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Parteneri:  

Casa Corpului Didactic Hunedoara 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara 

 Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara 

Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Judeţul Hunedoara 

Teatrul de Artă Deva 

Centrul Judeţean de Cultura si Arta al Judetului Hunedoara 

Primăria Municipiului Deva 

Episcopia Devei şi Hunedoarei 

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva 

Biblioteca Județeană ”Ovid Densușianu”Hunedoara- Deva 

Asociaţia „ALLDA” 

Perioada de desfăşurare: aprilie-august 2019 

Descrierea proiectului: 

Argument: 

Arta – entitatea al cărei orizont nu poate fi cuprins – a reprezentat dintotdeauna o necunoscută 

printre cei care au încercat să-i identifice întregul. Deşi s-a subetapizat în câteva compartimente 

majore, este insuficient să credem acest lucru tocmai pentru că acesată „entitate”, prin existenţa ei 

infinită, nu poate fi redusă la o singură unitate de definire. Arta există în orice lucru care, prin 

existenţa lui, suflă, mişcă, impresionează. Aşadar, modalitatea  de propagare şi naştere este egală cu 

numărul de situaţii care iau naştere, care suflă, care mişcă etc, deci infinită.     

 Considerăm arta un mod pur de vieţuire, o cale de eliberare, dar mai ales o modalitate de a 

oferi celor din jur – exteriorului – fragmente pure de interior... Aşadar, fără să ne îndoim de puterea-i 

dogoritoare, este acea entitare care stârneşte emoţii, este puntea dintre suflet şi realitate manifestate, 

toate, în orice existenţă, indiferent de vârstă, natură şi fire. Credem, din acest punct de vedere, că, 

instalată din fragedă pruncie, este uşor observabilă, mai ales, în modul de a fi al copiilor aşa cum 

spunea şi I. Nisipeanu: Mai artist decât copilul nu e niciun artist în lume. Să ai inimă să-l simţi şi 

minte să-l pricepi. 

 Acceptând aceste vorbe ca punct de plecare al crezului nostru, am întrebat copiii ce ar 

semnifica arte pentru propria lor individualitate, precum şi care ar fi valorile pe care ei le dobândesc 

prin practicarea anumitor frânturi de artă. Răspunsurile lor inocente, dar încărcate de trăire, ne-au 

impresionat atât de tare încât am dorit să le împărtăşim cu voi: 

„Arta este un portal de trecere din lumea reală în cea imaginară, într-un univers paralel, în 

care noi suntem creatorii.” (Dimofte Karla 11 ani). 



„Arta face lumea mai frumoasă, o colorează în culori vii şi o sculptează în mii de forme.” 

(Teodora Sandu- 11 ani) 

„Arta mă inspiră să fiu eu însămi şi să fac lucruri pe care nu credeam că le pot face.” (Anania 

Lucaciu- 10 ani) 

„Cea mai frumoasă exprimare a gândurilor omului este arta.” (Flavia Tocuţ – 12 ani) 

„Arta ne ajută să ne exprimăm indiferent de starea pe care o avem. Ea se potriveşte tuturor 

emoţiilor umane.” ( Diana Bădilă- 11 ani) 

„Îndrăgostiţi-vă de artă! Arta s-a îndrăgostit deja de voi!” (Anania Lucaciu -10 ani) 

Credem cu tărie că simţul artistic al copilului este excepţional, este infinit potent, iar dorinţa lui 

de exprimare liberă este nestăvilită, lăsând astfel loc potenţialului creator, care, prin îndrumare, se 

poate regenera în adevărate acte artistice de calitate. 

 Acest proiect doreşte să cheme orice copil să-şi dea frâu liber imaginaţiei, libertăţii de gândire, 

de exprimare  pentru a încânta exteriorul cu imagini, versuri sau muzică. Totodată lărgim orizontul şi 

dorim să invităm orice cadru didactic care doreşte să ia parte la această călătorie creatoare. 

 

Justificarea proiectului  

a) Descrierea contextului în care se va realiza proiectul 

Proiectul aduce în atenția copiilor, părinților și comunității, domenii artistice de interes în rândul 

tinerilor și oferă un cadru necesar desăvârșirii lor artistice, pentru a produce ulterior reacții în 

comunitățile din care fac parte. Prin participarea la proiect, copiii și tinerii vor fi capabili de autoanaliză 

și autoevaluare în raport cu scara valorilor culturale, vor fi echipați cu gândire critică, în spiritul cetățeniei 

democratice europene. De asemenea, organizarea activităților proiectului în diverse locații ale orașului 

Deva, precum și necesitatea spațiilor de cazarepentru cei aproximativ 150 de participanți din afara 

județului, timp de trei zile, creează oportunități financiare pentru agenții economici care își desfășoară 

activitatea în municipiul Deva. 

De asemenea, proiectul constitue un plus pentru nevoile comunității locale de a participa la 

activități artistice, diminuând barierele de vârstă dintre generații și îmbogățind paleta de evenimente 

culturale. 

