
 
 

 
„Gala Muzicii Uşoare Româneşti” – ediţia a VII-a 

TIMIŞOARA, 13 martie 2020, ora 18.00  

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

și 

FIȘA DE ÎNSCRIERE: 

 

 Fiind o gală a muzicii ușoare românești, participarea în spectacol se va face pe 

baza invitațiilor oficiale adresate de organizatori interpreților personal sau 

instituțiilor implicate. Aceste instituții vor desemna participanții pe care îi vor 

confirma organizatorilor împreună cu programul fiecărui participant. De 

asemenea, în „Gala Muzicii Ușoare Românești” se poate înscrie orice interpret 

de muzică ușoară care a obținut cel puțin un premiu/distincție într-un 

concurs/festival de muzică ușoară în urma interpretării unei melodii în limba 

română.  

 În spectacolul de gală fiecare interpret va interpreta 2 melodii în limba 

română cu suport audio (cu negativ).  

 Negativele melodiilor vor fi trimise organizatorilor odată cu confirmarea 

participanților, pe baza fișelor de înscriere completate cu diacritice. Data 

limită a trimiterii negativelor melodiilor şi a confirmării participării (prin 

trimiterea fișelor de înscriere) este 28.02.2020 la adresa de e-mail: 

stefanovidiu_muresan@yahoo.com 

 Fiecare interpret își asumă cunoașterea și respectarea legislației în materie 

(drepturi de autor, drepturi conexe, etc.) 

 După încheierea spectacolului de gală, interpreților și instituțiilor de 

proveniență a acestora li se vor acorda diplome și/sau diferite distincții, în 

funcție de valoarea interpretării în spectacolul de gală. Aceste 

diplome/distincții vor fi decernate de un juriu format din profesori cu vastă 

experiență. Deciziile juriului de specialitate sunt definitive și nu pot fi 

contestate. 

 Gala va avea loc în sala de spectacole a Liceului de Artă „Ion Vidu”  

Timișoara. 
 

 

 



 
„Gala Muzicii Uşoare Româneşti” – ediţia a VII-a 

TIMIŞOARA, 13 martie 2020, ora 18.00  
 

Fişă de înscriere 

*Nume: …………………………………………………………………………………... 

*Prenume: ……………………………………………………………………………….. 

*Vârsta: ………………………………………………………………………………….. 

*Ocupaţia: ……………………………………………………………………………… 

*Adresa: ............................................................................................................................. 

*Telefon: …………………………………………………………………………………. 

*E-mail: .............................................................................................................................. 

*Instituția de proveniență (școala, liceul, facultatea) și localitatea (dacă este cazul): 

.............................................................................................................................................. 

*Studii muzicale (dacă există): ......……………………………………………………... 

*Profesor coordonator: ……………..…………………………………………………... 

*Participări la alte concursuri şi premii obţinute: ......................................................... 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

*Repertoriu : 

*1.   Titlul melodiei: ……………………………………………………………………... 

        Compozitor: ………………………………………………………………………... 

        Textier: ....................................................................................................................... 

 

*2.   Titlul melodiei: ……………………………………………………………………... 

        Compozitor: ………………………………………………………………………... 

        Textier: ....................................................................................................................... 

* Toate câmpurile marcate cu asterisc se vor completa obligatoriu cu 

diacritice. 
NOTĂ: În cazul unui număr mare de interpreți înscriși, se va organiza o selecție a 

acestora în data de 06.03.2020 ora 10.00. În acest caz, selecția se va anunța în 

28.02.2020 tuturor interpreților înscriși. Deciziile juriului selecției sunt definitive și nu 

pot fi contestate. Neprezentarea la selecție anulează participarea interpretului în 

spectacolul de gală. 

Data limită a trimiterii negativelor melodiilor şi a confirmării participării (prin 

trimiterea fișelor de înscriere) este 28.02.2020 la adresa de e-mail: 

stefanovidiu_muresan@yahoo.com 


