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FESTIVALUL-CONCURS DE MUZICĂ CORALĂ LAICĂ ȘI RELIGIOASĂ  

˶GHEORGHE CUCU˝ 

                                          Ediția a XVIII-a, 20-21 august 2022 
 

                                                                           REGULAMENT 

1.Condiții de participare: 
➢ Concursul se adresează formațiilor corale de amatori, exceptând dirijorul; 
➢ Pot participa atât coruri de copii, cât și de adulți; 
➢ Concursul se va desfășura pe două secțiuni: 

            A.Coruri de copii și tineret; 
            B.Coruri de adulți/amatori. 
             

2. Înscrierea pentru selecție 
Înscrierea corurilor pentru selecție la Festivalul-concurs de muzică corală laică și religioasă 

˶GHEORGHE CUCU˝ se va face până pe data de 15 iulie 2022. 
Documentele solicitate pentru înscriere: 
➢ fișa de înscriere; 
➢ lista de participanți (numărul total de persoane participante: membri ai corului, dirijor, 

șofer etc. – 33). 
➢ partiturile și durata fiecărei compoziții alese. 
➢ o înregistrare (CD, stick, link etc.) cu 3 piese din repertoriul formației corale. 

 
Modalitatea de transmitere a documentelor solicitate: 

➢ e-mail la adresa: cultura@cjcpctvs.ro (link sau fisier video). 
➢ poștă pe adresa: Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79, cam. 517, cod po;tal 730168, cu titlul 

Festivalul-concurs de muzică corală laică și religioasă ˶GHEORGHE CUCU˝, până pe 15 
iulie 2022 (data poștei, în cazul transmiterii documentației prin acest serviciu). 

        Juriul va face preselecția formațiilor înscrise, având drept criterii: valoarea artistică și data 
înscrierii în concurs. Vor fi descalificate formațiile care nu respectă data limită de înscriere. 

Corurile selectate vor fi anuntate până la data de 25 iulie 2022 și au obligația să confirme 
participarea prin e-mail la adresa cultura@cjcpctvs.ro sau prin fax la numărul 0335/401166 până la 
data de 1 august 2022. 

 

    3. Repertoriul de concurs 
Fiecare formație corală selectată va prezenta în concurs trei lucrări: 

      1. O lucrare impusă ce constă într-o compoziție aparținând  lui Gheorghe Cucu (ex. Haz de 
necaz, Frumosul vine pe apă, Cântec de dor, Miluiește-mă, Dumnezeule! etc). 

       2. O lucrare la alegere, sacră sau laică din întrega istorie a muzicii corale. Juriul va aprecia, în 
mod deosebit, conformitatea cu stilul. 
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      3. O lucrare/prelucrare folclorică, din zona de proveniență a formației corale. Dacă este 
necesar, acompaniamentul poate fi realizat cu instrumente specifice, tradiționale. 
Notă: 

➢ Nu este permis acompaniamentul  înregistrat (negativ). 
➢ Durata totală pentru interpretare este de 15 minute. Nerespectarea limitei de timp impuse 

pentru interpretare conduce la penalizarea cu două puncte a formației corale. 
   
4. Criteriile de evaluare: 
      1. INTONAȚIE - 40 pct. 
      2. CONFORMITATE, FIDELITATE ȘI PRECIZIE ÎN INTERPRETAREA PARTITURII - 15 pct. 
      3. CALITATEA SONORITĂȚII -20 pct. 
      4. ALEGEREA/SELECȚIA PROGRAMULUI/GRADUL DE DIFICULTATE AL PROGRAMULUI   
          PREZENTAT - 10 pct. 
      5.IMPRESIA ARTISTICĂ - 15 pct. 
 
Juriul va acorda următoarele punctaje: 
     95,01-10,00 – Excelent 
     90,01-95,00 – Foarte bine 
     80,01-90,00 – Bine 
     70,00-80,00 – Satisfăcător 
În conformitate cu punctajele obținute, se vor acorda: Premiile I, II și III, plus Mențiuni. Dacă un cor 
nu obține punctajul minim, va primi un Certificat de participare. 
Fiecare membru al juriului este obligat să conceapă un raport care va conține comentarii și impresii 
legate de prestația fiecărui cor, la care pot avea acces dirijorii tuturor corurilor participante. 