Echipa de proiect are experiență în organizarea și desfășurarea proiectelor culturale, artistice și 

educative pentru copii, la nivel local, național și internațional și are calificarea necesară desfășurării 

optime a activităților proiectului. 

La nivelul comunității locale și în țară există copii și tineri interesați de susținerea unor acte 

artistice de calitate, fapt dovedit de participările numeroase la edițiile anterioare ale proiectului. 

Proiectul facilitează promovarea valorilor cultural-artistice ale copiilor la nivel național și 

internațional, având în vedere că este singurul proiect de acest gen organizat în partea de vest a țării. 

 

b) Relevanța proiectului 

Proiectul este relevant pentru obiectivele și prioritățile CAEN, prin însăși scopul și obiectivele 

urmărite în cadrul activităților din proiect, care vizează participarea și schimbul de experiență cultural-

artistică la nivel național și internașional. Activitățile propuse în proiect aduc abordări inter și 

multidisciplinare din domeniul diferitelor ramuri ale artei:  literatură, arte vizuale și muzică. Proiectul 

este destinat copiilor și tinerilor talentați în aceste domenii, care vor fi premiați și încurajați să se dezvolte 

pe plan personal și artistic, vizând lărgirea spațiului lor de manifestare ca artiști europeni. 



 

 

c) Valoarea adăugată  a proiectului: 

Prin activitățile propuse în cadrul proiectului copiii și tinerii vor beneficia de creșterea gradului de 

educație prin cunoaștere, comunicare, creație și implicare, dezvoltarea perseverenței, cultivarea 

trăsăturilor morale sociale și de caracter; 

Tinerii implicați în proiect își vor valorifica potențialul creator prin participarea la activități artistice și 

prin recompensarea cu diplome, trofee și tabere de creație. 

Beneficiarii proiectului vor avea oportunitatea de a derula schimbul de informații și bune practici cu 

tineri talentați din țară și din străinătate, de a-și dezvolta spiritul de competiție și corectitudine, de a crea 

legături de prietenie care să fie urmate de comunicare și schimb de experiență, dezvoltându-se astfel ca 

artiști conștienți de valorile europene. 

 

În contextul reformării sistemului de învăţământ românesc, 

Scopul proiectului  este creşterea capacităţii Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” Deva de a organiza, 

desfăşura şi evalua concursuri şi festivaluri care promovează  manifestarea cultural-artistică inovativă în 

rândul elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de a o promova ca o premisă a unei 

educaţii performante, prin organizarea si desfăşurarea unor concursuri si tabere de creatie cu abordari 

interdisciplinare, la nivel national si international 

Obiective generale: 

- Organizarea de manifestari artistice care sa asigure interactiuni culturale autentice, eliberate de 

constrangerile unei axiologii concurentiale, care sa promoveze un continuum valoric al unor punti 

de legatura intre diversele culturi. 

- Incurajarea tinerilor sa priveasca diversitatea culturala ca pe ceva normal, profitabil, devenind 

capabili sa racordeze sistemul valorilor nationale la sistemul international de valori, subscriind 

astfel de timpuriu idealului de constiinta europeana. 

- Dezvoltarea simţului de apreciere a moştenirii culturale şi artistice, educarea sensibilităţii faţă de 

valorile culturii naţionale şi universale; 

- Creşterea gradului de educaţie prin cunoaştere, comunicare, creaţie şi implicare, dezvoltarea 

perseverenţei, cultivarea trăsăturilor morale sociale,  psiho-afective şi de caracter; 

- Formarea unor criterii de apreciere estetică şi axiologică, cu implicaţii în cultivarea sensibilităţii, a 

fanteziei şi a imaginaţiei; 

- Dezvoltarea aptitudinilor artistice, a gândirii şi a posibilităţilor creatoare ale copiilor şi tinerilor 

prin crearea unor căi de exprimare a sentimentelor care să ducă la lărgirea orizontului de 

cunoaştere, la perceperea mai complexă şi mai largă a realităţii; 

- Stimularea respectului faţă de ideile celorlalţi, dezvoltarea spiritului de competiţie  şi 

corectitudine, crearea unor legături de prietenie care să fie urmate de comunicare şi schimb de 

experienţă; 

- Identificarea, selectarea, promovarea şi valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor, 

promovarea actului artistic de calitate, recompensarea talentului; 



- Crearea unui spaţiu alternativ, nonconformist, actual, care să aducă beneficii spirituale pe termen 

lung. 

