
 

 

Consiliul Județean Brăila 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 
 

REGULAMENT  
Festivalul Național de Folk 

Chira Chiralina 
Ediția a X-a, Brăila, România, 17 - 18 noiembrie, 2016 

 
Organizatori 
Consiliul Judeţean Brăila, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Brăila 
 
Perioada 
17-18 noiembrie 2016 
 
Scopul concursului 
Festivalul concurs este un eveniment anual, competitiv, organizat de Consiliul Judeţean 
Brăila și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Brăila şi are drept scop descoperirea şi promovarea a noi talente interpretative şi  de 
creaţie ale muzicii folk, de continuarea unei importante tradiţii a genului la Brăila. Pe 
toate durata festivalului vor avea loc recitaluri de muzică folk, prin care tinerii 
concurenţi vor putea veni în contact cu nume consacrate ale genului. 
 
Condiţii 
La înscrierea pentru concurs pot participa cetăţeni români şi străini, rezidenţi sau 
azilanţi în România, indiferent de sex şi religie. 
Se pot înscrie în competiţie concurenţi cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, împliniți 
până la data preselecției. 
Concursul se desfăşoară live. Câștigătorii marelui premiu ai ediţiilor precedente nu pot 
participa la concurs. Câştigătorii unor competiţii de gen din ţară, care întrunesc 
condiţiile de vârstă şi repertoriu vor fi admişi în concurs fără preselecţie, pe baza copiei 
diplomei de laureat.  
 
Înscrierea în concurs 
Regulamentul Concursului poate fi găsit la Centrele de Conservare şi Promovare a 
Culturii Tradiţionale, Centre culturale, Şcolile Populare de Arte şi Meserii, Casele 
municipale şi orășenești de cultură din întreaga ţară, la secretariatele instituțiilor de 
învăţământ superior muzical sau nemuzical, al teatrelor muzicale etc. 



Înscrierea în concurs se face pe bază de Fișă de participare (conform anexei). Fișa va 
fi însoțită de fișiere pe suport CD in format mp3 sau wav sau fișiere atașate e-mail 
care conțin repertoriul de concurs, mai precis 3 piese demo, compoziţii proprii. 
 La înscriere, dosarul fiecărui candidat va mai conține: 
  a. copie după cartea de identitate; 

 b. un CV personal; 
  c. 2 fotografii color pe suport digital, în format jpg. 
 
Acestea vor fi trimise Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Brăila, Piața Traian, nr. 2 cod poștal 810153, telefon și fax 
+40.239.614.710 Brăila sau pe adresa de e-mail 
festival.folk@centruldecreatiebraila.ro  până la data 28 octombrie 2016.  
 
Înscrierea la Festivalul National de Folk Chira Chiralina Brăila, ediţia a X-a, 17-18 
noiembrie 2016, implică acceptul concurentului cu privire la regulamentul Festivalului. 
 
Preselecţia 

- Va avea loc  în data de 04 noiembrie 2016. 
- Lista candidaților admiși va fi afișată pe site-ul instituției 

(http://centruldecreatiebraila.ro/) in data de 07 noiembrie 2016. 
 
Taxa de participare 
Cuantumul taxei de participare este de 50 lei. 
Concurenții declarați admiși în urma preselecției vor achita taxa de participare în 
concurs, prin virament bancar, în contul deschis la Trezoreria Brăila (Cont IBAN RO64 
TREZ 1512 1G33 1900 XXXX) sau direct la casieria Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 17 noiembrie 
2016. 
Neachitarea taxei de înscriere, în termenul prevăzut, atrage eliminarea din concurs. 
 
Desfăşurarea concursului 

- În urma preselecţiei vor rămâne în concurs un număr de 14 concurenţi 
stabiliţi de juriul de preselecţie.  

- Ordinea intrării în concurs se va decide prin tragere la sorţi.  
- Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la 

intrarea în concurs şi repetiţii. 
- Clasamentul se va realiza pe baza notelor acordate de juriu, ca medie 

aritmetică. 
 
Repertoriul  
Fiecare concurent va prezenta în concurs două piese, compoziţii proprii.  
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Juriul  

 Are în componenţa sa personalităţi ale muzicii de gen, redactori radio, TV, 
personalităţi culturale locale,care prin valoare și competență profesională, vor 
garanta corectitudinea clasamentului.  

 Jurizarea concursului se va face conform Regulamentului de jurizare. 