 

     5. Premii 
        5A. Vor fi acordate următoarele premii: 
        Premiul I - corul cu cel mai mare punctaj, cu minimum 95,01 pct. 
        Premiul al II-lea - corul cu minimum 90,01 pct. 
        Premiul al III-lea – corul cu minimum 80,01 pct. 
        Mențiune - corul cu minimum 70,00 pct. 
              5B. Fondul de premiere este în valoare de 15.000 lei și va fi distribuit de către juriu pentru 
fiecare dintre cele două secțiuni. 
 
Notă: Trofeul ˶GHEORGHE CUCU˝ va fi acordat pentru cea mai bună interpretare a piesei 
impuse! 
 

     6. Juriul festivalului-concurs 
 Jurizarea concursului va fi realizată de către trei profesioniști în domeniul muzicii corale, 

recunoscuți național și internațional. 
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 Concluziile scrise ale fiecărui membru al juriului, conținând impresiile artistice și tehnice vor fi 
oferite fiecărui dirijor/cor prezent în concurs. 

 Hotărârea juriului este definitivă și nu poate fi contestată în nici un fel. 
 Juriul are dreptul de a nu acorda unele premii sau poate să le redistribuie. În cazul în care 

două sau mai multe coruri au punctaj egal, se vor acorda premii ex-aequo. 
 

     7. Cazare și masă 
Corurile admise în concurs vor beneficia de cazare și masa, astfel: 

- Cazare: 19 august (check-in) și 21 august (check-out) 
Câștigătorii Trofeului ˶GHEORGHE CUCU˝ vor beneficia de cazare, inclusiv pentru ziua de 21/22 
august, pentru a putea susține un recital în ziua de 21 august. 

- Masă: 19 august (cină), 20 august (pensiune completă) și 21 august (mic dejun) 
Câștigătorii Trofeului ˶GHEORGHE CUCU˝ vor beneficia de pensiune completă pentru ziua de 
21 august și mic dejun pe 22 august. 

 
     8. Drepturile de înregistrare și difuzare 

Toate reprezentațiile coralelor susținute în timpul festivalului vor fi difuzate live sau vor fi 
înregistrate, pentru o apariție ulterioară în cadrul unor emisiuni la televiziune sau radio, fără ca 
formația corală să emită vreo pretenție financiară.  

Toate drepturile de difuzare aparțin organizatorilor festivalului, respectiv  Consiliul Județean 
Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale VasIui. 

 
9.Protecția datelor cu caracter personal 
         A.Informare 

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE 
VASLUI informează concurenții despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le 
dețin: dreptul la informare, dreptul la accesul la datele personale, dreptul de intervenție  asupra 
datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la 
justiție reglementate de REGULAMENTUL UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
European din 27 aprilie 2016 și la legislația națională privind protecția și securitatea datelor 
personale, în vigoare. 

 

        B.Acord 
Prin semnarea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (menționată în 

coloana de tabel nominal), concurenții/participanți la acțiunea desfășurată de instituție confirmă că 
au citit și au înțeles conținutul prezentului acord, iar cele exprimate mai jos reprezintă voința lor, în 
cunoștință de cauză, liber exprimată transpusă în tabelul nominal anexat ce urmează a fi completat. 
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Concurenții/participanții la FESTIVAL își exprimă consimțământul în mod expres cu privire 
la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU 
CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE VASLUI, astfel: 
   - pentru prelucrarea datelor în vederea înscrierii la festival/concurs; 
   - pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe toată durata concursului 
(înregistrări video, audio, poze distribuite pe site-ul instituției și pe rețelele sociale în vederea 
promovării evenimentului, în presă și la televiziune, publicarea rezultatelor finale ale concursului, 
completarea rapoartelor de eveniment etc.); 
   - pentru stocarea acestor date în conformitate cu dispozitiile legale ce reglementează arhivarea 
documentelor. 
 

