
 

FESTIVALUL NAŢIONAL DE ROMANŢE 
„CRIZANTEMA DE AUR”     ediţia  a XLIV-a 

26 octombrie – 29 octombrie 2011 
TÂRGOVIŞTE 

 
REGULAMENT 

 
 
  Consiliul Local Municipal, Primăria Municipiului Târgovişte, Teatrul 
Municipal Târgovişte, în calitate de producător, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, 
Fundaţia „Crizantema de Aur” Târgovişte, în calitate de organizatori, în colaborare cu  
Societatea Română de Radiodifuziune, organizează cea de-a XLIV-a ediţie a 
Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „CRIZANTEMA DE 
AUR”,  potrivit următorului  regulament:   
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI  DE INTERPRETARE 
 

1. CONDIŢII DE PARTICIPARE  
 Documente necesare înscrierii : 
- fişa de înscriere; 
- curriculum vitae (date personale) la zi;   
- două fotografii color 4/6. 
 Termen de înscriere: 16 septembrie 2011 

Documentele necesare înscrierii vor fi expediate pe adresa: TEATRUL 
MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE, B.dul Regele Carol I, nr. 43, cod.130024, cu 
menţiunea - Concursului Naţional de Romanţe (interpretare) „CRIZANTEMA 
DE AUR” sau pe adresa de e-mail  tm_tgv@yahoo.com .  

2. Candidaţii vor pregăti un repertoriu cuprinzând trei romanţe cu care se vor 
prezenta la prima fază - de preselecţie - a concursului. 

3. În principal, concursul se adresează interpreţilor amatori, ce au cursuri în 
domeniul muzicii. 

4. Preselecţia va avea loc în ziua de 17 septembrie 2011, începând cu ora 10 00, 
la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Bălaşa Doamna” str. Pârvan Popescu, nr. 60, 
Târgoviste.  

5. La preselecţie, acompaniamentul va fi asigurat de organizatori. 
6. Pentru preselecţie, fiecare candidat va plăti o taxă de înscriere de 100 lei RON, la 

sosire. 
7. Candidaţii declaraţi admişi după proba de preselecţie vor pregăti, pentru faza 

finală, două piese indicate de juriu din repertoriul propus la înscriere. Piesele, în 
tonalitatea respectivă, vor fi trimise până la data de 10 octombrie a.c. , la adresa mai sus 
menţionată. 

8. Etapa finală a concursului va avea loc la Târgovişte în perioada 26 octombrie – 
29 octombrie 2011.    



* Concurenţii vor trebui să fie prezenţi pentru repetiţii la data comunicată de 
organizatori. 

* Pe durata repetiţiilor şi a concursului, organizatorii asigură cazarea şi masa 
concurenţilor admişi în etapa finală. 

  8. Ordinea intrării în concurs va fi stabilită de organizatori în funcţie de cerinţele 
spectacolului. 

9.  Un juriu de specialitate va acorda celor mai buni concurenţi următoarele 
premii:  
- marele premiu   
- un premiu I    
- un premiu II   
- un premiu III  
- premiul special al Consiliului Municipal Târgovişte  
- premiul special al Consiliului Judeţean  Dâmboviţa 
- premiul special al Fundaţiei „Crizantema de Aur”  
 Alte premii speciale. 
 
     10. Laureaţii concursului vor participa la concertul de gală. 
     11. Înregistrările realizate de organizatori şi Televiziune şi/sau Radio în timpul 
concursului nu sunt remunerate. 
     12.  În cazul în care organizatorii intenţionează să realizeze cu laureaţii un CD şi 
înregistrări din concert, toate drepturile decurg din Legea drepturilor de autor şi fiind 
cedate organizatorilor, candidaţii semnează aceasta în fişa de înscriere. 

13. Concurentul distins cu marele premiu nu va mai putea participa la ediţiile 
următoare  ale concursului, dar va participa cu un recital la ediţia din anul următor, fără 
a fi remunerat. 

Concurentul distins cu premiul I nu va mai putea concura decât după următoarele 
două ediţii. 
 