Beneficiari: 300 elevi şi 100 cadre didactice din învăţământul preuniversitar,                comunitatea 

locală 

Resursele proiectului:  

 Umane: echipa de proiect, cadre didactice din școlile participante, preșcolari și elevi implicați în concurs, 

membrii fundaţiilor partenere, membrii ai comunităţii locale 

 Materiale: săli de expoziţii, locaţii culturale, spaţiile de învăţământ din şcoală,    calculator, 

imprimantă, aparat foto, retroproiector, materiale auxiliare consumabile, CD / DVD 

 Temporale: aprilie-august 2019 

 

Obiective specifice: 

1. Identificarea principalilor actori implicaţi în realizarea proiectului, stabilirea instrumentelor şi a 

metodelor de lucru, ţinând seama de următoarele caracteristici: scalabilitate, colaborare, modernism, 

măsurabilitate; 

2. Realizarea unei campanii de promovare şi mediatizare a proiectului, a rezultatelor şi impactului 

acestuia, pe toată perioada, de 6 luni, de desfăşurare a proiectului; 

3. Incurajarea adoptarii unor strategii inovatoare de exprimare a diversitatii valorilor, a unor metode 

si activitati specifice educatiei interculturale, imaginarea sau construirea de alternative pedagogice 

deschise si permisive la multiplicitatea culturala, prin realizarea cursurilor de formare si team -

building destinate membrilor echipei de proiect si cadrelor didactice implicate in activitatile 

proiectului in perioada lunii mai, 2019 

4. Dezvoltarea aptitudinilor artistice si sustinerea originalitatii in exprimarea artistica a unui numar 

de 300 de elevi si tineri din tara si din strainatate, prin asigurarea unui cadru competitiv de 

manifestare a talentului creativ in cadrul sectiunilor interdisciplinare (muzica, arte vizuale, creatie 

literara) a concursului cultural - artistic, in perioada lunii iunie, 2019. 

5. Perfectionarea profesionala in gestionarea situatiilor multiculturale a unui numar de 100 cadre 

didactice participante la proiect, identificand si dezbatand dimensiunile interculturale ale educaţiei, 

prin participarea la prelegeri, workshop-uri, mese rotunde, dezbateri, in cadrul simpozionului 

international din data de 18 mai 2019. 

6. Formarea capacitatii de transfer a abilitatilor artistice dobandite, in randul unui numar de 20 elevi 

si tineri premiati in concursul cultural-artistic, in cadrul atelierelor din tabara de creatie, destinate 

perceperii, acceptarii, respectarii şi experimentarii alteritatii artistice, vizand dezvoltarea mai ales a 

creativitatii expresive si a celei inovatoare, iulie 2019 

7. Demultiplicarea si valorizarea experientei formative, prin activitatile de diseminare a rezultatelor 

proiectului, realizarea planului de transferabilitate a rezultatelor care sa conduca la crearea spatiului 

alternativ, nonconformist, actual necesar manifestarilor artistice si culturale ale tinerilor ca factor al 

dezvoltarii durabile si coeziunii sociale, in perioada lunii august, 2019.  



Activitățile proiectului: 

Proiectul cultural-artistic internațional „Trecut.Prezent.Viitor”, Ediția a IV-a, 2019, are ca temă 

„RITMURI”, surprinse în artele vizuale, creație literară și muzică. 

Activitățile cuprinse în proiect se vor desfășuraîn perioada 01.04-30.08.2019. 

Principalele activități: 

1. Curs de formare, 17-19 mai 2019, cu tema: „Dezvoltarea de abordări inter/multidisciplinare a 

demersului didactic desfășurat în cadrul formal, informal și non-formal, aplicabile în activități cultural-

artistice cu și pentru copii/tineri”; 

2. Simpozionul internațional „Ritmuri”, 25 mai 2019, „Educația românească în context european. Metode 

ți tehnici de promovare a experimentului creator, în activitățile cu și pentru copii/tineri”; 

3. Concursul internațional de creație și interpretare„Trecut.Prezent.Viitor, Ediția a IV-a, 2019, 

„RITMURI”, 01-02 iunie 2019, secțiunile arte vizuale, creație literară și muzică; 

4. Tabăra de creație „Trecut.Prezent.Viitor”, Ediția a IV-a, 2019- „RITMURI”,  

 CONFERINȚA DE LANSARE a celei de-a IV-a ediții a proiectului – 11 aprilie 2019, activitate 

care se va desfășura în Sala de conferințe a Liceului de Arte “Sigismund Toduță“ Deva. 

Scopul acestei activități este de a face cunoscute activitățile proiectului, tema sub care se vor 

desfășura în cadrul celei de-a IV-a ediții, calendarul de desfășurare a acestora, modul de 

desfășurare, obiectivele și scopul proiectului, elementele de noutate față de ediția anterioară, precum 

și modul de înscriere a participanților în cadrul Concursului internațional de creație 

Trecut.Prezent.Viitor. 

Participanți: cadre didactice implicate în proiect, elevi, părinți, reprezentanți ai comunității 

locale, reprezentanți ai partenerilor 

 

CURS DE FORMARE ȘI TEAM-BUILDING – 17-19 mai 2019, cu tema: “Dezvoltarea de 

abordări inter/multidisciplinare a demersului didactic desfășurat în cadrul formal, informal și non -

formal, aplicabile în activitățile cultural-artistice cu și pentru tineri”. 