 Membrul juriului care regăseşte în lista concurenţilor elevi de a căror formare 
artistică se ocupă sau îl impresariază, se abţine de la notare. Concurentul va 
primi media notelor celorlalţi membri ai juriului.  

 În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea 
acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă 
acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin Decizia directă a 
Președintelui juriului. 

 Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior 
lista fiind publicată pe site-ul Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Traditionale Brăila. 

 
Obligaţiile participanţilor 

 Să respecte prevederile regulamentului festivalului;  

 Să recunoască pe proprie răspundere ca piesele interpretate în concurs le 
aparţin în totalitate din punct de vedere muzical şi că au dreptul de folosire al 
textelor pieselor înscrise în concurs; 

 Să garanteze, pe proprie răspundere, că nu au obligaţii faţă de terţi, care să se 
împotrivească, să obstrucţioneze îndeplinirea obligaţiilor decurgând din acest 
acord sau să limiteze drepturile cesionate; 

 Să interpreteze în concurs şi în gală, după caz, numai piesele muzicale înscrise în 
formularul de participare; 

 Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi;  

 In cazul in care concurenții vin însoțiți (impresar, membru familie, etc.), 
însoțitorii își vor suporta cheltuielile de cazare si masa; 

 Laureaţii care nu vor fi prezenţi la Gala de decernare a premiilor vor fi 
descalificaţi. 

 
Obligaţiile organizatorilor  

 Să organizeze şi să pună la dispoziţie sala de spectacole, spaţiile de repetiţie 
necesare desfăşurării festivalului; 

 Să asigure buna desfăşurare a preselecţiilor şi imparţialitatea acestora; 

 Să anunțe toţi candidaţii înscrişi la preselecţie de rezultatul acesteia, conform 
datei limita din prezentul regulament; 

 Să asigure cazarea și masa unui însoțitor în cazul concurenților minori; 

 În cazul în care concurenții majori vin însoțiți (impresar, membru familie, 
etc.), însoțitorii își vor suporta cheltuielile de cazare și masă. 

 Să asigure paza şi protecţia pe toata durata festivalului, inclusiv pe timpul 
repetiţiilor; 



 Să asigure buna desfăşurare a concursului prin interzicerea totala a presei şi a 
fotoreporterilor în culisele scenei cu excepția celor acreditate; 

 Să asigure condiţiile optime membrilor juriului pentru buna desfăşurare a 
jurizării;  

 Să asigure masa şi cazarea concurenţilor în intervalul 16-18 noiembrie 2016. 
 
Premii: 
                         Marele premiu  – 5.000 lei 

Premiul I  –   2.500 lei 
Premiul II –  2.000 lei 
Premiul III – 1.500 lei 
Premiul pentru cea mai buna creatie – 1.000 lei 
Premiul pentru virtuozitate instrumentala – 1.000 lei 
Premiul de popularitate – 1.000 lei 
 

Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislației romane în 
vigoare la data acordării acestora. 
Plata premiilor se face prin virament bancar. Concurenții admiși la preselecție au 
obligația de a transmite un cont bancar până la data începerii festivalului. 
Comisioanele bancare vor fi suportate de către organizator. 
Concurenţii care nu se regăsesc printre premianţi vor primi diplome de participare.  
Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator 
vor fi comunicate în timp util pe site-ul organizatorilor. 
 
Contact: 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, 
 
Telefon:  0239.614.710  
 
E-mail:    festival.folk@centruldecreatiebraila.ro 
 
Facebook:  https://www.facebook.com/festival.folk.chira.chiralina/ 
 
Web:  http://centruldecreatiebraila.ro/festivalul-national-de-folk-chira-chiralina/ 
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Fișă de înscriere 
Festivalul Național de Folk 

Chira Chiralina 
Ediția a X - a 

Brăila, 17-18 noiembrie 2016 
 

Nume și prenume......................................................................................... 
 
Locul și data nașterii .................................................................................... 
 
Document de identitate 
 
seria..............nr......................codul numeric personal................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 
Adresa ............................................................................................................. 
 
E-mail ..............................................................telefon..................................... 
 
Profesia, ocupația............................................................................................. 
 
Pregătire muzicala (dacă are)............................................................................. 
 
Profesor………………………………………………………………………………………. 
 
Participări la alte concursuri și premii obținute 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
Repertoriul propus pentru concurs: 
 
1...................................................................................................................... 
 
 
2...................................................................................................................... 
 
 

Semnătura concurentului 
 

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


