
FESTIVAL Concurs national de interpretare artistică-  
  ARMUSIK FEST editia I, Arad                                      

20-22 mai 2016 

REGULAMENT DE PARTICIPARE  

Capitolul I. – Dispozitii generale 
 
Art.1. Festivalul Naţional "ARMUSIK FEST 2016" este o manifestare artistică anuală, organi-
zată de SCOALA PROMUZICA & CULTURA din Arad. În acest an va avea loc prima ediție a 
acestui festival-concurs. 
 
Art.2.Acest eveniment cultural are ca scop promovarea artei muzicale şi nu numai, şi îsi propune  
descoperirea tinerilor talentati, promovarea şi aprecierea interpretilor la adevarata lor valoare, 
dezvoltarea spiritului de competiţie si corectitudine, precum şi combaterea discriminarii de orice 
fel dintre copii/tineri. De asemenea, prin schimburile cultural artistice se vor lega prietenii între 
copii, tineri, profesorii îndrumători , care vor avea un bun prilej de schimburi de experientă. 

Capitolul II. – Condiţii de participare  

Art. 3. Festivalul are caracter naţional. Pot participa la concurs copii şi seniori solişti vocali şi 
instrumentişti de muzică , precum şi persoane care au diferite talente în dans, teatru, etc. 
Art. 4. Concursul de intepretare va fi structurat pe următoarele categorii: 

• Amatori 
• Profesionisti 

Categoria de vârstă 
Junior     
 4 – 6 ani 
 7 – 9 ani 
 10 – 12 ani 
 13-15 ani 
Seniori 
Peste 16 ani (fără limită de vârstă) 
Categoria PENSIONARI 

Art.5. SECTIUNILE CONCURSULUI 



 I. MUZICA 
1. Muzica culta (instrument, canto) – solo, formatie 
2. Muzica de divertisment(muzică uşoară, jazz, pop, rock, pop-rock, musichall) – solo, formatie 
3. Muzica traditionala – solo, formatie 
4. Romanţe 
II. DANS 
 1.Dans clasic (individual, grup) 
 2.Dans modern (individual, grup) 
 3.Dans tradiţional (individual, grup) 
III.TEATRU 
O piesa de teatru / monolog (durata maxima 30 min.) 
IV.SECŢIUNI SPECIALE 
Aceste secţiuni speciale au rolul de a descoperi talente ascunse şi de a încuraja acele persoane 
care au ceva de arătat, dându-le ocazia să-şi exprime personalitatea prin orice formă de artă.   
Este un bun prilej de a exprima liber şi creativ ceea ce simţi şi vrei să faci. 
La aceste secţiuni poate participa orice persoană fizică, indiferent de vârstă, sex, naţionalitate sau 
religie. 
1.,,CHIAR ŞI EU POT CÂNTA ! ’’(secţiune adresată iubitorilor de muzică) 
2.,,CHIAR ŞI EU AM UN TALENT !’’(secţiune adresată persoanelor care au orice alt talent cu 
excepţia muzicii) 

Art.6.Taxa concurs:  50 lei- solisti vocali/instrumentisti/individual 
                                  100 lei- grup/trupa de teatru (maxim 5 membri) 
                                  150 lei– grup/trupa de teatru (maxim 10 membri) 
            200 lei-grup/trupa de teatru (maxim 15 membri) 
            300 lei –grup/trupa de teatru(maxim 20 membri) 
            400 lei –grup/trupa de teatru (peste 20 membri) 
 Pentru categoria PENSIONARI taxa de înscriere în concurs este de 50 lei. 

Pentru fiecare dintre acestea sectiuni, pe formulare de înscriere se vor putea regăsi mai multe de-
talii, deoarece, se va concura în funcţie de experienţa profesională, respectiv de acelaşi nivel de 
cunoştinţe, urmând ca la completarea acestor formulare, fiecare dintre candidaţi să specifice pe 
cerere anul de studii în care se află. 