 Cursul va cuprinde activități de formare și dezvoltare a abilităților muncii în echipă privind 

implementarea proiectelor educative la nivel instituțional și comunitar, este un curs de formare care 

are scopul de a realiza coeziunea echipei de proiect, formarea unei echipe de proiect performante, 

competente, deschisă, receptivă la schimbare, care oferă feedback constructiv, capabilă să 

desfăşoare activităţi excepţionale în vederea atingerilor obiectivelor din cadrul proiectului, aliniate 

cu obiectivele individuale ale membrilor echipei de proiect. Cursul de formare include elemente 

teoretice şi practice îmbinate profesionist: prezentări, dezbateri, discuţii active; studii de caz, joc de 

rol; încurajarea participării active a tuturor participanţilor; utilizarea unor exemple practice, 

concrete. 

Locul desfășurării: Cabana Cascada, Retezat, jud. Hunedoara     

 Participanți: 15 cadre didactice, membri în achipa de proiect  

 



 

 SIMPOZIONUL internațional Trecut.Prezent.Viitor - “Ritmuri” – 25 mai 2019, este o activitate 

care se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, membrilor asociaţiilor 

culturale, angajaţilor şi specialiştilor din instituţiile sau societăţile care promovează valor ile 

culturale. Activitatea constă în prezentarea unor lucrări, studii sau modele de bune practici, care 

respectă tema propusă de organizatori, “Educație românească în context european. Metode și tehnici 

de promovare a experimentului creator, în activitățile cu și pentru tineri”, dezvoltate de participanți 

de-a lungul carierei, lucrări supervizate de membrii comitetului științific, profesori universitari. 

Activitatea cuprinde sesiune de comunicări, workshop, masă rotundă.  

Tematica: 

1. Educație românească în context european. Dimensiuni culturale și interculturale. Posibilități și 

limite. 

2. Metode și tehnici de promovare a experimentului creator, în activitățile cu și pentru tineri. 

Ritmuri pedagogice deschise și permisive la multiplicitatea culturală. 

 

Programul general: 

10.00 -11.00 Primirea invitaţilor 

11.00 - 11.15 Cuvânt de deschidere 

11.15 - 12.00 Sesiune plenară: membrii comitetului ştiinţific  

12.00 -13.30 Sesiune de comunicări: ”Educație românească în context european. Dimensiuni 

culturale și interculturale. Posibilități și limite.” 

13.30 – 14.00 Pauză de prânz 

14.00 – 15.30 Sesiune de comunicări: ” Metode și tehnici de promovare a experimentului creator, în 

activitățile cu și pentru tineri. Ritmuri pedagogice deschise și permisive la mult iplicitatea culturală.” 

15.30 – 16.30 Masă rotundă; „Forme și metodologii de realizare a educației interculturale”   

16.30 – 18.00 Workshop: „Ritmuri interculturale și pluriculturale. Semnificații actuale”  

Programul detaliat al simpozionului şi sesiunilor va fi stabilit ulterior, după înscrierea 

participanţilor. 

Lucrările înscrise pentru sesiunile de comunicări trebuie să respecte tematica propusă.  

Regulament: 

Fiecare autor îşi va alege modalitatea de prezentare, mărimea materialului şi suportul de prezentare. 

Participarea fiind în mod direct, durata prezentării nu trebuie şă depăşească 10 minute.  

Lucrările pot avea unul sau doi autori. 

Pentru publicarea lucrării în CD cu ISBN „Ritmuri – Trecut.Prezent.Viitor” lucrările se vor trimite 

la adresa de email concurstpv@yahoo.ro împreună cu un rezumat de maxim 2 pagini, în folder 

separat cu denumirea Rezumat. Tehnoredactarea se va face:  

- în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, text aliniat justified;  

- titlul se va scrie cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; 

- la două rânduri sub titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12, Bold);  

- la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman, 12);  

- se vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române 

Data limită pentru înscriere şi trimitere a lucrărilor este 20 mai 2019.  



 

 CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CREAȚIE „TRECUT.PREZENT.VIITOR” – EDIȚIA        

a IV-a, 2019, „RITMURI” 

Scopul concursului: Asigurarea unui cadru competitiv real prin utilizarea de noi forme de evaluare 

a manifestărilor cultural-artistice ale copiilor și tinerilor din învăţământul preuniversitar, în scopul 

creării şi promovării de noi standarde educaţionale, premise ale unui sistem de educaţie performant, 

necesar procesului de evoluţie al societăţii prezente.  

Tema concursului: RITMURI - Trecut.Prezent.Viitor  

Grupul ţintă:  

- 300 de copii și tineri din învăţământul preuniversitar, din 12 județe ale țării și alte 4 țări  

- 100 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din România și străinătate  

 

Secţiuni în concurs: 

Toate secţiunile din concurs au ca TEMĂ PRINCIPALĂ, pentru această ediţie a concursului, 

„RITMURI”, manifestate în artă din trecutul îndepărtat, până în prezent și proiectate în viitor. 

