Anexa

Dispoziţia nr.

/2022

Regulament
Regulamentul de organizare și desfășurare a Festivalului
concurs de muzică populară Benone Sinulescu, ediția a IV-a, 2022
- Beneficiar: Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău,
instituție finanțatoare.
- Perioada de desfășurare: 18 – 19 iunie 2022.
- Locul de desfășurare:
- concurs propriu-zis: va fi comunicat ulterior, cu cel mult o saptamană
înainte;
- desemnarea câștigătorilor și atribuirea premiilor concursului propriu-zis:
Scena din Târgul Drăgaica pe 19 iunie 2022;
- Scopul festivalului: Păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale prin
protecţia şi promovarea moştenirii culturale, a patrimoniului ca sursă fundamentală de
cunoaştere şi creaţie și pentru asigurarea unui cadru democratic pentru desfăşurarea vieţii
culturale în contextul procesului de realizare a societăţii informaţionale şi educaţionale,
bazate pe principiul educaţiei permanente, al educaţiei pentru toţi şi al educaţiei pentru
fiecare pentru că activităţile şi proiectele culturale reprezintă un puternic factor de educaţie
pentru tineretul şcolar, segment cu o pondere importantă în ansamblul populaţiei
municipiului Buzău.
- Obiectiv strategic: Dezvoltarea economică şi socială, echilibrată şi durabilă a
localităţii, corespunzător nevoilor identificate şi resurselor specifice, prin concentrarea
asupra dezvoltării urbane, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi ale mediului
de afaceri pentru a face din municipiul Buzău un loc mai atractiv pentru a fi locuit, vizitat,
un loc în care să investeşti şi să munceşti.
Concursul de muzică populară Benone Sinulescu
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE
 Desfăşurare:
- înscrierea (până în data de 3 iunie 2022)
- concursul pentru categoriile I și II - 18 iunie 2022
- concursul pentru categoria III – 19 iunie 2022
- desemnarea câștigătorilor și atribuirea premiilor concursului propriu-zis (19
iunie 2022)
 Condiţii de participare:
Concursul se desfăşoară pe trei secţiuni:
- solişti vocali Grupa 1 de vârstă (concurenții cu vârste până în 12 ani);
- solişti vocali Grupa 2 de vârstă (concurenții cu vârste cuprinse între 12 și 16
ani);
- solişti vocali Grupa 3 de vârstă (concurenții cu vârste cuprinse între 17 și 25
ani).
- Pentru categoria de vârstă până în 12 ani concurenții vor interpreta o singură

piesă muzicală din zona pe care o reprezintă. Pentru categoriile de vârstă 1216 ani si 17-25 de ani concurenţii vor prezenta un fragment dintr-o doină
sau baladă, iar a doua piesă să fie un cântec pe un tempo mișcat. Doina poate
fi interpretată și cu acompaniament.
- Acompaniamentul orchestral se face cu negativ și este asigurat de concurent.
Nu se admit negative la orga electronică.
In cazul in care participantii vor obtine in urma jurizarii acelasi punctaj sau
punctaj apropiat (diferenta 50 de sutimi), acestia vor interpreta o piesa la alegere din
repertoriul maestrului Benone Sinulescu.
- Concursul este deschis interpreţilor amatori ai folclorului muzical din întreaga
ţară și din diaspora (Nu se primesc în concurs artişti profesionişti). Interpreții vor completa
la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu sunt artiști profesioniști. Această
declarație este prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul regulament).
Înscrierea la concurs:
În vederea participării la Festivalul concurs de muzică populară Benone Sinulescu ”,
fiecare concurent va completa și va atașa la dosar toate materialele de înscriere prevăzute
în regulament, respectiv:
- Fişa de concurs, care se descarca de pe site-ul www.ccam.ro, al Centrului Cultural și
Educațional „Alexandru Marghiloman” , pe site-ul organizatorului/prestatorului și pe
pagina de facebook a Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” (Anexa nr. 1 la
Regulamentul de organizare și desfășurare a Festivalului concurs de muzică populară
Benone Sinulescu)
- Declaraţia, care se descarca de pe site-ul www.ccam.ro, al Centrului Cultural și
Educațional „Alexandru Marghiloman” , pe site-ul organizatorului/prestatorului și pe
pagina de facebook a Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” (Anexa nr. 2 la
Regulamentul de organizare și desfășurare a Festivalului concurs de muzică populară
Benone Sinulescu)
- Acordul pentru folosirea datelor personale - GDPR care se descarca de pe site-ul
www.ccam.ro, al Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” , pe site-ul
organizatorului/prestatorului și pe pagina de facebook a Centrului Cultural și Educațional
„Alexandru Marghiloman” (Anexa nr. 3 la Regulamentul de organizare și desfășurare a
Festivalului concurs de muzică populară Benone Sinulescu)
- Copie după cartea de identitate, certificat de naștere, pașaport (dupa caz)
- CV
- Fotografii în costum
Dosarul se va expedia pe adresa Centrului Cultural și Educațional „Alexandru
Marghiloman” Buzău , str. Plantelor nr. 8B, 120083, jud Buzău, până la data de 3 iunie
2022, cu mențiunea „Festivalul concurs de muzică populară Benone Sinulescu”.
Documentele pot fi trimise și/ sau pe e-mail la adresa: adriana.ccam@yahoo.com.
Înscrierea concurenților se face pe baza unei fișe de concurs, confom modelului
prevăzut în anexa nr. 1.
Acompaniamentul, în cadrul secţiunilor, va fi asigurat de către participant.