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE CREAŢIE 
 

1. Concursul este deschis oricărui compozitor, consacrat sau nu, care poate prezenta 
în concurs cel mult două creaţii. 
2. Membrii juriului nu au voie să participe la concurs. 
3. Pentru înscrierea la Concursul de Creaţie, compozitorii vor expedia o casetă 
audio sau CD-ul cu piesa interpretată-voce şi pian, partitura originală, fişa de înscriere, 
o fotografie şi un curriculum vitae, până cel târziu la 17 septembrie 2011. 

Documentele necesare înscrierii vor fi expediate pe adresa: TEATRUL 
MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE, B.dul Regele Carol I, nr. 43, cod.130024, cu 
menţiunea - Concursului Naţional de Romanţe (creaţie) „CRIZANTEMA DE 
AUR” 
4. Un juriu de specialitate va selecţiona cel mult zece lucrări pentru faza finală a 
concursului, iar organizatorii vor anunţa compozitorii şi lucrările admise în concursul 
final, până la data de 26 septembrie 2011.  



5. Compozitorii, ale căror lucrări au fost admise în faza finală, vor comunica 
organizatorilor numele interpreţilor, vor expedia pentru fiecare o fotografie color 4/6 şi 
curriculum vitae, cât şi tonalitatea aleasa de aceştia. 
6. Etapa finală a Concursului de Creaţie va avea loc în perioada 26 - 29 octombrie 
2011. 
7. Interpreţii vor fi prezenţi pentru repetiţii la data comunicată de organizatori. 
8. Cele mai bune lucrări vor fi premiate astfel: 

- premiul I 
- Premiul II 
- Premiul III  

Premii speciale 
9.  Remunerarea textierului şi a interpretului cade în sarcina compozitorilor 
premiaţi. 
10.  Lucrările premiate vor fi prezentate în concertul de gală al festivalului. 
11. Înregistrările realizate de Televiziune şi/sau Radio în timpul concursului nu sunt 
remunerate. 
12.    Lucrările premiate şi cele achiziţionate devin proprietatea organizatorilor, cu toate 
drepturile care decurg din aceasta. 
 

*** Pentru informaţii puteţi suna la numărul de telefon: 0245/210.046 – 
Teatrul Municipal Târgovişte. 

 
 

                      
 



 
FESTIVALUL ŞI CONCURSUL NAŢIONAL DE ROMANŢE 

“CRIZANTEMA DE AUR“ Ediţia a  XLIV-a 
Târgovişte  2011 

 
FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE  

(concursul de interpretare) 
 

 
Numele şi prenumele:______________________________________________  
 

Data şi locul naşterii :_________________________________________  
 

Adresă: Localitatea______________________; Str.__________________, Nr.____, 
Bl.______, Sc._____, Ap._______; Jud.____________________;  
Telefon  fix / mobil : ______________________/ __________________________ 
 
Profesia:______________________________. 
 
Pregătirea artistică:______________________________________________________  
 
Repertoriul: (titlul piesei, compozitor, textier, tonalitatea) în ordinea preferinţelor: 
1._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________.  
 

2._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
 

3._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
 

 
 
  

Am luat la cunoştinţă de prevederile regulamentului de organizare, inclusiv cele 
referitoare la dreptul de autor şi de ordinea intrării în scenă, pe care mă oblig să le respect. 
 
 
   Semnătura, 
 



 
FESTIVALUL ŞI CONCURSUL NAŢIONAL DE ROMANŢE 

“ CRIZANTEMA DE AUR “ Ediţia  a XLIV/a 
Târgovişte  2011 

 
FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE  
(la concursul de creaţie) 

 
 
Numele şi prenumele:______________________________________________  
 

Data şi locul naşterii :_________________________________________  
 

Adresă: Localitatea______________________; Str.__________________, Nr.____, 
Bl.______, Sc._____, Ap._______; Jud.____________________;  
 
Telefon  fix / mobil : ______________________/ __________________________ 
 
Profesia:______________________________. 
 
Pregătirea artistică:______________________________________________________  
 
Piesa compusă: (titlul piesei, textier, tonalitatea) în ordinea preferinţelor: 
 

1._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________.  
 

2._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
 

 

 
 
  

Am luat la cunoştinţă de prevederile regulamentului de organizare, inclusiv cele 
referitoare la dreptul de autor şi de ordinea intrării în scenă, pe care mă oblig să le respect. 
 
 
 
   Semnătura, 
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