Toate secţiunile urmăresc punerea în valoare a nemărginirii artei și, implicit, infinitul  imaginației 

care ne încântă prin mesaje profunde și originale care au contribuit, contribuie  şi vor contribui la 

creşterea calităţii vieţii spirituale a omenirii. 

CREAŢIE LITERARĂ: 

Categorii de vârstă: 6-7 ani, 8-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani 

a. Teme orientative:  

* ritmurile naturii – percepții exterioare 

                  - interiorizarea universului  

* ritmuri – proiecții viitoare ale sinelui în chip artistic 

b. Temă liberă: „Ritmuri” 

Lucrările pot fi scrise în limba română, limba engleză sau în orice altă limbă în care copilul 

se poate exprima liber.Lucrările pot fi realizate în proză sau versuri.  

Locul desfăşurării:  Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” DEVA 

Concursul pentru secţiunea Creație literară se va organiza în data de 1.06.2018. 

Copiii și tinerii care doresc să se înscrie la această secțiune sunt invitați să creeze texte literare în 

proză sau versuri, respectând tema concursului „Ritmuri”. Participanții vor fi recompensați cu 

premii.  

 Fiecare cadru didactic poate înscrie la această secțiune un număr maxim de 5 elevi, precum orice 

copil sau tânăr care va dori să se înscrie la concurs, o poate face individual, fără a avea un profesor 

coordonator. Concurenții sunt liberi să-și aleagă modul de exprimare și limba de comunicare, 

conform informațiilor prezentate în cadrul proiectului.  

Lucrările vor fi scrise de mână și pot fi însoţite de desene sau o fotografie, pagina poate fi aranjată 

sub formă de manuscris. Pentru grupa de vârstă 6-7 ani, se acceptă mesaje scrise cu litere de tipar. 

Lucrările selectate de către organizatori vor fi legate într-un manuscris. 



În cadrul Concursului cu participare directă ”Ritmuri”, participanții vor realiza o creație literară 

după o tematică dată care va avea legătură cu titlul ediției a IV-a, în limba română, engleză sau orice 

altă limbă pe care participantul o allege ca mijloc de comunicare. Creațiile pot fi în proză (300 -600 

cuvinte - pentru gimnaziu și liceu, iar la învățământul primar nu se ține cont de numărul de cuvinte) 

sau versuri (două poezii de 1-3 strofe) înrudite între ele prin tematică, viziune asupra lumii; creațiile 

literare pot fi narative, descriptive sau pot îmbina narațiunea cu descrierea.  

În cazul lucrărilor elevilor din ciclul gimnazial se va urmări respectarea instanțelor genurilor 

literare, folosirea elementelor limbajului artistic (figuri de stil și imagini artistice) studiate conform 

programelor școlare. În cazul lucrărilor de liceu se va urmări și adaptarea la specii literare/curente 

literare, dar și limbajul folosit specific fiecărui curent litarar în funcție de adaptarea la temele 

propuse. 

Textele vor respecte normele de ortografie și punctuație ale limbii literare. Lucrările nu vor fi 

depunctate pentru greșli de acest tip, dar se va ține cont pentru situația de baraj.  

În acordarea punctajului se va ține cont și de încadrarea în tematica dată, de normele de realizare a 

textelor narative/descriptive, adaptarea la situația de comunicare; crearea unui univers originial, 

propriu, cu viziune asupra lumii diferită, folosirea limbajului  artistic. 

Pentru tematica propusă, participanții vor avea de ales între două teme date sau două imagini 

sugestive propuse. 

Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale, diplome de participare pentru toţi 

concurenţii; pe diplome se va specifica şi numele cadrului didactic coordonator (dacă este cazul).  

Nu se admit contestaţii. 

Înscrierile se vor face începând cu data de 15.04.2019, accesând site-ul de mai jos, conform 

informațiilor solicitate în tabel. Toate informațiile se vor completa cu majuscule și cu diacritice: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vaXRsjlcbZwY9n4QReSYPzGdguxA6oO0Xx59SYAUSdc

/edit?ts=5ad06ff3#gid=0. Siteul va fi disponibil pentru înscrieri până în data de 25.05.2019. 

Detalii legate de programul zilei de concurs vor fi trimise profesorilor coordonatori pe mail, în 

perioada 21-25 mai 2019 şi va fi afişat pe site-ul concursului şi al liceului. 