Important!

În cazul în care numărul participanților depășește 15 pentru fiecare categorie se va
organiza o preselecție ce va avea loc pe data de 6 iunie 2022.
Preselecţia constă în trimiterea unor materiale video sau audio prin e-mail la adresa:
adriana.ccam@yahoo.com (2 cântece la alegere, dintre care cel puțin o piesă autentică
reprezentativă din zona etnofolclorică a concurentului interpretată cu acompaniament
orchestral).
Rezultatul preselecției va fi postat pe pagina de facebook a Centrului Cultural și
Educațional „Alexandru Marghiloman”.
- Criterii de jurizare a preselecției:
- repertoriul din zona folclorică de provenienţă a concurentului;
- o piesă culeasă de concurent interpretată fără acompaniament orchestral;
- portul popular să corespundă zonei de provenienţă a repertoriului pe care concurentul îl
expune în prestaţia artistică.
Clasificarea interpreţilor se va face ţinându-se seama de autenticitatea şi valoarea
artistică a repertoriului, calitatea interpretarii, ţinuta scenică şi costumul popular.
Criterii de jurizare în concurs:
- calitatea vocii şi a interpretării;
- autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor;
- ţinuta scenică;
- frumuseţea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret.
PREMIILE: Se acordă marele premiu, premiile I, II, III, premii speciale și
mențiuni pentru fiecare categorie. Juriul poate decide neacordarea sau redistribuirea unor
premii.
Deciziile finale ale juriului sunt definitive şi de necontestat.
Juriul va fi alcătuit din personalități și specialiști în domeniul muzical.
Gala de premiere
Gala de premiere are două momente de desfăşurare:
- premierea câștigătorilor va avea loc duminică 19 iunie 2022, pe scena
Festivalului Benone Sinulescu din Târgul Drăgaica:
- interpretarea, de către fiecare câștigător premiat, a unui cântec, special
pregătit pentru gala de premiere.
În perioada concursului, prestatorul va asigura cazarea pentru o persoană, iar
concurenţii cu vârsta sub 18 ani pot beneficia de un loc suplimentar la cazare pentru un
însoţitor.
Concurenţii care vor intra în Gala de premiere nu au voie să lipsească la decernarea
premiilor, având obligația de a fi prezenți atât la evenimentul din sala de concurs, cât și la
evenimentul de premiere, care se va desfășura în Târgul Drăgaica, la scena deschisă
(interpretarea cântecului special pregătit pentru gala de premiere și premierea propriuzisă). Absenţa la decernare anulează premiul .

DIRECTOR,
FLORINA DIANA POTÎRNICHE

Anexa nr. 1
la Regulamentul de organizare și
desfășurare a Festivalului concurs de
muzică populară Benone Sinulescu

Festivalul concurs de muzică populară Benone Sinulescu
Ediția a IV-a – Buzău – 18-19 Iunie 2022
FIȘĂ DE CONCURS
Nume și Prenume ................................................................................
Data și locul nașterii ............................................................................
Domiciliul..............................................................................................
CNP .......................................................................................................
Ocupația ...............................................................................................
Telefon de contact ...............................................................................
E-mail ...............................................................................
Activitate artistică
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................
Repertoriu pentru concurs
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................
Zona Folclorică ..................................................................................
Data

Semnătura

Anexa nr. 2
la Regulamentul de organizare și
desfășurare a Festivalului concurs de
muzică populară Benone Sinulescu

DECLARAŢIE
Subsemnata/
Subsemnatul........................................................................................................, C.N.P.
..............................................................., domiciliul ...........................................................,
reprezentant legal al
......................................................................................................................
C.N.P.............................................................., cu domiciliul
........................................................., cunoscând prevederile art. 326 din N.C.P. privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că nu sunt/ persoana pe care o reprezint
nu este artist profesionist.
Data ....................
Nume și prenume: ........................................
Semnătura: ........................................

Anexa nr. 3

la Regulamentul de organizare și
desfășurare a Festivalului concurs de
muzică populară Benone Sinulescu

Acord pentru folosirea datelor personale - GDPR
Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679 din 27.04.2016 privind procesarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), Organizatorul are
obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate
explicit de către dvs, datele personale pe care le furnizați despre dvs sau o persoană
pentru care aveți drept de reprezentare.
Completați datele personale in spatiile de mai jos:
Nume:.............................................Prenume:...............................................................
Act identitate:..............Seria:...........Nr:................CNP:.................................................
Data nasterii:..........................................................
Adresa:...................................................................
Nr. Telefon:............................................................
E-mail:....................................................................

Eu _______________________, imi dau acordul folosirii datelor personale de mai
sus si a imaginii mele, atat in mediul online, indoor si outdoor media, cat si pe canalele
media (televiziuni si posturi radio), in vederea promovarii evenimentului Festivalul
Național Concurs de Muzică Populară ”Benone Sinulescu”, la care iau parte, de către
Organizatorul festivalului si Primaria Municipiului Buzau.
Semnat astazi, __________________, in doua exemplare originale, cate un exemplar
pentru fiecare parte.
Concurent

Organizator

