
Concurs de creație corală pentru copii și tineret (2-4 voci 
egale) VOX MUNDI 

 
ediția a II-a, Timișoara  

24-26 mai, 2018  
Regulament 

 
Capitolul 1. Informații generale  

1. Concursul este organizat de Asociația Culturală Kratima  
2. Principalii parteneri sunt: Asociația Națională Corală din România 

(A.N.C.R.), Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România  
(U.C.M.R.)  

3. Scop: stimularea interesului tinerilor creatori pentru muzica dedicată 

copiilor şi dezvoltarea unui repertoriu contemporan pentru copii la înalte 
standarde valorice, repertoriu care se va putea reflecta și în programele 

analitice școlare din România pentru ciclul primar, gimnazial și liceal. 

Acest repertoriu va putea fi utilizat în diverse ocazii: serbări  
școlare, spectacole, concerte, emisiuni radio-TV, concursuri 
naționale și internaționale, imprimări audio sau video etc.) . 

 

Capitolul 2. Participanți și lucrări  
1. Concursul se adresează tuturor persoanelor rezidente oficial în 

România (cetățeni români sau străini), care au absolvit sau sunt 
studenți ai unei instituții de învățământ universitar din România sau 
străinătate (indiferent de secție), dar și elevilor din clasele terminale (a 
XI-a și a XII-a) ale Liceelor sau Colegiilor de Muzică (Arte) din România 
(indiferent de secție). Au dreptul să participe persoanele care nu au 
împlinit vârsta de 40 de ani la data de 15.05.2018.  

2. Fiecare participant poate trimite una sau două lucrări muzicale cu 
durata cuprinsă între 3-5 minute.  

3. Lucrările pot fi concepute în orice formă dorită de autor și pot conține, 
pe lângă textul muzical și cel literar, sugestii de mișcare scenică. Textul 
literar poate fi înlocuit de vocale, silabe, interjecții etc.  

4. Scriitura va fi realizată a cappella, pe 2, 3 sau 4 voci egale (cu 
rare eventuale divisi la 5 voci, pentru scurte momente). Pe lângă 
piesele a cappella, se pot realiza și piese în care să fie utilizate:  
- instrumente de percuție (cât mai simple, eventual improvizate, care 

să poată fi mânuite de coriști);  
- body percussions;  
- acompaniament de pian.  
Destinația acestor piese va fi completarea repertoriilor corurilor de copii 

și tineret obișnuite, dar și ale celor bune sau foarte bune, din România. Se 

va ține cont de posibilitățile vocale specifice vârstei și de nivelul muzical și de 

înțelegere corespunzător vârstei. Piesele care vor depăși nivelul mediu - 



superior vor fi luate în considerare doar pentru Premiul Special, 
al U.C.M.R. sau pentru un alt Premiu special. 

 

5. Lucrările, fără numele autorilor, vor avea un titlu și un motto și vor 
fi trimise într-un plic format A4, care va conține: 

 

- 3 exemplare printate sau scrise citeț per lucrare (în cazul în care se 
trimit mai multe lucrări);  

- câte un plic A6 per lucrare trimisă; pe plicul mic va figura motto-ul piesei, 
iar în interiorul acestuia se va afla o fișă cu datele autorului (vezi formular 
fișă în Anexa 1 a prezentului Regulament). Tot în plicul A6 se vor anexa:  

- copie CI sau pașaport;  
- o declarație pe propria răspundere privind lucrarea trimisă (vezi 

formular tip declarație în Anexa 2 a prezentului Regulament);  
- un document sonor (reducție de pian sau varianta electronică, pe CD 

sau stick).  
Fiecare plic mic va fi sigilat.  

Anexele vor fi descărcate și completate de mână. 
 

6. Lucrările vor fi trimise până la data de 03.05.2018, NUMAI PRIN POȘTĂ 
(recomandată sau Priori Post), CURIERAT RAPID sau depuse direct la 
sediul A.N.C.R. Adresă: Str. Gutenberg nr.19, sector 5/cod 050028 
București (cu mențiunea „pentru concursul de creație VOX MUNDI”) 

 

Capitolul 3. Premii  

Premiul 1 2000 lei 
Premiul 2 1500 lei 
Premiul 3 1000 lei 
Mențiunea 1 700 lei 
Premiul special UCMR 500 lei 
 

În mod excepțional, la nevoie, acestor premii li se vor putea adăuga altele.  

