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FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU 

COPII ȘI TINERI 

„VOCEA PRAHOVEI”, EDIȚIA  a V-a 

Ploieşti, 18 noiembrie 2021 

 

  

R E G U L A M E N T 

 

 

 Organizatori: 

 Centrul Judeţean de Cultură Prahova prin Şcoala Populară de Arte 

organizează împreună cu Consiliul Judeţean Prahova, Festivalul Concurs 

Național de muzică ușoară pentru copii și tineri: 

„VOCEA PRAHOVEI” 
 

Perioada şi locul de desfăşurare: 

 18 noiembrie 2021 – Având în vedere măsurile impuse de prevenire Covid 

19 SARS-CoV 2, jurizarea se va desfășura pe baza înregistrărilor transmise de 

concurenți la Centrul Județean de Cultură Prahova. 

 

Înscrierea:  

În vederea înscrierii, toți candidații vor trimite până la data de 12 noiembrie 

2021, pe e-mail centrulculturiiprahova@yahoo.com sau la sediul instituţiei 

noastre Centrul Judeţean de Cultură Prahova, Ploieşti, Str. Erou Călin 

Cătălin Nr. 1, Tel/fax: 0244545041 următoarele: 

 Formular înscriere completat corect şi integral;  

 Acceptul privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal;  

 Acceptul privind cedarea drepturilor în privinţa imaginilor şi a clipurilor 

video ce vor fi realizate pentru participarea la concurs; 

 Confirmarea citirii, înţelegerii şi acceptării prezentului Regulament; 

 Dovada plăţii taxei de participare în valoare de 100 lei achitată în contul: 

RO74TREZ52121G335000XXXX la Trezoreria Ploieşti, CUI/CIF 2844383 

 Copie certificat de naştere/carte de identitate; 

 Filmările celor două melodii care intră în concurs, înregistrate video cu 

voce live; Nu se acceptă linkuri sau filmări din spectacole. 
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Desfășurarea concursului: 

 

I. Etapa preselecție 

 

 Preselecţia va avea loc în perioada 15-16 noiembrie 2021 pe baza pieselor 

transmise de concurent. Rezultatul preselecţiei va fi anunţat direct concurenţilor, 

dar şi afişat pe site-ul www. cjcph.ro.  

 Pentru cei respinși la etapa preselecție taxa nu se restituie! 

  

Repertoriul 
 Fiecare concurent va interpreta, obligatoriu, două melodii de muzică uşoară 

din repertoriul românesc și/sau internaţional, diferite ca structură ritmică 

melodică. 

 

II. Etapa finală  

 Concursul  propriu-zis va avea loc pe data 18.11.2021. 

 În cadrul festivalului vor participa copii și tineri, cu vârste cuprinse între 10 

și 20 ani, care vor concura în cadrul a două categorii: 

  1. Categoria de vârstă 10 – 14 ani  

  2. Categoria de vârstă 15 – 20 ani  

Juriul festivalului va fi format din specialiști în domeniu, oameni de cultură și 

reprezentanți ai organizatorilor. 

 În jurizarea prestației concurenților se va ține cont de următoarele criterii: 

 - interpretarea corectă din punct de vedere tehnic; 

 - calitățile vocale; 

 - calitatea repertoriului; 

 - stilul interpretativ; 

 - respirația și frazarea muzicală; 

 - dicția; 

 - ținuta scenică; 

 Hotărârile juriului sunt definitive și fără drept de contestare. 

 

 Premiile 

  

 Toți participanții la Festivalul – concurs național de muzică ușoară pentru 

copii și tineri „VOCEA PRAHOVEI” vor primi diplome de participare. 

 Se vor acorda premii la cele două categorii de vârste după cum urmează: 

 Trofeul festivalului – 1800 lei (impozabili) 

1. Secţiunea 10-14 ani 

 - Premiul I   800 lei (impozabili) 

 - Premiul II   500 lei 

 - Premiul III   300 lei 

2. Secţiunea 15-20 ani 

 - Premiul I    800 lei (impozabili) 
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 - Premiul II    500 lei 

 - Premiul III    300 lei 

 

 Trofeul Festivalului – concurs național de muzică ușoară pentru copii și 

tineri „VOCEA PRAHOVEI” se va acorda celui mai bun concurent, indiferent de 

categoria de vârstă. 

 Câștigătorul Trofeului Festivalului nu va mai putea concura la edițiile 

următoare, dar va  putea participa ca invitat la spectacolul de gală al ediției din 

anul următor. 

