
 

 

FESTIVALUL CONCURS  NAȚIONAL DE MUZICĂ POP  

PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI 

,,DEVA MUSIC STAR” 

EDIŢIA a VIII-a, 11 -12 iunie 2022 

REGULAMENT 
 

1. Obiectivul:  

Concursul are drept scop descoperirea de noi talente, afirmarea şi 

promovarea copiilor, a tinerilor cu calităţi vocale, muzicale şi interpretative. De 

asemenea, este o formă de educaţie prin  muzică, de  dezvoltare a imaginaţiei, a 

simţului estetic şi a bunului gust, de cunoaştere şi respectare a valorilor acestui 

gen muzical. 

Concursul cuprinde secţiunea de interpretare muzică pop aparţinând 

compozitorilor români dar și străini. 

2. Organizare: 

Condiţii de participare şi modalităţi de înscriere:  

 - vârsta minimă 6 ani (în cazuri excepţionale, se acceptă şi copii mai mici).  

 - categoria de vârstă: 6-8 ani; 9-11 ani; 12-14 ani. 
      Înscrierea se va face pe adresa de e-mail: centrulculturaldeva@gmail.com  
pe platforma sendgb.com, până în data de 27 mai  2022, ora 12,00. 

 

        Conţinutul dosarului de preselecţie (arhivate într-un singur fișier): 

  - Fişa de înscriere completată integral; 

  - Copie certificat de naștere/carte de identitate; 

  - 2 piese la alegere, dintre care una poate fi şi internaţională; 

  - Pozitiv video cu vocea concurentului în format mp4 (video), conținând 

prestația live din spectacol sau concurs, dar nu înainte de anul 2021 (din 

repertoriul naţional sau internațional, adecvat vârstei); 

  - Se admit şi linkuri de pe Youtube; 

  - Negativele pieselor din concurs; 

Durata unei piese să nu depăşească 5 minute. 

    2.1. Faza de preselecție: 

Toți concurenții care se înscriu la faza de preselecție, vor fi ascultați și 

jurizați online de către o comisie de specialitate formată din compozitori și 

personalități din domeniul muzicii ușoare românești. 
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 În urma jurizării vor fi selecționați finaliștii, pe categorii de vârstă, 

urmând ca rezultatele  să fie anunțate pe pagina de facebook  a Centrului 

Cultural “Drăgan Muntean” Deva, până în 30 mai a.c. 

2.2. Faza finală: 

          Concurenții calificaţi în finală vor fi invitați de către organizatori la Deva, 

unde vor evolua live în fața juriului.  

Lista concurenţilor admişi în finală, în urma etapei de preselecţie,  va fi 

postată  în 30 mai 2022, pe pagina de Facebook a Centrului Cultural ,,Drăgan 

Muntean” Deva, odată cu programul complet al festivalului. 

2.3. Programul de desfăşurare a finalei: 

11 iunie, ora 10:00 - 14:00 - Repetiții (concurenți); 

11 iunie, ora 17:00  - Concursul de interpretare (pe categorii de vârstă); 

12 iunie, ora 11:00 - Gala laureaţilor, recitaluri. 

3. Jurizarea: 
Clasificarea interpreţilor participanţi se va face ţinându-se cont de 

repertoriul adecvat vârstei, intonaţie, simţul ritmic, calitatea interpretării şi 

prezenţa scenică. Astfel, se urmărește: 

 piesa să corespundă particularităților de vârstă (melodie și text); 

 intonaţie, claritate timbrală, amplitudine vocală, dicție și emisie vocală; 

 costumație adecvată vârstei concurentului și melodiei. 

  3.1. Juriul: 

Juriul este alcătuit din compozitori/interpreţi, profesori de canto, 

personalităţi din domeniul muzicii uşoare româneşti. 

Notarea interpreţilor în concurs se va face cu respectarea strictă a 

criteriilor de jurizare. Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și 

clasamentelor rezultate din jurizare. 

Deciziile juriului sunt definitive şi irevocabile. 

 

  4.  PREMIILE: 

       TROFEUL DEVA MUSIC STAR – 2500 lei 

       Pentru categoria de vârstă: 6-8 ani: 

PREMIUL I   - 1500 lei 

PREMIUL II  - 1000 lei 

PREMIUL III - 800 lei 

2 MENȚIUNI a 400 lei(fiecare) 

Pentru categoria de vârstă: 9-11 ani: 

                                    PREMIUL I   - 1500 lei 

                                    PREMIUL II  - 1000 lei 

                                    PREMIUL III - 800 lei 

                                   2 MENȚIUNE a 400 lei(fiecare) 



 

                               

 

 

 

Pentru  categoria de vârstă: 12-14ani: 

                                    PREMIUL I   - 1500 lei 

                                    PREMIUL II  - 1000 lei 

                                    PREMIUL III - 800 lei 

                              2 MENȚIUNI a 400 lei(fiecare) 

   5 .OBLIGAŢII:  

5.1.OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR 

– să respecte prevederile prezentului regulament; 

– să trimită în timp util documentele  necesare înscrierii, negativele şi pozitivele 

sau link-urile cu înregistrările video; 

– să păstreze liniştea pe toată durata concursului; 

– să cesioneze drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru 

arhiva concursului şi/sau de difuzare a evoluțiilor scenice din concurs în 

favoarea organizatorilor, prin semnarea fișei de înscriere; 

– cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenţi; 

– să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin fişa 

de înscriere, în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care 

s-a solicitat înscrierea. 

          5.2. OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI  

Organizatorii vor respecta legislaţia privind datele cu caracter personal. 

Organizatorii nu răspund pentru daunele la care ar putea fi obligaţi faţă de 

orice alt terţ (persoana fizică sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de 

drepturile de autor sau orice alte drepturi ce derivă din prezentarea artistică a 

participantului în cadrul concursului. 

Nu se percepe taxă de înscriere la concurs. 

Orice modificări ale regulamentului, impuse de situaţii independente de 

organizatori, vor fi comunicate în timp util pe pagina de Facebook a Centrului 

Cultural ,,Drăgan Muntean” Deva. 

 

     6. Informaţii: 

               Secretariatul Centrului Cultural ,,Drăgan Muntean” Deva: 

                                                                     Tel.: 0354408907. 

              Coordonator festival: Vali ILYEȘ, Tel.: 0721055037. 

 

 

 


