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CAPTTOLUL | . DtSPOZtTil cENERALE

Art. 1 - Concursul de Crea{ie a Muzicii Pop RomAnesti este o manifestare artisticd de nivel

nalional iniliat de UCMR-ADA, Asocialia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor Ei va fi
organizat in colaborare cu un partener producdtor de evenimente.

Art.2 - Scopul acestei manifestdri muzicale cu caracter competitiv il constituie promovarea

crea[iei romdnegti originale. Pot fi inscrise in concurs crealii din orice categorie a muzicii
pop: dance, pop, pop-rock, hip-hop, folk, balada, etc.

Art.3 - Concursul se desfigoard anual in cursul lunilor septembrie gi octombrie gi cuprinde

trei etape: Preselecfie, Concurs si Gala Laureatilor.

CAPITOLUL II . STRUCTURA CONCURSULUI

Art 4. Concursulva cuprinde doud sec,tiuni:

a) Secfiunea | - Crealii prezentate cu acompaniament live. Pentru aceasti sectiune
partenerul de produclie pune la dispozitie o formuli de acompaniament formatd din

9 instrumentigti (chitard solo, chitard bas, tobe, percutie, clape 1, clape 2, saxofon,

trompetd, trombon). Compozitorul concurent are posibilitatea si completeze aceastd

formuld de acompaniament pe cheltuiala sa,



b) Secliunea a ll-a - Creatii prezentate cu mijloace preponderent digitale.

Art.5 Etapele de desfasurare a concursului:

a) Etapa a l- Preseleclia (4-5 septembrie 2017)

b) Etapa a ll-a - Concursul (14 octombrie 2017)

c) Etapa a lll-a - Gala Laurealilor (15 octombrie2017)

Art.6 lnscrierea

Pot fi inscrise in concurs numai creatiile muzicale care intrunesc cumulativ urmitoarele

condilii:

- sunt opere muzicale originale noi in prima auditie, care nu au fost aduse la

cunogtinla publicului pdnd la data desfagurdrii concursului;

- sunt interpretate in limba romdnS.

- autorii sunt membri ai UCMR-ADA;

- textul crealiilor muzicale este in limba romdna;

un autor se poate inscrie in concurs numai cu o singurd operd muzicali pentru

fiecare dintre cele doua sectiuni;

- inscrierea in concurs a fost depusd in termenul prevdzut de prezentul regulament;

- opera muzicald sd nu depaseasci 4 minute;

- s-a achitat taxa de inscriere de 100 de lei la producitorul evenimentului;

Art. 7. Perioada gi procedura de inscriere in concurs,

inscrierea in concurs se face fie direct la Registratura UCMR-ADA fie prin pogtd cu

confirmare de primire in intervalul 01- 31 august 2017 astfel incdt inscrierile sE ajungi la

Registratura UCMR-ADA cel mai tarziu la 31 august2017.



Pentru inscrierea in concurs concurentul trebuie sd depund la sediul UCMR-ADA pAnd la

31 august 2017 un plic mare pe care va fi scris motto-ul, secliunea la care participd gi

adresa UCMR-ADA,

in plicul mare trebuie si se regaseasca un plic mediu inchis care trebuie sa conlind:

partitura operei muzicale, CD cu inregistrarea intepretirii operei muzicale in varianta audio -

pozitiv, trei texte propuse pentru opera muzicald. Pe partituri, pe CD gi pe texte trebuie si
fie menlionate motto-ul gi denumirea operei muzicale,

in plicul mediu trebuie sd se regaseascd gi un plic mic inchis care sd conlina o coal6 albd

tip A4 pe care sd fie inscrise: denumirea operei muzicale, motto-ul, numele gi prenumele

autorilor, CNP-ul autorilor si semnatura acestora precum gi datele lor de contact.

Neintrunirea cumulativd a condi{iilor de la art, 6 sau nerespectarea termenului ori a

procedurii de inscriere atrage eliminarea din concurs ce nu poate fi contestatd.