 Câștigătorii premiilor I au dreptul să participe în concurs la edițiile viitoare 

ale Festivalului doar dacă vor concura la o altă categorie de vârstă. 

 Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda sau de a redistribui premiile în 

funcţie de evoluţia concurenţilor. 

  

 Mențiuni 

 

 Clasamentul final va fi făcut public pe site-ul instituţiei www.cjcph.ro 

 Relații suplimentare la sediul Centrului Județean de Cultură Prahova, 

Ploiești, str. Erou Călin Cătălin nr.1, telefon 0244/545041 și pe adresa de mail 

centrulculturiiprahova@yahoo.com.  

   

 

       Manager,      Şef Serviciu Şcoala Populară de Arte, 
Anişoara Ştefănucă                                             Claudiu Dosaru                             

 

 

 

       Coordonator artistic, 

       Expert canto, Ocneanu Raluca 

          

 

    Contabil şef, 

Violeta Preoteasa 
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         Viza instituţiei pe care o  

        reprezintă concurentul 

 

 

FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU 

COPII ȘI TINERI 

„VOCEA PRAHOVEI”, EDIȚIA  a V-a 

Ploieşti, 18 noiembrie 2021 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

NUME ŞI PRENUME  PĂRINTE/TUTORE ________________________________________ 

 

NUME ŞI PRENUME  PARTICIPANT CONCURS __________________________________ 

 

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII PARTICIPANTULUI _________________________________ 

 

INSTITUŢIA _______________________________LOCALITATEA ___________________ 

 

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR ____________________________________________________ 

 

TELEFON ELEV/E-MAIL ______________________________________________________ 

 

REPERTORIU PENTRU CONCURS  

 

1. AUTOR _____________________________ TITLU ______________________________ 

 

2. AUTOR _____________________________ TITLU ______________________________ 

 

 

Am citit Regulamentul concursului, l-am înţeles şi îl accept în totalitate. 

 

DATA ÎNSCRIERII ________________ 

 

 

SEMNĂTURĂ PROFESOR ÎNDRUMĂTOR  SEMNĂTURĂ PĂRINTE/ ELEV 
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ACORD DE FOLOSIRE A IMAGINII 

 
 

Subsemnatul/a .................................................................... părinte/tutore legal al 

minorului.............................................................................................declar că:  

 1. Sunt de acord cu realizarea/fotografierea/înregistrarea şi difuzarea 

imaginii fiului/fiicei mele în toate acţiunile de vizibilitate referitoare la Festivalul 

– concurs național de muzică ușoară „VOCEA PRAHOVEI”. 

 2. Nu am şi nu voi avea nicio pretenţie faţă de aceste apariţii aşa cum sunt 

ele prezentate la punctul 1.  

 3. Am citit şi sunt de acord cu regulamentul şi termenii şi condiţiile 

concursului prezentate pe site-ul www.cjcph.ro 

 Menţionez că am fost informat/ă cu privire la dreptul de imagine şi 

respectarea vieţii private. Certific că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele 

de mai sus şi ca urmare le semnez.  

 

Data:      Semnătura părinte/tutore legal: ................. 
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DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA ȘI UTILIZAREA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

  

 Subsemnatul/a ……….…………………….…………………………, domiciliat/ă în 

localitatea ………..……. judeţul ………….…… strada …………………………………., 

posesor/ posesoare al CI/BI/pașaport seria …..……, nr ……………, eliberat de 

…………………………………..., la data de ………………….., îmi exprim consimțământul 

în mod expres cu privire la utilizarea datelor mele cu caracter personal de către Centrul 

Județean de Cultură Prahova, astfel: 

- pentru prelucrarea datelor în vederea înscrierii la Festivalul – concurs național de 

muzică ușoară „VOCEA PRAHOVEI”. Ediția a V-a, 18 noiembrie 2021  

- pentru stocarea acestor date, în conformitate cu dispozițiile legale ce reglementează 

arhivarea documentelor. 

 Am fost informat/ă și am luat la cunoștință, că aceste date vor fi tratate 

confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei (UE)2016/680, privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 

a acestor date, transpusă prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR) – 

General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, privind protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 

completările ulterioare, de către Centrul Județean de Cultură Prahova, prin Politica de 

Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din cadrul Centrului Județean de Cultură 

Prahova afișat pe site-ul instituției www.cjcph.ro.  

 

 

    Data,                                                                                                                                                       

          Semnătura, 
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