În principiu, premiile sunt indivizibile. La nevoie, Juriul își rezervă dreptul de a  

împărți egal anumite premii (cu excepția Premiului I). 
 
 

 

Capitolul 4. Juriu și jurizare 
 

1. Juriul va fi alcătuit din 3-5 personalități ale muzicii corale românești, 
membri ai UCMR, la care se va adăuga un reprezentant al ANCR.  

2. Jurizarea se va desfășura în perioada 4 – 8 mai 2018.  
3. Juriul își rezervă dreptul de a respinge orice lucrare din motive 

administrative (trimiteri incomplete, neconforme cu regulamentul 
sau trimise în afara termenului prevăzut în Regulament).  

4. Rezultatele vor fi anunțate cu prilejul Galei din cadrul Festivalului internaţional de 

muzică corală VOX MUNDI, ediţia a III-a, care va avea loc la Teatrul Naţional 

Mihai Eminescu,Timișoara, sâmbătă, 26 mai, 2018.  
5. Deciziile Juriului sunt definitive și nu pot fi contestate.



Capitolul 5. Dispoziții finale 
 

1. Partiturile premiate în concurs vor putea fi oferite corurilor de copii 
din România și vor putea fi folosite gratuit în procesul de învățământ 
și activitățile școlare specifice.  

2. Drepturile de autor vor reveni compozitorilor numai atunci când lucrările 
sunt prezentate în concerte publice sau în alte contexte publice, unde se 
achită taxele aferente Societăților de Drepturi de autor.  

3. Dacă unul din organizatori sau parteneri va dori să tipărească una sau 
mai multe lucrări premiate, o poate face în termen de un an de la 
anunțarea publică a rezultatelor oficiale ale Concursului, în mod gratuit. 
După acest termen, autorii lucrărilor premiate vor redeveni proprietarii 
propriilor lucrări, dispunând cum doresc asupra lor.  

4. Lucrările nepremiate vor putea fi ridicate de la sediul ANCR până la 
data de 30.12.2018. 



Concurs de creație corală pentru copii  
(2-4 voci egale) VOX MUNDI  

ediția a II-a, Timișoara 
24-26 mai,  2018  

Regulament, Anexa 1  

Fişă de înscriere 
 

INFORMAŢII PERSONALE   


 Dl. 


 Dna 


 Dra 

Nume : __________________________ ______ Prenume : _______________________________________ 

Naţionalitate : ________________________________ Data naşterii : _______________________________________  

Adresa : ____________________________________________________________________________________________ 

Oraş : ________________________________ Judeţ : _________________________________________________ 

Telefon : ________________________________ Email : _________________________________________________ 
 
 
 
 

 

PARCURS UNIVERSITAR SAU ALT PARCURS DE SPECIALITATE (dacă este cazul) 
 
Precizaţi instituţia (-ile) de învăţământ mediu și / sau superior la care sunteţi elev / student sau pe 

care le-aţi absolvit şi diploma (-ele) obţinută (-e) 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

LUCRĂRI : vă rugăm notați piesa / piesele înscrisă / înscrise în concurs și motto-ul fiecăreia 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

DECLARAŢIE : Certific şi îmi asum valabilitatea informaţiilor din prezentul formular. 
 
 

 

Data : _______________________ Semnătura :  ________________________ 
 

 

Notă: Prezenta Declaraţie va fi descărcată și completată de mână. 



Concurs de creație corală pentru copii 
(2-4 voci egale) VOX MUNDI  

ediția a II-a, Timișoara 
24-26 mai, 2018  

Regulament, Anexa 2 
 
 
 
 
 
 

 

Declaraţie pe propria răspundere 

 

Subsemnatul /-a _________________________________, domiciliat /-ă în localitatea 
 

_________________________, str. 

_________________________________________ nr. _____, judeţul 

_________________________________, cod poştal ____________________, 

posesor al actului de identitate seria _____ nr.______________, CNP 

___________________________, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă 

de prevederile Regulamentului Concursului de creație corală VOX MUNDI, că lucrarea 

/ lucrările propuse de către mine în concurs sunt variante originale, că nu au fost 

trimise la niciun alt concurs, că nu au făcut și nu fac obiectul vreunei comenzi cu 

contraprestație pecuniară, și că nu au fost achiziționate, tipărite sau prezentate public 

(concert, radio, TV, înregistrări de orice tip, mediul online etc.). 

 
 
 

 

Data : _______________________ Semnătura :  ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notă: Prezenta Declaraţie va fi descărcată și completată de mână. 


