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Concurs de Creatie a Muzicii Pop Romanesti
Regulament

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 – Concursul de Creație “Muzic/Ada” reprezintă o manifestare artistică de nivel
naţional, inițiată de UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor,
deținătoarea licenței. Va fi organizat anual în colaborare cu unul sau mai mulți producatori.
Art. 2 - Obiectivul acestei manifestări muzicale cu caracter competitiv îl constituie
stimularea și promovarea creaţiei originale romanești. Piesele înscrise pot face parte din
orice categorie aferentă muzicii pop.
Art.3 – Editia I - 2017 se va desfasoara în perioada 4-5 noiembrie 2017, preselectia avand
loc in perioada 1 septembrie – 20 octombrie 2017. Melodiile finaliste vor fi prezentate întro Gală a Laureaților. Pentru etapa de preselecție, lucrările vor fi prezentate pe CD în format
audio – pozitiv. Ele nu pot depași durata de 4 minute.

CAPITOLUL II - ÎNSCRIEREA
Art. 4. Pot fi înscrise în concurs numai creațiile care întrunesc cumulativ următoarele
condiții:
- Operele sa fie originală și în primă auditie publica;
- Autorii să fie membri UCMR-ADA;
- Textul pieselor din concurs să fie în limba romană;
- Un candidat se poate înscrie în concurs cu o singură lucrare;
- Înscrierea trebuie depusă în termenul prevăzut de prezentul regulament;
- Taxa de înscriere de 100 de lei se va achita către producătorul evenimentului,
Fundatia Art Production, in contul bancar deschis la UniCredit Bank – Sucursala
Millennium: RO53BACX0000000131488004;

Art. 5. Perioada și procedura de înscriere în concurs
- Concurentul va depune pentru înscriere un plic mare pe care va fi scris moto-ul,
secțiunea la care participă și adresa organizatorului. În plicul mare trebuie să se
regăsească un plic mediu închis care trebuie să contină: partitura operei muzicale, CD
cu varianta audio, textul operei muzicale și un plic mai mic închis. Pe toate acestea se
va scrie moto-ul de concurs.
- Plicul mic se va desface după Preselecție și va conține numele și datele de contact,
CNP-ul autorului, denumirea operei muzicale, precum și chitanta de achitare a taxei
de înscriere.
- Lucrările se vor depune la Registratura UCMR-ADA personal sau prin Poștă cu
confirmare de primire/curier, in perioada 1 septembrie – 5 octombrie 2017.
Art. 6 Jurizarea Concursului
- Juriul va fi ales de Consiliul Director UCMR-ADA. Suplimentar, Consiliul Director
UCMR-ADA va desemna dintre membrii săi un reprezentant fară drept de vot, care va
superviza desfășurarea preselecției și jurizarea concursului.
- Din Juriu nu pot face parte membrii Consiliului Director UCMR-ADA.
- Centralizarea rezultatelor se va face de către organizatori.
- Deciziile juriului sunt definitive și necontestabile.
Art. 7 – Etapele concursului
Etapa 1 – Preselectia
- Preselectia va avea loc la sediul central UCMR-ADA.
- Juriul va asculta și analiza lucrările trimise și va hotărâ care dintre acestea vor intra în
concurs.
- Organizatorii vor anunța prin media și pe site-ul UCMR-ADA, rezultatele preselecției,
comunicând motto-urile și titlurile lucrărilor intrate în finală.
Etapa 2 – Desfășurarea concursului
Condițiile de prezentare la această fază sunt urmatoarele:
- Fiecare autor sau interpret poate aduce pe scena, pe cheltuiala sa, susținerea
artistică pe care o consideră necesară.
- Condiția interpretării vocale live este obligatorie.

- Costurile legate de orchestrație, producție și prezentare cad în sarcina concurenților.
- Ordinea intrării în concurs se face prin tragerea la sorti, în prezența concurenților.
Etapa 3 – Gala Laureaților
În Gala Laureaților se vor prezenta lucrările selectate și palmaresul concursului.
Art 8 – Premiile acordate:
- Trofeul Concursului – 5000 euro
- Locul 1 – 4000 euro, locul 2 – 3000 euro, locul 3 – 2000 euro,
- Suplimentar, Juriul poate acorda un Premiu Special în valoare de 1000 euro. Deciziile
juriului cu privire la palmaresul competiției sunt suverane.
Art. 9 – Obligatiile participantilor
- Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
- Orice abatere de la aceste obligații, duce automat la eliminarea din concurs, fără
drept de apel.

