
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea organizarii evenimentului B Zone Folk România –  
2 – 5 mai 2019 şi a bugetului aferent organizării 

 
     Consiliul Local al Oraşului Targu Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr.500/2002 privind finantele publice, precum si Legea bugetului de 
stat pe anul 2019 nr. 50/ 2019 ; 
 Având în vedere H.C.L nr.____/__________ de aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli a 
Orasului Tirgu Neamt , pentru anul 2019; 

Luând în considerare Hotararea Consiliulu Judetean nr. 37/ 27.02.2019. 

Analizând Expunerea de motive nr.4939 din 03.04.2019 înaintată de Primarul orasului Targu 
Neamt si Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice si Directia Buget 
Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Targu;  
  În temeiul art. 36 alin.(2), lit. d, alin.(6), lit.a), punctel:1,4,5,6 şi ale art. 45 alin.(1) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂSTE : 

Art. 1 -   Se aproba organizarea evenimentului B Zone Folk România 
Art. 2 - Se aprobă asocierea Oraşului Târgu Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Târgu Neamţ  

cu Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în vederea realizării evenimentului de interes 
public judeţean, respectiv, organizarea primei ediţii a festivalului internaţional de folk B Zone Folk 
România, ce va avea loc în perioada 2 – 5 mai 2019, în Oraşul Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, conform 
Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art. 3 -  Aprobarea Bugetului de cheltuieli aferent organizarii evenimentului B Zone Folk 
România, conform Anexei 2 la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia; 

Art. 4 – Aprobarea regulamentului de desfasurare a Concursului de muzica folk  B Zone Folk 
România, Ediţia I, 2 - 5 mai 2019, Târgu Neamţ, conform Anexei 3 la prezenta hotarare, parte 
integranta a acesteia 

Art. 5 - Primarul orasului Tirgu Neamt, în calitate de ordonator principal de credite va urmari 
modul in care Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala si Serviciul Comunicare si Relatii 
Publice din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt, vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ; 

Art. 6 -  Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate. 

 
 
  Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ,   Avizat pentru legalitate, 
      Vasilică HARPA                        Secretar al oraşului Tîrgu Neamţ,   
                    Jr. Isabela Sabin 

 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 4939 din 03.04.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizarii evenimentului 
 B Zone Folk România, 2 – 5 mai 2019 şi a bugetului aferent organizării 

 

Art. 36 alin.(2), lit. d, alin.(6), lit. a), pct.1, 4, 5, 6 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează faptul că 
în atribuţiile Consiliului Local se regăseşte şi organizarea de activităţi culturale, artistice şi de 
agrement precum şi alocarea de sume din bugetul local pentru derularea unor astfel de activităţi. 
 Cultura şi tradiţia reprezintă un limbaj de comunicare accesibil care face posibilă valorificarea 
unui spaţiu cu o dimensiune istorică importantă ce trebuie păstrat şi pus în valoare printr-un cumul de 
mijloace de creativitate. 

Evenimentele culturale, sportive şi educaţionale organizate anual in orasul nostru, s-au 
bucurat de un ecou deosebit în rândul comunităţii din Tîrgu Neamţ, dar au avut impact si in ceea ce 
priveste cresterea numarului de turisti care viziteaza zona 

Prezenţa remarcabilă a obiectivelor turistice, precum şi a numeroaselor personalităţi din 
domeniul culturii şi literaturii din oraşul Târgu Neamţ şi împrejurimi, crează premisele organizării cu 
success în această zonă a unor ample manifestări culturale, cu rolul de a promova imaginea, 
patrimoniul  cultural şi tinerele talente prezente în zonă. 

În acest context, Consiliul Judetean Neamt, a aprobat Hotararea nr.37/ 27.02.2019, privind 
organizarea, în perioada 2-5 mai 2019, a primei ediţii a festivalului internaţional de folk B Zone Folk 
România, în asociere cu oraşul TârguNeamţ, alocand suma de 166.000 lei. Acest eveniment îşi 
propune să promoveze, în rândul tinerilor, acest gen de muzică, să aducă în prim-plan artişti naţionali 
consacraţi şi internaţionali ai genului folk, precum şi tineri artişti, iubitori de muzică. În cadrul 
festivalului se vor mai organiza: un concurs pentru tineri interpreţi, întâlniri cu artişti, cu organizatori 
de festivaluri şi evenimente, oameni de radio şi tv, precum şi lansări de carte, albume, cântece în 
primă audiţie, târg de instrumente musicale. 

În vederea corelării activităţilor desfăşurate de autoritatea orăşenească şi cea judeţeană, 
pentru organizarea festivalului B Zone Folk România, se impune încheierea unui acord de asociere, 
între Judeţul Neamţ şi Oraşul Târgu Neamţ, care conţine activităţile pe care le va desfăşura fiecare 
partener, precum şi alocările financiare corespunzătoare. Acordul de asociere este prezentat în 
Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre. 

Activităţile şi sumele necesare pentru organizarea evenimentului, ce vor fi acoperite din 
bugetul orasului Targu Neamţ, sunt prezentate în Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre. 