Perioada de inscriere 01.05.2016 – 16.05.2016 

Locatie : Liceul de Arta ,,Sabin Dragoi,, din Arad 

Art. 7. În concurs vor fi prezentate melodii de muzică din repertoriul românesc sau international, 
live cu suport negativ orchestral, pe suport digital, format mp3. Negativul orchestral poate 
conţine voci de susţinere (grup vocal) cu condiţia ca acestea să nu includă dublaje la linia vocală 
principal,           Con-



curenţii se vor înscrie în concurs cu 2 piese muzicale din care una va fi interpretată la alegerea 
juriului. 
Pentru clasic, concurenţii sunt rugaţi să vină cu corepetitor. Organizatorii vor asigura un 
corepetitor pentru cei care nu au posibilitatea de a veni cu al lor. 
Partiturile vor fi trimise odată cu fişa de înscriere. 

Capitolul III. – Înscrieri în concurs 
 
Art. 8. Concursul se desfăşoară astfel: 

A. SELECŢIA- ÎNSCRIERILE SE VOR FACE PÂNĂ ÎN DATA DE 16.05.2016. Înscrierile 
în concurs se fac pe baza următoarelor materiale : 

- Fişa de înscriere  
-Copie după chitanţa de plată a taxei de participare 
- Copie certificat de naştere/Carte de identitate 
- 1 foto prim plan ( jpg ) 
- 2 piese muzicale in format mp3 
- taxa de participare,  se va achita până în data de 30.11.2015, în:  
Contul  IBAN:  RO21INGB0000999904602116 – LEI deschis la ING Bank 
 sau la sediul Scolii PROMUZICA&CULTURA 

Art.9. Materialele solicitate vor fi trimise la adresa de e-mail: scoalapromuzica@gmail.com sau 

aduse direct la sediul institutiei organizatoare. 

 După termenele menţionate nu se mai primesc materiale.  
    
Art. 10. În concurs concurenţii vor interpreta obligatoriu numai piesa trimisă, pe suport digital. 
Participanţii sunt obligaţi să comunice gama în care interpretează piesa şi să trimită un link după 
piesă. 
 
Art. 11. Festivalul " ARMUSIK 2016 FEST " ediţia I, se va desfăşura în perioada 20-22 MAI 
2016 în cadrul Liceului de Arta ,,Sabin Dragoi’’din Arad. Programul festivalului va fi afişat în 
timp util pe site-ul oficial al evenimentului.  

Capitolul IV. - Juriul 

Art.12. Comitetul de organizare al Concursului : 
- Scoala Promuzica si Cultura din Arad 
- Liceul de Arta ,,Sabin Dragoi’’ 

mailto:scoalapromuzica@gmail.com


 Art.13. Juriul este alcatuit din personalitati ale vieţii muzicale si culturale, reprezentanti ai insti-
tutiilor organizatoare. 
 Activitatea juriului va fi coordonată de un Preşedinte desemnat de organizatori.  
Art.14. Criteriile de jurizare vor avea în vedere calităţile vocale/instrumentale, calitatile ac-
toricesti, tehnica vocală/instrumentală, tehnica interpretativă, prezenţa scenică, omogenitatea tru-
pei, impresia artistica, perspectiva de a avea o carieră în domeniu. 
 Decizia Juriului este irevocabilă. 
Art. 15. În prima etapă a concursului vor avea loc calificările pentru finala în care vor accede 
primii 10 concurenţi în urma punctajului primit de către juriu. Notarea concurenţilor se va face 
de către fiecare membru al juriului pe un formular special cu note de la 1 la 10.  
În a doua etapă a concursului, după prestaţia celor 10 finalişti se vor acorda următoarele premii : 
- Premiul absolut / pentru fiecare grupă de vârstă 
- Premiul I, II, III / pentru fiecare grupă de vârstă 
- Menţiuni I,II, III/ pentru fiecare grupă de vârstă 

Art. 16. Juriul va acorda premiul de debut, premiul de popularitate precum şi premii speciale în 
funcţie de opţiunile publicului, presei, posturilor de televiziune şi radio sau organizaţiilor de pro-
fil, susţinute de sponsori.   
Juriul işi rezervă dreptul de a nu acorda Premiul Absolut sau Premiul I, dacă conideră că nu se 
atinge nivelul dorit. 
Fiecare concurent va primi o diploma de participare. 
FOARTE IMPORTANT !!!!! 
Premiul ABSOLUT de la secţiunea muzică constă în echivalarea probelor de concurs în 
cadrul examenului de admitere organizat în sesiunea iulie 2016 de către Facultatea de Muzica a 
Universităţii de Vest din Timişoara şi alocarea unui loc finanţat de la bugetul de stat, pentru 
anul universitar  2016-2017, la specializarea aferentă secţiunii de concurs. 

