și for ații de ăieți,  o for  a exei, are fa e parte i tegra tă di  preze ta dispoziție. 

 
Art. 2.- Prezenta dispoziție se o u i ă o ligatoriu, î  ter e ul prevăzut de lege, de ătre 
se retarul o u ei, ur ătorilor:prefe tului judeţului Ti iş, pe tru exer itarea o trolului 
de legalitate, Co parti e tului pe tru a tivități ulturale și sportive di  adrul Pri ăriei 
o u ei Dudeștii Noi, se adu e la u oști ță pu li ă pri  afișare, pre u  și pri  pu li area 

pe pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 

 
  PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 

                               Alin-Adrian NICA                                                                          

                    Avizează pe tru legalitate: 
                                                                                             SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                    Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 

                           L.S.________________________ 
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  Anexa la Dispoziția primarului nr.55/04.05.2018 

 

REGULAMENTUL 
 

Festivalului concurs euroregional al jocului popular ,,HORA”, pentru grupurile mixte 
de dansatori, formațiilor de fete i formațiilor de b ieți, ediția a V-a, 24 iunie 2018 

 
,,SÂNZIENELE sau DR GAICA” 

 
      Festivalul are ca obiectiv principal valorificarea jocurilor tradiționale autohtone, 
încurajarea i participarea tinerei generații la manifest rile folclorice din acest spațiu 
euroregional precum i promovarea unor relații reciproce de prietenie i conviețuire 
fr țeasc . 
      Menirea festivalului este de a proteja i conserva dansul autentic, marc  a 
propriei identit ți etno-culturale. 
      Manifestarea se va desf ura în data de 24 iunie de Sânziene, 2018 (duminica), 
în comuna Dude tii Noi, județul Timi , dup  urm torul program: 

- Ora15, sosirea formațiilor la coala Gimnazial  din 
localitate  (calea Sânanadreiului nr.5) 

- Ora 15³º, parada portului popular(fiecare formație 
participant  s  va identifica  printr-o pancart  sau steag, cu numele 
formației , ansamblului ). 

- Ora 16-18, desf urarea concursului. 
- Ora 18-18³º, deliberarea juriului i susținerea Galei 

Festivalului, cu participarea expres  a câ tig torului Marelui Premiu al 
ediției anterioare, Ansamblul ,,Zarandul” din județul Arad i Ansamblul 
gazd  ,,Dude teana”. 

- Ora 18³º-19, decernarea premiilor. 
- Ora 19-20, servirea cinei festive. 

 
Condiții de participare:În concurs pot participa: 
                           -grupuri mixte de dansatori(maximum 6 perechi) 
                           -formații de fete (maxim 12 interprete) 

           -formații de b ieți(maxim 12 interpreți) 
          - timpul maxim  de prezentare scenic  7´ Acompaniamentul  
muzical poate fi: 
           - live, cu maximum 4 instrumenti ti 
          - sistem electronic. 
Fiecare formație va fi însoțit  de c tre un coregraf și un conduc tor 
de grup. 
 

 Începând cu ediția precedent , formația care a obținut ,,Marele premiu”  nu mai 
poate concura . Aceasta are calitatea de invitat special, susținând dou  mont ri 
coregrafice în spectacolul de Gal .  
  
NOT : În formații nu se accept  tineri sub 14 ani.! 
 
Repertoriul i juriul: 

- fiecare formație este obligat  s  prezinte în 
concurs folclorul coregrafic  i costumația adecvat  zonei pe care o 
reprezint . 

- juriul festivalului este format din 5 speciali ti 
consacrați, 

- în cadrul festivalului pot participa atât formații 
române ti cât i ale minorit ților din spațiul euroregiunii D.K.M.T. 

- directorul festivalului este prof. CIPU Ciprian-
Laurențiu-Ioan, maestru coregraf, care este i pre edintele juriului. 



Animați de dorința ca acest festival s  aib  i caracter stimulativ , precum i impact 
cultural-turistic, se instituie urm toarele trofee i stimulente b ne ti: 
- Marele premiu ,, Trofeul  HORA” : - 2.000  lei 
- Trofeul ,,Ionel Marcu”:                     -1.500 lei 
- Trofeul ,, Petru Pilu”:                       - 1.500 lei 
- Trofeul ,, Emilian Dumitru”:           -1.500 lei 
      Pentru gala festivalului, juriul poate s  propun  dou  premii speciale dac  
prezentatea acestora are un înalt nivel competițional i valorific  jocurile locale 
arhaice , costumația tradițional  i prezentatea unui program special dedicat 
,,Sânzienelor”. 
  
       Organizatorii î i rezerv  dreptul de a emite  diplome de participare precum i 
diplome de excelenț  unor formații sau personalit ți  i chiar interpreți care au 
contribuit de-a lungul anilor la promovarea, valorificarea i conservarea dansului 
popular românesc i al naționalit ților conlocuitoare. 
      Premiile  acordate în urma concursului, se vor achita conform procesului verbal 
al juriului i a legislației în vigoare, pe baz  de tabel nominal cu membrii 
ansamblului. 
     La sosire, fiecare formație va preda d-nei inspector Daniela Butariu, tabelul i 
pontajul de mas  completat , semnat i parafat . 
       
   Diverse: 
Pentru formațiile participante se asigur  condiții optime de desf urare i prezentare, 
precum i o mas  ( cin  festiv ) pentru participanți si invitați. Transportul trebuie s  
fie asigurat de c tre formațiile participante. 
 
  NOT : suma acordat  ca premiu, se va împ rți în mod egal fiec rui membru al 
formației. 
 
Confirmarea de participare  însoțit  de un tabel cu participanții se va trimite pe 
adresa Prim riei comunei Dude tii Noi , termen 10 iunie 2018. 
Email: primariadudestiinoi@yahoo.com. 
Tel:0256/378020.0256/378294,   
Persoane de contact: 
0732790990, inspector cultur   Daniela Butariu. 
 
       Preciz m c  în concurs vor participa maxim 10 formații , selectate în ordinea 
confirm rii . 
        
Organizatori : 
Prim ria i Consiliul Local al comunei Dude tii Noi. 
 
Parteneri media: 
Radio Timi oara , TVR Timi oara, ziarul local Dude teanul, Asociația cultural  
ProDatina. 
 
 
Dorim tuturor formațiilor participante succes! 
 
 
Inspector  
Butariu Daniela 
 
 
Primar,                                          Director festival, 
NICA Alin-Adrian         prof. Ciprian-Laurențiu-Ioan CIPU 
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