
 

 
 

                                                                                                                                                                                                      
 

FESTIVALUL- CONCURS  NAȚIONAL  
 „STELELE CETĂŢII’’ DEVA, 2019 

                                                         EDIȚIA a XXXVII-a 
 
 
 

R E G U L A M E N T 
 
 

 Centrul Cultural „Drăgan Muntean“ Deva organizează cea de-a XXXVII-a ediţie 
a  Festivalului de muzică  pop „Stelele Cetății“, care se va desfăşura în zilele de 25-26-27 
octombrie.                                                                      
                   Manifestarea are caracter de concurs pentru tinerii interpreți, propunându-şi 
descoperirea unor  talente interpretative reale, promovarea creaţiei muzicale a compozitorilor 
români şi stimularea spiritului de competiţie al tinerilor interpreți. 
 

 
I. STRUCTURA  CONCURSULUI 

 
              La concursul „Stelele Cetăţii“, se pot înscrie tineri a căror vârstă nu depăşeşte 25 ani, 
dar au împlinit 15 ani până la data concursului şi nu sunt câştigători al trofeelor ediţiilor 
precedente. 
                   Categoria de vârstă: 15-25 ani. 
 

II. FAZA DE SELECŢIE 
 

Pentru etapa de preselecție concurenții vor trimite 2 melodii, minim una interpretată în 
limba română din creația compozitorilor români (se admit și linkuri). 

         Pentru concurs cele două melodii pot rămâne sau pot fi schimbate, cu acordul 
organizatorului, dar nu mai târziu de data de 19 octombrie 2019. 

                 
        Înscrierea concurentilor, atât din județul Hunedoara cât și din alte județe, se poate 
realiza prin expedierea (pe un singur e-mail) a pozitivelor și negativelor în format MP3, 
împreună cu fișa si CV-ul, până la data de 11 octombrie 2019, la adresa: 
                                        contact@centrulculturaldeva.ro 
 
     
                                                                                        
 



 

 
 
              
 

   III. FAZA FINALĂ 
 

                   Se va desfăşura după următorul program: 
                                         25 octombrie  ora 14:00, Repetiții; 
                                         26 octombrie  orele 11:00-14:00, Repetitii; 
                                                                ora 18:00, Spectacol – concurs, recitaluri; 

                                   27 octombrie  ora 18:00, Gala laureaților, recitaluri.  
                                                                                                                                                                                   

                                        IV. PROBLEME DE ORGANIZARE 

     Concurenții admiși la faza finală a festivalului vor avea asupra lor negativul 
orchestral al pieselor, pe suport digital și vor fi anunțați până la data de 14 octombrie 
2019, în urma închiderii etapei de selecție.  

Pentru etapa finală concurenţii vor trebui să aibă și să furnizeze organizatorilor, acordul de 
folosinţă a melodiilor din partea autorilor acestora, în conformitate cu legea dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe, a părinților ori îndrumătorilor legali. 

            Cazarea și masa pentru concurenții admiși în finală vor fi asigurate de organizatori, pe 
durata festivalului. Nu se percepe taxă de participare. 
 

  V. JURIUL CONCURSULUI  
 

           Este format din compozitori, muzicologi, interpreţi. 
                                 
                                          VI. PREMIILE CONCURSULUI  
 
                                                       Trofeul  „STELELE CETĂŢII” – 2500 lei 

                                     Premiul  I -  1500 lei 
                                     Premiul  II - 1200 
                                     Premiul III - 1000 lei   
                                     Mențiune -  800 lei 
 

 
                                              VII.  ORGANIZATORI 
             
                                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
                         CENTRUL CULTURAL „DRĂGAN MUNTEAN“ DEVA  
                                  Piața Victoriei  NR. 7, Deva, Județul Hunedoara 
                                         Tel/fax. 0354408907- secretariat 
                          Coordonator festival,  Vali  ILYES – tel.0721055037 / vali_ilyes@yahoo.com  
 
            
                                                             DIRECTOR, 
 
                                                   Cristian Sebastian FODOR 



 

 
 
 
                                                                 
 
                                                                 
 
                                                                    FIȘĂ  DE  ÎNSCRIERE   
 
 
NUME INTERPRET……………………………….PRENUME…………………………… 
 
COD NUMERIC PERSONAL……………………………………………VÂRSTA………ani 
 
BULETIN / C.I .nr……    seria…………………….     
 
TELEFON………………………………………….. 
 
JUDEȚUL…………………………….LOCALITATEA……………………………………… 
 
ADRESA E-MAIL:…………………………………………………………………………… 
 
UNITATEA/INSTITUȚIA( pe care o reprezintă)……………………………………………… 
 
PROFESOR COORDONATOR/ÎNSOȚITOR:………………………TELEFON……………. 
 
PIESELE PENTRU CONCURS : 
 
1.TITLU…………………………………………………  
 
                                                                             COMPOZITOR……………………….. 
          -                                     
                                                                              TEXTIER--------------------------------- 
 
2.TITLU………………………………………… 
                                                                           COMPOZITOR--------------------------------- 
                                                                                 
                                                                               TEXTIER----------------------------                    
PALMARES: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                           Semnătura, 
                                                                                                            Părinte/Tutore    
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