Capitolul V. - Obligaţiile participanţilor 

Art17 
·  Să respecte clauzele regulamentului festivalului.  
.  Să se prezinte cu cel putin 30 de minute inainte de ora programata pentru concurs 
·  Pe durata participării în festival le este interzis concurenţilor/ părinţilor/ profesorilor  să con-
tacteze membrii juriului. 
·  Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii duce automat la eliminarea din concurs, fără 
drept de apel. 

Capitolul VI. - Obligatiile organizatorilor  

 Art.18.  
·  Să pună la dispozitie regulamentul festivalului si alte modificari/informatii utile; 



·  Să afiseze lista concurentiilor si ordinea intrarii in concurs pana  pe data de 18.05.2016 , pe site 
www.scoalapromuzica.ro sau pe Facebook-ul oficial https://www.facebook.com/pages/Şcoala-
ProMuzica-Cultura-din-Arad/ (va rugam adaugati-ne la prieteni, pentru a comunica cu mai multa 
usurinta). 
· Să organizeze, sa puna la dispoziţie sala de spectacole şi sonorizarea. 
· Să asigure paza si protecţia pe toată durata festivalului 
·Să  asigură o jurizare obiectiva si transparenta  
· Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, informând par-
ticipanţii în timp util. 

Capitolul VII. - Dispoziţii finale 

Art.19. Organizarea festivalului / concurs se realizează sub directa supraveghere şi îndrumare a 
organizatorilor în baza convenţiilor stabilite, unde sunt precizate atribuţiile fiecăruia. 

 
      Informatii suplimentare, zilnic 12.00 – 18.00 la secretariatul Festivalului  

  Tel. 0766698072, www.scoalapromuzica.ro 

SUCCES TUTUROR PARTICIPANŢILOR ! 

     Director Executiv – LAVINIA RĂDUCANU 

http://www.scoalapromuzica.ro
http://www.scoalapromuzica.ro


SCOALA PROMUZICA & CULTURA DIN ARAD 
FESTIVALUL NATIONAL “ARMUSIK FEST” EDITIA  I 
20-22 mai 2016 

FISA INSCRIERE IN CONCURS PENTRU PERSOANELE CARE NU AU IMPLINIT VARSTA 
DE 18 ANI 

Numele şi prenumele concurentului _______________________________________________ 

 Varsta (amator sau profesionist)____________________ 

An studiu   

Data naşterii _____   
                         
Adresa completă ________________________________________________ 

Telefon  ______________________                             
                                                                 
E-mail  ________________________________________________ 
 
Locul de pregătire _______________________________________________________ 

Profesor _______________________________________________________________ 

Titlul piesei interpretata in concurs/ compozitor /textier _______________________________ 

PROF. COORDONATOR/PĂRINTE/ TUTORE  
Posesor al B.I.( C.I.) Seria Nr. 

Data înscrierii:  /  / 2016 

SEMNÃTURA  
PROF. COORDONATOR /PĂRINTE/ TUTORE        



SCOALA PROMUZICA & CULTURA DIN ARAD 
FESTIVALUL NATIONAL “ARMUSIK  FEST” EDITIA I 
20-22 mai 2016 

FISA INSCRIERE IN CONCURS  

Numele şi prenumele concurentului _______________________________________________ 

 Varsta (amator sau profesionist)____________________ 

An studiu 

Data naşterii _____   
                         
Adresa completă ________________________________________________ 

Telefon  ______________________                             
                                                                 
E-mail  ________________________________________________ 
 
Locul de pregătire _______________________________________________________ 

Profesor _______________________________________________________________ 

Titlul piesei interpretata in concurs/ compozitor /textier _______________________________ 

Participant 
Posesor al B.I.( C.I.) Seria Nr. 

Data înscrierii:  /  / 2016 

SEMNÃTURA, 



 

  