 

MUZICĂ: 

Locul desfăşurării: 

- Casa de Cultură “Drăgan Munteanu” Deva  

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva  

- Teatrul de Artă Deva 

 

Categorii de vârstă: 4-6 ani, 7-11 ani, 12-15 ani, 16-19 ani 

Secțiuni în concurs: 

a. Muzică de divertisment (muzică uşoară, folk, jazz, rock, hip-hop etc.): 

- solişti vocali  

- grupuri vocale sau vocal-instrumentale; 

           - solişti instrumentişti; 

           - formaţii instrumentale; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vaXRsjlcbZwY9n4QReSYPzGdguxA6oO0Xx59SYAUSdc/edit?ts=5ad06ff3#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vaXRsjlcbZwY9n4QReSYPzGdguxA6oO0Xx59SYAUSdc/edit?ts=5ad06ff3#gid=0


     b. Muzică populară: 

           - solişti vocali ; 

             - grupuri vocale sau vocal-instrumentale ; 

             - solişti instrumentişti; 

             - ansambluri instrumentale (tarafuri); 

     c. Muzică cultă: 

           - solişti vocali; 

           - ansambluri vocale (coruri); 

           - solişti instrumentişti; 

           - formaţii camerale, ansambluri (orchestre). 

 

Repertoriul :  

Muzică de divertisment: Concurenţii vor prezenta în concurs două piese live, din repertoriul 

românesc şi/sau internaţional, o piesă mai veche (din anii 1960-1990) şi alta din repertoriul mai nou 

(din anul 2000 până în prezent), diferite ca stil şi caracter, acompaniaţi de negative în format mp3 

sau de instrumente; 

Muzică populară: Concurenţii din categoriile de vârstă 12-15 ani și 16-19 ani vor prezenta în 

concurs două piese live, de stil diferit, una mai lentă - doină sau balada - şi alta mai ritmată 

acompaniaţi de negative în format mp3 sau de instrumente populare. Pentru categoriile de vârstă 6 -7 

ani și 8-10 ani, luând în considerare solicitarea la care sunt supuși într-un astfel de concurs, nu sunt 

obligatorii doina sau balada, concurenții vor susține o melodie ritmată. Interpreţii vor purta 

obligatoriu costum popular adecvat zonei pe care o reprezintă . 

Muzică cultă: Concurenţii vor prezenta în concurs două piese, din perioade diferite de creaţie: 

prima piesă din repertoriul preclasic, clasic sau romantic, cea de -a doua din repertoriul secolului XX 

sau XXI, diferite ca stil şi caracter. 

La instrumentele care necesită acompaniament, acesta se va face live. Nu se admite 

acompaniamentul în formă de negativ; 

Durata unei piese muzicale este de 3-4 minute, programul de concurs nu va depăşi în total 8 minute.  

Muzica şi textul pieselor trebuie să fie adecvate vârstei concurentului.  

 Concursul va avea loc în data de: 01.06.2019, începând cu ora 9.00. Evoluţia formaţiilor înscrise în 

concurs se va face pe secţiuni şi grupe de vârstă. Programul detaliat va fi comunicat ulterior, după 

înscrierea participanţilor. 

Pe scena festivalului-concurs pot participa preşcolari, elevi de la ciclul primar, gimnazial, liceal, din 

grădiniţe, şcoli, licee sau cluburi ale elevilor, cu vârsta cuprinsă între 4 si 19 ani, care au talent 

muzical. 

Premierea participanţilor se va face în cadru festiv în aceeaşi zi după terminarea concursului.   

Se vor acorda la fiecare categorie de vârstă şi fiecare secţiune, premiul I, II, III şi menţiuni;  

Marele premiu al secţiunii, trofeul ”TRECUT.PREZENT.VIITOR”, se va acorda interpretului sau 

formaţiei care va obţine punctajul maxim în concurs.  

Vor mai fi oferite participanţilor la festival trofee, medalii şi premii speciale din partea asociației.  

Se va acorda fiecărui solist şi fiecărei formaţii înscrise în concurs diplomă de participare. Pe 

diplome va fi precizat şi numele cadrului didactic îndrumător (dacă este cazul).  



Din juriu vor face parte reprezentanţi ai organizaţiilor partenere în proiectul nostru, profesori de 

muzică, personalităţi din învăţământul judeţean/naţional/internaţional.  

Juriul va ţine cont în notarea participanţilor de următorele criterii: 

 

- Calităţile vocale/tehnico-interpretative ale concurenţilor ; 

- Realizarea artistică a repertoriului ales în funcţie de gradul de dificultate  

- Dicţia şi pronunţia la piesele vocale 

- Respectarea partiturii la piesele de muzică cultă  

- Expresivitatea artistică 

- Ţinuta scenică 

Deciziile juriului de concurs nu vor putea fi contestate. 

 

Înscrierile se vor face începând cu data de 15.04.2019, accesând site-ul de mai jos, conform 

informațiilor solicitate în tabel. Toate informațiile se vor completa cu majuscule și cu diacritice:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vaXRsjlcbZwY9n4QReSYPzGdguxA6oO0Xx59SYAUSdc

/edit?ts=5ad06ff3#gid=0 

Siteul va fi disponibil pentru înscrieri până în data de 25.05.2019. 

Detalii legate de programul zilei de concurs vor fi trimise profesorilor coordonatori pe mail, în 

perioada 21-25 mai 2019 şi va fi afişat pe site-ul concursului şi al liceului. 