Refuzul participanților de a furniza datele cu caracter personal necesare și solicitate de 
organizatori determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice, specific derulării acțiunii 
culturale organizate și desfășurate de CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI 
PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE VASLUI și nu este imputabil instituției mai sus menționate. 
   În cazul în care datelele cu caracter personal sunt incorecte sau au suferit modificări 
(schimbare nume, schimbare domicile etc.), participanții la festival sunt obligați să informeze 
organizatorii în timp util. 
 

Manager C.J.C.P.C.T. Vaslui, 
Lucian Onciu 
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Nr…..……din…………….. 

                         (Ștampila și semnătura instituției  
reprezentată de formația corală) 

            
          FORMAȚIA CORALĂ ……………………………………………………………………. 

LOCALITATEA …………………………………………… 
Sosit………………….Plecat………………… 

 
TABEL NOMINAL cu membrii formației corale 

        participanți la FESTIVALUL-CONCURS DE MUZICĂ CORALĂ LAICĂ  
ȘI RELIGIOASĂ ˶GHEORGHE CUCU˝ 

ediția a XVIII-a, 20-21 august 2022, Vaslui 
 

Nr. 
crt. 

Nume si prenume        CNP Acordul pentru 
prelucrarea datelor 
cu caracter personal 

Semnatura 

     

     
     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
                                                              

Certificat în privinta realității, regularității și legalității. 
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 
FESTIVALUL-CONCURS DE MUZICĂ CORALĂ LAICĂ  

ȘI RELIGIOASĂ ˶GHEORGHE CUCU˝ 
 

Numele formației corale………………………….………………………….………………………….…………………………. 

Adresa formației corale………………………….………………………….………………………….…………………………. 

Telefon ………………………….………………………….………E-mail ………………………….………………………………………………. 

Numele și prenumele dirijorului ………………………….………………………….………………………….…………………………. 

Tipul de cor        
                             A. Coruri de copii și tineret 

                  B. Coruri de adulți-amatori 
Număr total de persoane participante (membri ai corului, dirijor, însoțitori, șofer) 
Fete/Femei ………………         Băieți/Bărbați  ……………… 

Repertoriul de concurs (titlul piesei si compozitorul) 

1.  ……….………………………….………………………….……………… 

2.   ……….………………………….………………………….……………… 

3.  ……….………………………….………………………….……………… 

Palmares  

………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………. 

………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………. 

Declarăm că suntem de accord cu utilizarea, prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor 

noastre cu caracter personal de către CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI 

PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE VASLUI, pentru îndeplinirea obligațiilor legale, conform 

Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

   Data,                                                                                                            Semnătura, 
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   Ştampila şi semnătura primăriei/casei de cultură/ 
                   instituţiei reprezentate de formaţia corală 

 
 

TABEL NOMINAL 
cuprinzând membrii formaţiei corale participante la 

FESTIVALUL-CONCURS DE MUZICĂ CORALĂ LAICĂ ȘI RELIGIOASĂ  
˶GHEORGHE CUCU˝, ediția a XVIII-a, 20-21 august 2022, Vaslui 

care au beneficiat de servicii de masă şi care şi-au dat acordul privind prelucrarea  
datelor cu caracter personal în urma informării conform precizărilor  

menţionate în regulamentul festivalului 
Formaţia corală…………………………………………………..............................................  

Localitatea …………………….................................................................................................. 

Sosit ............................................  Plecat .............................................. 

Nr. 
crt 

Nume şi prenume CNP Masa 
lei/zi 

Acordul 
pentru 

prelucrarea 
datelor cu 
caracter 
personal 

Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       
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12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

 

CERTIFICAT  ÎN PRIVINŢA REALITĂŢII, REGULARITĂŢII ŞI LEGALITĂŢII 

ÎNTOCMIT: Consultant artistic, Anca Isabela Iacob   6 iunie 2022 
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