Art. 8 Jurizarea Concursului

Juriul va fi format din personalita{i marcante din lumea muzicala romaneascd gi va format

din 9 (noui) membri dintre care un Pregedinte gi S (opt) membri

Din Juriu nu pot face parte membrii consiliului Director al UCMR-ADA.

Stabilirea componenfei juriului de preselecfie precum gi a juriului pentru etapa finald se face
de catre Consiliul Director al UCMR-ADA.

Notarea pieselor se va face de catre fiecare membru al juriului, pe un formular special,
imediat dupd finalizarea fiecarei sec{iuni in parte.

Centralizarea rezultatelor se va face de catre UCMR-ADA.

Deciziile finale ale juriului sunt definitive si de necontestat,

Art. 9 - Desfa,su rarea concursului

Etapa 1 - Preselec{ia

Preselectia va avea loc in perioada 6-7 septembrie 2017 la sediul UCMR-ADA.



Juriul va analiza si asculta lucrarile trimise gi va selecta un numdr de maxim 10 opere

muzicale pentru fiecare sectiune in parte care vor intra in Concurs,

Organizatorii vor anunla pe data de 11 septembrie 2017, pe site-ul UCMR-ADA, rezultatele
preselec{iei, comunicdnd titlurile si motto - urile lucrarilor selectionate pentru finala.

Etapa 2 - Desfag urarea concursului

Concursul va avea loc in ziua de 14 octombrie 2017, sau in alta zi agreata de cdtre UCMR-
ADA gi Producdtor gi se va desdgura sub formd de spectacol televizat.

Condiliile de prezentare la aceastd Etapa de Concurs sunt urmatoarele:

Interprelii se vor pregdti si vor interpreta live opera muzicala in Concurs. Fiecare interpret
poate aduce pe scena, pe cheltuiala sa, sustinerea artistica pe care o credea necesari, alta
decdt cea asiguratd de organizatori potrivit articolului Art 4.a) (de ex. dansatori, proiectie
video etc.),dar numai daca obtine acordul artistic prealabil al Producdtorului gi al UCMR-
ADA.

Condi{ia interpretdrii vocale live este obligatorie, Neideplinirea acestei condilii atrage
eliminarea din Concurs.

Toate costurile legate de orchestralie gi productie cad in sarcina concurenlilor.

Ordinea intrarii in concurs se stabieste in prezenta concurenlilor prin tragere la sorti,,

Etapa a 3-a - Gala Laurea[ilor

in cadrul Galei Laureatilor se vor prezenta prin interpetare live lucrdrile premiate.

Art 10 - Premiile Festivalului

Juriul va acorda urmatoarele premii in suma bruta:

a) pentru sectiunea l: locul 1 - 3000 euro, locul 2- 2000 euro, locul 3 - 1000 euro,



b) pentru sectiunea a ll-a:locul 1-3000 euro, locul 2-2000 euro, locul 3- 1000

eur0,

c) Trofeul Festivalului - 5000 euro,

Aceste oremii sunt in sumd bruta si se vor ol5tii in lei de citre UCMR-ADA,

Art. 11 - Obligaliile participanlilor

Sd respecte clauzele reg u lamentu lu i festivalu lu i.

Orice abatere de la aceste obligatii atrage automat eliminarea din concurs ce nu poate fi

contestatd,

Att.12- Obligalitle UCMR-ADA .si ale Producdtorului

- organizeazi gi pune la dispozi{ie sala de spectacole, spatiile de repetilie si cabinele

necesare desfasurarii concursului ;

- asigurd buna desfdgurare a preselecliilor gi a concursului 9i impa(ialitatea acestora.

- garanteaza corectitudinea centralizdrii voturilor pentru clasamentele pa(iale gi finale.

- asiguri premiile sectiunilor,

Nu se asigurd cazare, masd si transport.

Art 13 - Clauze finale


