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Festivalul Național Muzical 

“LIRA” 

Ediția Aniversară – 10 ANI  

Orașul Tăuții-Măgherăuș (Maramureș) 
18-20 NOIEMBRIE 2022 

 
 

Organizator: Centrul “Artist pentru Artă” și Ring Arte Media 

Parteneri: Primăria Orașului Tăuții-Măgherăuș 

Locație: CASA DE CULTURĂ – Tăuții Măgherăuș 

Perioada evenimentului: 18-20 NOIEMBRIE 2022 

 

 
VIZIUNE 

Înscrierea în acest festival oferă artiștilor care sunt la început de drum, oportunități prin care 

aceștia pot fi descoperiți, pot înregistra debut artistic, pot fi promovați, pot performa în fața 

publicului și a unor specialiști și de asemenea pot obține titluri, distincții și premii. Acest festival 

este organizat la nivel național, în scopul de a descoperi în tânăra generație și nu numai, noi valori 

ce au nevoie să fie susținute ca să evolueze și să devină noii reprezentanți ai culturii muzicale 

românești. 

Ne propunem să contribuim la crearea unei imagini de calitate a României, o imagine pe care o 

putem dezvolta în timp, pe un sistem corect de valori, ce inspiră încrederea că “succes” este un 

cuvânt care să ne definească și de care să fim mândri. Organizația noastră urmărește sa 

evidențieze actualul potențial cultural pe care România îl deține. Este importantă excelarea și 

susținerea mai departe a performanței și încurajarea celor care se află la început de drum să își 

urmeze visurile. 

 

REGULAMENT LIRA 2022 

 

Cuprins Regulament 

Cap. I - Structura festivalului-concurs 

Cap. II - Secțiunile principale / secundare 

Cap. III - Categorii de vârstă 

Cap. IV - Condiții de participare / Modalitatea de înscriere 

Cap. V - Conținutul dosarului de înscriere 

Cap. VI - Taxă participare festival 

Cap. VII - Jurizare și criterii de evaluare 

Cap. VIII - Gala Laureaților / Premii 

Cap. IX - Măsuri de siguranță 

Cap. X - Dispoziții finale 
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 CAP I. STRUCTURA FESTIVALULUI-CONCURS 

 

Festivalul cuprinde urmatoarele secțiuni principale: 

A. MUZICĂ UȘOARĂ  

B. MUZICĂ POPULARĂ 

C. Pași spre scenă (Debut – Prima dată într-un concurs) 

 

Festivalul cuprinde două secțiuni suplimentare: 

1. DOINE (pentru secțiunea de muzică populară) 

2. "Vreau să arăt că pot!" (secțiunea DUPĂ CORTINĂ) 

Desfășurarea secțiunilor din concurs pe zile: 

Vineri (18 Noiembrie) – Secțiunea de Muzică Ușoară (partea I) / Secțiunea După Cortină 

Sâmbătă (19 Noiembrie) – Secțiunea de Muzică Ușoară (partea II) + Gala Laureaților. 

Duminică (20 Noiembrie) – Secțiunea de Muzică Populară / Secțiunea Doine + Gala Laureaților. 

 

 

CAP II. SECȚIUNILE PRINCIPALE / SUPLIMENTARE 

 

MUZICĂ  UȘOARĂ VOCALĂ - Concurenții vor prezenta o melodie la alegere din repertoriul 

național sau internațional, de orice formă sau gen, cu durata maximă de 4 minute. 

 

MUZICĂ POPULARĂ VOCALĂ - Concurenții vor prezenta un singur cântec, integral, cu 

acompaniament pe negativ, cu durata maximă de 4 minute. 

 

Nota: Concurenții care doresc să interpreteze doină, baladă sau cântec doinit, se vor înscrie 

la Secțiunea Suplimentară “Doine” destinată special doinelor, baladelor sau cantecelor 

doinite, acapella.  

DEBUT "Pași spre scenă" (prima dată într-un concurs) 

 

Această secțiune este destinată exclusiv celor care nu au mai participat 

niciodată la un festival-concurs de muzică. Pentru încadrarea la această 

secțiune, concurenții vor declara în fișa de înscriere pe propria răspundere, 

faptul că nu au mai participat niciodată în cadrul unui astfel de eveniment. 

Premiile vor fi acordate conform baremului de notare, iar trofeul "Pași spre 

scenă" pentru debut, va fi acordat pentru cea mai mare medie. 
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Secțiunea suplimentară "Dupa Cortină" (Vreau să arăt că pot!) 

ATENȚIE: 60 locuri disponibile în ordinea primirii materialelor de înscriere! 

Concurenții vor interpreta 2 minute dintr-o piesă la alegere (muzică ușoară, muzică populară sau 

muzică clasică), în spatele cortinei. Intrarea în concurs se va face cu număr de intrare (1, 2, 3, 4, 

5, s.a.m.d) numere ce le vor fi alocate în cadrul ședintei organizatorice realizate înaintea secțiunii. 

