
 1 

C O N S I L I U L    J U D E Ţ E A N    V R A N C E A 

 

C e n t r u l    C u l t u r a l   V r a n c e a 
 

 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 48 bis, Focşani – Vrancea, 620118; Tel-fax: 0237-210213; e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com 

 

Concursul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii 

 

Regulament 

Inocenţă de copil 

 

Ediţia a VI-a, Focşani, 1 iunie 2022 

Amfiteatrul Crângului Petrești  – ora 12.00 

 

Centrul Cultural Vrancea, sub egida Consiliului Județean Vrancea, organizează pe 1 

iunie 2022, ediția a VI-a, a Concursului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii,  Inocenţă de 

copil. 

Concursul, iniţiat de Consiliul Judeţean Vrancea şi de Centrul Cultural Vrancea, îşi 

propune valorificarea potenţialului creator al copiilor, descoperirea de noi talente 

interpretative, promovarea muzicii uşoare româneşti de calitate, afirmarea şi lansarea tinerelor 

voci. 

Concursul va fi structurat pe două categorii de vârstă, împlinită: 7-13 ani și 14-18 ani. 

 

Condiţii de participare: 

Concurenţii vor expedia toate documentele solicitate, în format clar, vizibil, la adresa de e-

mail: centrulculturalvrancea@gmail.com : 

1. copie după certificatul de naştere sau C.I.; 

2. adeverință de elev ; 

    3. declaraţia pe propria răspundere, semnată, pentru drepturi de interpretare a piesei; 

    4. fişa de participare completată la toate rubricile, inclusiv pentru acord date personale; 

    5. melodia negativ mp. 3; 

    6. pentru preselecţie se va transmite melodia imprimată cu vocea concurentului: pozitiv, 

titlul piesei, compozitor, textier, format mp. 3, categoria de vârstă la care participă; (nu sunt 

admise înregistrări neclare). 
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                   - piesa trebuie să fie din repertoriul românesc; se admit şi prelucrările folclorice; 

                   - data limită de primire a materialelor pentru preselecție este de 20 mai 2022, ora 

15.00; 

                   - hotărârile juriului nu pot fi contestate. 

 

Preselecție: 

- Rezultatele preselecţiei se pot afla pe site-ul instituţiei 

www.centrulculturalvrancea, pe data de 25 mai 2022. La concurs vor fi 

admiși 15 copii/categorie de vârstă. 

 

 

ATENŢIE! 

În ziua concursului: 

- concurenţii care au trecut de preselecţie, vor avea asupra lor CD-ul cu 

negativul format mp 3; 

- CD-ul trebuie să fie verificat în prealabil; 

- nu sunt admise stick-uri; 

- nu este permisă schimbarea melodiei; 

- negativele pot conţine şi backing vocals, dar realizat pe o linie melodică 

diferită de cea interpretată de concurent (mai ales la refren); 

- concurenţii trebuie să fie prezenţi în sală cu o oră înaintea începerii 

concursului. 

 

     Juriul concursului: 

 Preşedintele juriului: compozitorul, Horia Moculescu; 

 Membri: Viorel Gavrilă, compozitor şi dirijor; 

                 Nico – solistă muzică ușoară. 

                   

 

Criteriile de selecţie şi jurizare : 

1. melodia să corespundă particularităţilor de vârstă şi temperamentale (compoziţie 

orchestrală şi text), să exprime preocupările şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor;  
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     2.  evoluţia să fie plăcută, fără emoţie şi disconfort, să conţină elemente originale şi să 

încânte publicul; 

        3.   concurentul să dea dovadă de: claritate timbrală, intonaţie, amplitudine vocală, dicţie 

şi emisie vocală foarte bune; 

     4. să aibă costumaţie adecvată cântecului şi vârstei; 

     5. se vor depuncta vulgaritatea, imitaţia şi melodiile neadecvate vârstei; 

     6. deciziile juriului sunt irevocabile şi incontestabile. 

 

Premiile concursului: 

          În urma deliberării, juriul va acorda diplome şi premii, primilor 3 (trei) clasaţi la  

fiecare categorie de vârstă. 

TROFEUL concursului – 2.500 lei. 

     Premii categorii de vârstă: 7-13 ani și 14-18 ani. 

 

Nr. 

crt. 

Categoria de vârstă Premiul I Premiul II Premiul III 

1 7 - 13 ani 1500 lei 1000 lei 800 lei 

2 14 - 18 ani 1500 lei 1000 lei 800 lei 

 

                               

 

     Intrarea în concurs se va face începând cu cea mai mică categorie de vârstă iar concurenţii 

premianţi vor fi prezenţi obligatoriu la festivitatea de premiere. 

 

 

Manager, 

Nausica Mircea 

 


