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REGULAMENTUL 

 

FESTIVALULUI – CONCURS NAȚIONAL AL VIORII CU 

GOARNĂ ,,DOREL CODOBAN” 

Ediția a IX-a, 2022 

 
Organizatori:    

Centrul de Cultură al Județului Bihor 

Primăria Comunei Roșia  

                                                   

Perioada de desfăşurare: 21 august 2022 

 

Locul desfășurării:  Comuna Roșia (județul Bihor) 

 

 

Scurta prezentare a festivalului-concurs : 

 

- Vioara cu goarnă  este un instrument specific bihorean, cunoscut pe plan local cu denumirea 

„higheghe cu tolcer” (higheghe = vioară, tolcer = pâlnie). Cert este  că, vioara cu goarnă 

reprezintă județul Bihor, astfel că Centrul de Cultură al Județului Bihor,  a găsit ca fiind de o 

importanță deosebită promovarea acestui instrument și stimularea tinerilor interpreți printr-o 

competiție, care, totodată, să  ajute la întocmirea unui clasament al celor mai virtuoși interpreți 

ai higheghii cu goarnă pe care îi avem în întreaga țară. 

- Festivalul-concurs a luat naştere în anul 2013 și este dedicat memoriei lui Dorel Codoban 

meșter și instrumentist recunoscut al viorii cu goarnă. 

- Evenimentul se adresează tinerilor instrumentişti amatori, profesorilor dar şi meşterilor de 

viori cu goarnă din întreaga țară, deoarece începând din anul 2021, odată cu intrarea viorii cu 

goarnă în Patrimoniul Cultural Imaterial al României, fiind al 10-lea element din lista 

elementelor de patrimoniu, FESTIVALUL – CONCURS AL VIORII CU GOARNĂ,,DOREL 

CODOBAN” dobândește un caracter național. 

- Probele de concurs şi sistemul de jurizare sunt similare altor manifestări asemănătoare. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bihor
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Condiţii de participare: 

 

- Concursul se adresează tinerilor solişti instrumentişti amatori cu vârsta între 12-50 ani. 

- La concurs pot participa tineri interpreţi din întreaga țară, care îndeplinesc condițiile  prevăzute 

în regulament. 

- Soliştii care au câştigat la ediţiile anterioare Marele Premiu sau Premiul I nu mai pot participa 

la concurs. 

 

     Probele de concurs: 

 

- Două melodii din zona Bihorului. 

- Concurenții vor fi acompaniați ritmic (percuție) de către un “dobaș”. 

 

      Desfăşurarea preselecţiei : 

 

- Concurenţii sunt rugaţi să trimită prin e-mail la adresa 

festivalconcursvioaracugoarna@gmail.com, fişa de înscriere și o filmare video (de o calitate 

bună a imaginii și a sunetului) cu repertoriul propus pentru concurs, până la data de 12 august 

2022. 

- Preselecția se va face în baza fișelor de înscriere și a înregistrărilor video trimise, iar în data 

de 15 august 2022, se vor comunica rezultatele preselecției. 

- Organizatorii își rezervă dreptul de a respinge un concurent, doar din motive profesionale sau 

din motive de neprezentare a informațiilor solicitate. 

 

     Desfăşurarea concursului: 

 

- Concursul se va desfăşura, Duminică 21 august 2022, pe scena amenajată din Comuna Roșia, 

începând cu ora 14:00.  

- Repetiția și proba de sunet va avea loc în 21 august 2022, de la orele 13:00. 

- Gala Laureaţilor şi spectacolul susţinut de invitaţi, vor avea loc Duminică 21 august 2022, 

după terminarea concursului. 

- Participanții minori vor fi însoțiți de un tutore legal. 

- Pentru concurenții din alte județe, Primăria Comunei Roșia va asigura cazarea. 

 

 

JURIUL: 

- Juriul festivalului va fi alcătuit din personalități din domeniul cercetării și interpretării 

folclorului românesc (muzicologi, folcloriști, profesori de vioară, dirijori), precum și din 

reprezentanți ai  Centrului de Cultură al Județului Bihor. 

- Jurizarea interpreților participanți la concurs se va face ținându-se seama de calitatea 

interpretării, de autenticitatea și de valoarea artistică a pieselor, de ținuta scenică și de 

frumusețea și autenticitatea costumului popular. 

- Pe baza punctajului stabilit de juriu se vor acorda următoarele premii: 
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Premii: 

 

MARELE PREMIU  2.000 lei net  

PREMIULI               1.500 lei net 

PREMIUL II             1.000 lei net  

PREMIUL III            800 lei net 

 

 

 

 

În funcţie de nivelul evoluţiei interpreţilor, juriul, în consens cu organizatorii, poate hotărî 

neacordarea unor premii, acordarea unor premii speciale, ori redistribuirea sumelor aferente unor 

premii neacordate. În cazul în care doi concurenţi se vor situa pe acelaşi loc, premiul se împarte. 

Hotarârea juriului este irevocabilă.  Toţi concurenţii vor primi diplome de participare.  

 

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8:00 – 16:00 la sediul Centrului de 

Cultură al Județului Bihor str. Moscovei nr. 5 sau pe adresa de e-mail 

centruldeculturăbihor@gmail.com  sau la  Tel 0746.508.669                
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                                      FIȘA DE ÎNSCRIERE 

LA 

FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL AL VIORII CU GOARNĂ 

,,DOREL CODOBAN” 

ediția a IX-a 2022 

-Numele şi prenumele concurentului 
_______________________________________________________________________ 
-Numele și prenumele tutorelui legal, pentru concurenții minori 
_______________________________________________________________________ 
- Date de contact: telefon _______________________   email________________________________________ 
- Data şi locul naşterii ________________________________________________________________________ 
- Act de identitate - seria şi numărul ____________________________________________________________ 
- Studii ____________________________________________________________________________________ 
- Profesia __________________________________________________________________________________ 
- Premii obţinute la alte festivaluri şi concursuri de folclor 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
- Zona etnofolclorică reprezentată ______________________________________________________________ 
- Repertoriul pentru concurs (2 melodii): 
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
 
 
Data                                                                                                                       Semnătura 
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DECLARAȚIE 

 

cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul _______________________________________________________, având CNP 

_____________________________, posesor al CI cu seria ____, nr. _________, eliberat de 

_______________________________, la data de __.__.______, domiciliat în localitatea 

_____________, la adresa _____________________________________________________, din 

Judeţul __________________, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, 

conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că sunt de acord 

cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, pe care le furnizez 

în cadrul proiectului cultural-artistic FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL AL 

VIORII CU GOARNĂ ,,DOREL CODOBAN” ediția a IX-a 2022. 

 

Subsemnatul, _____________________________________, declar că, înainte de semnarea 

declaraţiei, am citit personal conţinutul acesteia şi am constatat că aceasta corespunde voinţei 

mele, drept pentru care semnez mai jos, la data de ___.___.________ 

 

Semnătura, 