Juriul nu va vedea la această secțiune concurentul și nu vor fi specificate numele, orașul, varsta 

sau genul muzical interpretat. Confidențialitatea concurenților este păstrată până la momentul 

premierii. 

Va fi desemnat câstigător, concurentul care va obține cea mai mare medie la finalul secțiunii, iar 

acesta va cuceri Trofeul “Vreau să arăt că pot!”. Se vor acorda Premii I, II, III și Mențiuni în 

ordinea clasamentului. 

Notă: Concurenții au dreptul de a-și modifica negativul în așa fel încât să constituie un avantaj 

(ex: strofa 1 + bridge). Cei care nu își vor ajusta negativul, acesta va fi oprit de la sunet cu “Fade 

out” la minutul 2:00.  

 

 

 

Secțiunea suplimentară "DOINE" 

 
Atenție: Doar 25 de locuri disponibile la această secțiune 
suplimentară. 
 
Secțiunea suplimentară este destinată concurenților din cadrul 
categoriei de muzică populară, care doresc să interpreteze în 
concurs o Doină, o baladă sau un cântec doinit, acapella. 
 
Va fi desemnat câstigător, concurentul care va obține cea mai 
mare medie la finalul secțiunii, iar acesta va cuceri Trofeul 
“Secțiunii – Doine”. Se vor acorda premii I, II, III și Mențiuni în 
ordinea clasamentului.  
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CAP III. CATEGORII DE VÂRSTĂ 

4 - 5 ani,  6 - 7 ani,  8 - 9 ani, 10 - 11 ani, 12 - 13 ani, 14 - 15 ani, 16-17  ani, + 18, GRUPURI. 

 

CAP IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI MODALITATE DE ÎNSCRIERE 

 

Vârsta minimă: 4 ani împliniţi 

Durata piesei: max. 4'00 minute 

Susținerea evenimentului printr-o taxă de participare (vezi cap. VI)  

Înscrierea se poate face prin poștă electronică pe adresa festivalullira@gmail.com 

Dosarul de înscriere trebuie trimis în perioada 07.10.2022 – 07.11.2022 

 

 

CAP V. CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 

1. Fișa de înscriere completată 

2. Negativul piesei pentru concurs în format mp3, redenumit: (nume concurent + titlu piesă) 

3. Dovada taxei de participare (copie/foto - până pe 07.11.2022), pe adresa 

festivalullira@gmail.com 

*Profesorii pot opta pentru completarea unui tabel nominal. 
 

CAP VI. TAXĂ PARTICIPARE FESTIVAL 

 
Secțiunea Principală Muzică Ușoara / Muzică Populară (secțiune obligatorie) - 200 lei 

Duo/Trio - 200 lei  

Grupuri +4 - 50 lei/membru 
Secțiuni Suplimentare - 100 lei (secțiune opțională) 
 
Taxa va fi depusă în contul BT (Banca Transilvania), până pe 07.11.2021, obligatoriu cu 
mențiunea TAXĂ LIRA + Nume concurent. 
Cont BT: RO26BTRLRONCRT0588866401 
Titular: RING ARTE MEDIA SRL / CUI: 37465668 
 
*În caz de neprezentare, taxa nu poate fi returnată. 

CAP VII. JURIZARE ȘI CRITERII DE EVALUARE 

Jurizarea se va face cu note de la 7 la 10, iar premiile vor fi acordate în funcție de următorul 

barem: 

 

Trofeu:  9.80 - 10 (pentru cea mai mare medie) 

"Lira Grupei": pentru cea mai mare medie din categoria de varsta. 

mailto:festivalullira@gmail.com
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Premiul 1:   9.40 - 9.79 

Premiul 2:   9.10 – 9.39 

Premiul 3:   8.70 – 9.09 

Mențiuni:  8.00 – 8.69 - mentiuni in ordinea clasamentului 

Premiul special de participare: 7,00 – 7,99. 

 

 

la muzică VOCALĂ, POPULARĂ și/sau UȘOARĂ: 

a) Calitatea vocală (ambitusul vocii, expresivitatea vocii); 

b) Tehnica vocală (respirație, frazare, dicție, intonație, acuratețe); 

c) Alegerea unui repertoriu adecvat (vârstă, mesaj, nivel de performanță); 

d) Sincronizarea cu instrumentul acompaniator/ suportul muzical folosit (armonizare, 

identificare); 

e) Prezența scenică (atuurile personalității interpretului). 