 

ARTE VIZUALE: 

Concursul va avea loc în data de 02.06.2019 

Categorii de vârstă: 6-7 ani, 8-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani 

Secțiuni în concurs: 

- Pictură: tehnica la alegere (acuarele, acrylice, pastel etc.);  

- Grafică: tehnică mixtă (creioane grafice, colorate, carioci, tuş etc.);  

- Artă decorativă: realizarea unor obiecte cu caracter vizual şi utilitar, realizate din materiale 

neconvenţionale (cutii conserve, peturi, borcane etc.) sau/ şi din materiale clasice (lut, lemn, 

ceramică etc.); 

- Artă fotografică: realizarea unor fotografii color sau alb-negru. 

Lucrările realizate în cadrul concursului de arte vizuale vor fi jurizate de membrii unui juriu format 

din persoane specializate în domeniu. Lucrările vor fi expuse în cadrul unei expoziții de artă, care va 

fi deschisă pentru două săptămâni la Galeria Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” Deva și se va 

publica un album foto conținând cele mai bune lucrări din concurs.  

Criterii de evaluare a lucrărilor prezente în concurs: 

- Lucrările trebuie să respecte tema dată, dar și secțiunea din concurs;  

- Lucrările trebuie să fie adaptate pe categoriile de vârstă propuse;  

- Lucrările trebuie să fie cât mai creative, folosind toate elementele de limbaj vizual, precum și 

tehnici diferite de lucru; 

- Lucrările trebuie să fie originale, nu xeroxate sau copiate după diferite imagini prelucrate. 

Lucrările vor fi evaluate de cadre de specialitate din cadrul Liceului de Arte „Sigismund Toduță” 

Deva. 

Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vaXRsjlcbZwY9n4QReSYPzGdguxA6oO0Xx59SYAUSdc/edit?ts=5ad06ff3#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vaXRsjlcbZwY9n4QReSYPzGdguxA6oO0Xx59SYAUSdc/edit?ts=5ad06ff3#gid=0


Înscrierile se vor face începând cu data de 15.04.2019, accesând site-ul de mai jos, conform 

informațiilor solicitate în tabel. Toate informațiile se vor completa cu majuscule și cu diacritice:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vaXRsjlcbZwY9n4QReSYPzGdguxA6oO0Xx59SYAUSdc

/edit?ts=5ad06ff3#gid=0 

Siteul va fi disponibil pentru înscrieri până în data de 25.05.2019. 

Detalii legate de programul zilei de concurs vor fi trimise profesorilor coordonatori pe mail, în 

perioada 21-25 mai 2019 şi va fi afişat pe site-ul concursului şi al liceului. 

 

TABĂRA DE CREAȚIE TRECUT.PREZENT.VIITOR – Ediția a IV-a, 2019- „RITMURI ÎN 

ARTĂ” 

Această tabără de creaţie se va desfăşura în iulie 2019, în două etape, timp de două săptămâni, la 

Tabăra Episcopiei Ortodoxe a Devei şi Hunedoarei din localitatea Muncelu Mic şi la Cabana 

Cascada din munții Retezat - Hunedoara și va oferi unui număr de 20 copii şi tineri şansa să 

petreacă cinci zile de neuitat descoperind în cadrul atelierelor de creaţie tainele artei.   

Activităţile propuse au ca scop motivarea şi încurajarea copiilor şi tinerilor în vederea dezvoltării 

potenţialului lor creator. 

Pe parcursul sesiunilor de lucru participanţii au ocazia să experimenteze tehnici artistice, sunt 

provocaţi şi implicaţi în jocuri, pictură, dans şi muzică. Activităţile se desfăşoară într -o atmosferă 

relaxantă, care, prin artă şi joc, constituie o bază informal-educativă a copiilor în ceea ce priveşte 

expresivitatea artistică. Activităţile desfăşurate îi vor ajuta pe copii și tineri:  

- Să înveţe şi să folosească elemente noi de limbaj plastic, muzical şi literar, 

- Să-şi îmbogăţească cunoştinţele generale de Istoria artei, Istoria muzicii, Istoria literaturii,  

- Să poată recunoaşte şi analiza corect o operă de artă sau o operă muzicală,  

- Să poată frecventa săli expoziţionale sau muzee cu satisfacţia şi bucuria întâlnirii frumosului, a 

esteticului, fără complexul necunoaşterii, 

- Să poată descifra mesajul artistic, 

- Să poată realiza lucrări plastice şi decorative, poezii sau lucrări în proză 

Activităţi: 

        - Ateliere de creaţie, pictură pe piatră, lemn, sticlă sau pânză. Prin activităţi de expunere 

teoretică şi aplicaţii practice, copiii vor învăţa despre elemente de limbaj plastic, tehnici de lucru, 

forme geometrice, lumini şi umbre, crochiul de obiecte, teoria culorii, scara valorilor, m ijloace de 

expresie artistică. 