 

 

CAP VIII. GALA LAUREAȚILOR / PREMII 
 

În cadrul festivalului vor fi acordate următoarele premii și trofee: 

I. Trofeul Secțiunii de Muzică Ușoară  

II. Trofeul Secțiunii de Muzică Populară  

III. Trofee pentru Secțiunile Suplimentare 

IV. “Lira Grupei” (pentru cea mai mare medie a categoriei de vârstă pentru fiecare secțiune 

de muzică) 

- Premiile I, II și III 

- Mențiuni 

- Premii Speciale 

- Premii oferite de sponsori și parteneri 

 

În cazul în care nu se atinge punctajul din barem pentru trofeu, acesta va fi acordat în 

funcție de cea mai mare medie pe secțiune.  

 

Contorizarea notelor se va face în programul Microsoft Excel, iar acestea vor fi afișate 

public după festival. 

 

Profesorii de specialitate pot solicita acordarea a 3 (trei) premii speciale in cadrul 

festivalului. 

GALA LAUREAȚILOR ȘI PREMIEREA 

Gala Laureaților va fi organizată la finalul fiecărei Secțiuni de Muzică din concurs după cum 

urmează: 
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Sâmbătă (19 noiembrie) – Festivitatea de premiere pentru Secțiunea de Muzică Ușoară / 

Secțiunea “DUPĂ CORTINĂ” 

Duminică (2 octombrie) – Festivitatea de premiere pentru Secțiunea de Muzică Populară / 

DOINE 

 

Nota: În cazul neprezentării în Gala Laureaților, premiile pot fi ridicate de profesori sau alți 

însoțitori. Premiile nu se trimit prin poștă/curier de către organizatori. 

 

CAP IX. MĂSURI DE SIGURANȚĂ 

Evenimentul se va desfășura cu respectarea tuturor normelor și măsurilor de siguranță 

adoptate/afișate de către instituția gazdă, dar și cu respectarea normelor și măsurilor 

generale impuse de către autorități. 

 

CAP X. DISPOZIȚII FINALE 

• În cadrul festivalului vor fi admise aproximativ 250 de momente artistice, iar în acest sens 
vom aplica principiul „Primul venit, primul servit”. 

• Organizatorul isi rezerva dreptul de a opri înscrierile înainte de termenul prestabilit, în 
cazul atingerii numărului maxim de înscrieri posibile.  

• Evenimentul se va desfașura conform unui program prestabilit, iar ordinea de intrare în 
concurs va fi stabilită de către organizatori. 

• Categoriile de vârstă vor evolua după un program prestabilit, iar premierea se va realiza 
la finalul fiecărei secțiuni de muzică. 

• Concurenții sunt rugați să se prezinte în ziua concursului direct în ținuta de scenă, cu cel 
puțin 30 de minute înainte de ora estimată. 

• Durata piesei/ pieselor să nu depășească 4 minute. 
• Juriul poate decide întreruperea momentului artistic în situația în care este depășit timpul 

repartizat fiecărui concurent.  
• Odată expediat dosarul de înscriere, piesele din concurs nu se mai pot modifica pe 

parcursul înscrierilor. 
• Vă rugăm să aveți negativul și pe stick în ziua concursului. 
• În caz de neprezentare, taxa nu este returnabilă. 
• Neachitarea taxei de participare în termenul stabilit de organizatori, duce la eliminarea 

din festival a concurentului. 
• Neprezentarea în cadrul Galei Laureaților duce la imposibilitatea de a intra în posesia 

premiului obținut în concurs. Premiile obținute în cadrul Festivalului Național “Lira” nu se 
trimit de către organizatori prin poștă/curier. 

• Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a utiliza înregistrările audio/video a 
pieselor, în vederea realizării materialelor de publicitate a concursului, fără a asigura 
pentru acest lucru nici un drept material concurenților. 

• Orice alt detaliu legat de prezentarea piesei în concurs, dintre interpret și 
compozitor/textier, NU privește organizatorii, respectiv juriul și se va reglementa între 
aceștia (compozitor-textier-interpret).  
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• Supravegherea participanților și a minorilor pe tot parcursul evenimentului intră în 
atribuția părinților, profesorilor și a tutorilor legali. De orice incident desfășurat în 
perioada festivalului din lipsa supravegherii acestora, sunt raspunzatoare persoanele mai 
sus mentionate.  

• Cheltuielile de transport, precum și cele de cazare și masa sunt suportate de către 
concurenți. 

• Înscrierea și participarea în competiție implică acceptarea regulamentului de concurs.  

 

Acest regulament este obligatoriu pentru participarea în cadrul ediției a X-a a Festivalului Național “Lira” 2022. Prin 

completarea fișei de înscriere, confirmați că ați luat la cunoștință Regulamentul festivalului și Regulile de protecție 

pentru buna desfășurare a evenimentului. 

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0763.719.843 (Andrei-Iulian) / 

0726.631.066 (Alina Augusta) sau prin e-mail la festivalullira@gmail.com    