       - Confecţionare instrumente muzicale simple (fluier din lemn de soc sau lut, castan iete, 

maracas, zornăitoare etc.). Prin confecţionarea unor jucării muzicale simple, se urmăreşte 

dezvoltarea creativităţii, a simţului artistic, a abilităţilor practice şi tehnice, a simţului melodic şi 

ritmic al copiilor. 

- Confecţionare păpuşi de teatru şi punerea în scenă a unei piese. Vrem să oferim posibilitatea 

de a confecţiona, folosind materiale şi instrumente la îndemâna oricui, un autentic "teatru de 

păpuşi", prin care participanţii vor putea crea iluzia vieţii şi improviza adevărate piese, cu 

personaje şi decoruri variate. Teatrul de păpuşi se prezintă, în linii mari, ca o activitate 

distractivă fiind în acelaşi timp o activitate creativă. E un bun prilej de a dezvolta spiritul de 

colectiv. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vaXRsjlcbZwY9n4QReSYPzGdguxA6oO0Xx59SYAUSdc/edit?ts=5ad06ff3#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vaXRsjlcbZwY9n4QReSYPzGdguxA6oO0Xx59SYAUSdc/edit?ts=5ad06ff3#gid=0


- Atelierele de creaţie literară îşi propun formarea deprinderilor de înlănţuire clară a ideilor 

într-un mesaj oral sau într-un text scris, selectarea ideilor şi cultivarea acestora dintr-o 

varietate de teme propuse în scopul dezvoltării capacităţii de exprimare, utilizarea corectă şi 

adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise în situaţii de comunicare narative şi 

dialogate. 

- Realizarea de fotografii şi cuprinderea lor într-un album de fotografie. Se va organiza o 

expediţie fotografică cu tematică, unde copiilor li se prezintă informaţiile şi elementele de 

bază ale fotografiei şi vor avea ocazia să pună în aplicare noile informaţii. Astfel cunoştintele 

în domeniul fotografiei vor putea fi însuşite şi prin aplicaţii practice. Expuneri demonstrative 

„aşa da/aşa nu” - se vor face comentarii, selecţii de fotografii pentru lucrarea finală, 

explicaţii demonstrative pe exemple pozitive şi pe exemplele ce trebuie evitate în  fotografia 

artistică.  

- Concursuri şi jocuri sportive, excerciţii de destindere prin pictură, muzică şi dans.  

- Jocuri in-door şi out-door, probe de creativitate, muncă în echipă  

- Seri de dans, dansuri din folclorul românesc şi internaţional, karaoke, carnaval. 

 La activităţile taberei vor fi invitaţi să participe copii și tineri premiaţi la concursul TPV.  

Activităţile propuse vor fi susţinute de cadre de specialitate de la Liceul de Arte „Sigismund 

Toduţă” Deva și de moderatori profesioniști din țară și străinătate, colaboratori ai asociației 

ALLDA. 

 

DISEMINAREA PROIECTULUI – Pe parcursul lunii august 2019 echipa de proiect va realiza 

materialele rezultate în urma activităților din proiect, va realiza diseminarea proiectului prin 

participarea la emisiuni televizate la postul local de televiziune, va aplica chesionare de satis facție 

în rândul participanților, partenerilor și unor eșantioane din cadrul publicului larg, pentru a evalua 

succesul ediției a IV-a a proiectului și pentru a realiza reorganizarea activităților, dacă este cazul, în 

vederea conceperii ediției următoare. Materialele care se vor realiza în urma proiectului sunt: Nr. 4 

al Revistei „Trecut.Prezent.Viitor”, Albumul de fotografie „Ritmuri în artă”, „Ritmuri” – Lucrările 

Simpozionului Internațional „Trecut.Prezent.Viitor” – CD, Manuscrisul „Ritmuri - Creații literare”, 

aducerea la zi a paginii de Facebook a concursului de la adresa 

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Trecut-Prezent-Viitor-540378532785649/ , pe 

site-ul Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva, la adresa http://artedeva.ro/wp/ansamble -si-

concerte/trecut-prezent-viitor-tpv/, precum si pe website-ul concursului la adresa 

http://concurstpv.wixsite.com/trecutprezentviitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUGETUL PROIECTULUI 

http://concurstpv.wixsite.com/trecutprezentviitor


Nr. 

crt. 
Descrierea cheltuielilor* 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată 
Total 

sumă 

1 Mediatizarea proiectului (afişe,  flyere,  banner etc.)  3 000  -  3 000 

2 

Desfăşurare concurs TPV (consumabile, transport, 

cazare, premii, masă) 

 6 000  -  6 000 

3 

Simpozion TPV (adeverinţe, consumabile, cazare 

invitaţi, transport etc.) 

 2 000  -  2 000 

4 Tabără de creaţie (cazare, masă, transport)  10 000 - 10 000 

5 

Evaluarea proiectului (diplome, medalii, trofee, plachete, 

tipărituri, publicaţii etc.) 

5 000 - 5 000 

 TOTAL RON  26 000    26 000 

 

 