Regulamentul de desfasurare a Concursului de muzica folk  B Zone Folk România, Ediţia I, 2 - 5 
mai 2019, Târgu Neamţ, este prezentat in Anexa 3. 

Având în vedere aspectele prezentate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 
 

 
Iniţiator, 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 

 

 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                       Aprob, 
DIRECŢIA BUGET CONTABILITATE  
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE                                             Primar, 
Nr.4940 din 03.04.2019                                                                             VASILICĂ HARPA 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizarii evenimentului 

 B Zone Folk România, 2 – 5 mai 2019 şi a bugetului aferent organizării 
 

 
Văzând Expunerea de motive nr.4939/2019 a domnului Primar Vasilică HARPA, prin care se 

propune aprobarea organizării unui eveniment de interes local si judeţean, respectiv a primei ediţii a 

„Festivalului B Zone Folk România“, în perioada 2-5 mai 2019, în asociere cu Consiliul Judetean 

Neamt, facem următoarele precizări: 

Organizatorii manifestării propun nemţenilor şi turiştilor un program complex şi atractiv, care să 

promoveze, în rândul tinerilor, acest gen de muzică, să aducă în prim-plan artişti naţionali consacraţi 

şi internaţionali ai genului folk, precum şi tineri artişti, iubitori de muzică. În cadrul festivalului se vor 

mai organiza: un concurs pentru tineri interpreţi, întâlniri cu artişti, cu organizatori de festivaluri şi 

evenimente, oameni de radio şi tv, precum şi lansări de carte, albume, cântece în primă audiţie, târg 

de instrumente musicale. 

Prezenţa remarcabilă a obiectivelor turistice, precum şi a numeroaselor personalităţi din 

domeniul culturii şi literaturii din oraşul Târgu Neamţ şi împrejurimi, crează premisele organizării cu 

success în această zonă a unor ample manifestări culturale, cu rolul de a promova imaginea orasului 

nostru, patrimoniul  cultural şi tinerele talente prezente în zonă. 

Evenimentele culturale, sportive şi educaţionale organizate anual in orasul nostru, s-au 

bucurat de un ecou deosebit în rândul comunităţii din Tîrgu Neamţ, dar au avut în vedere, în primul 

rand, promovarea imaginii oraşului Tîrgu Neamţ, a judetului Neamt şi atragerea unui număr cât mai 

mare de turişti în zonă. 

Organizatori: Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria oraşului Târgu Neamţ. 

 

Luand act de: 

o prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,  ale Legii nr.500/2002 privind 

finantele publice, precum si Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019; 

o Hotararea Consiliului Judetean nr. 37/ 27.02.2019 

o Acord de asociere, inregistrat la Consiliul Judetean Neamt cu nr. 4698/ 06.03.2019 

 



 Avand in vedere interesul de a realiza aceste manifestări, cu scop de promovare a arealului 

turistic precum si a patrimoniului istoric si cultural  al Orasului Tîrgu-Neamt, solicitam spre aprobare 

organizarea evenimentului B Zone Folk România si Acordul de asociere cu Consiliul Judetean 

Neamt,  conform Anexei 1,  bugetul evenimentului, conform Anexei 2 si Regulamentul concursului de 

muzica folk B Zone Folk Romania, conform Anexei 3. 

 

 Administrator Public,  

     Geanina Fedeleş 

 

 

Direcţia Buget-Contabilitate                   Serviciul Comunicare si Relatii Publice 

Dir.exec. ec. Ecaterina Iosub                    Şef Serviciu, Mihaela Rotaru-Popa   

  

 

                                      

 



Anexa 1,  La HCL nr.___/ din ______________ 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                               

TÂRGU NEAMŢ   

     

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 

 Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, strada 

Alexandru cel Bun, nr. 27, județul Neamț, cod de înregistrare fiscală 2612839, reprezentat prin 

domnul Ionel Arsene – președinte  

şi 

 Oraşul Târgu Neamţ, prin Consiliul Local, cu sediul în oraşul Târgu Neamţ, Bl. Ştefan cel 

Mare nr.62, oraş Târgu Neamţ, județul Neamț, cod de inregistrare fiscala 2614104, reprezentat prin 

domnul Vasilică Harpa – primar, 

  

II. OBIECTUL ASOCIERII 

Obiectulasocieriiîlconstituieorganizarea evenimentelor cultural-artistice pentru atragerea 

turiştilor în judeţul Neamţ învedereacreşterii numărului de vizitatori/turişti şi dezvoltarea economico-

socială a zonei, cu ocazia organizării evenimentului „Festivalul B Zone Folk România“ ediția I, în 

perioada 2-5 mai 2019. 

 

III. DURATA ASOCIERII 

Acordul de asociere intră în vigoare de la data semnării de către toate părțile și produce 

efecte până la data de 31iulie 2019. 

     

IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

4.1. Obligațiile Consiliului Județean Neamț: 

a) Asigură cheltuielile privind organizarea tehnică a festivalului, în limita sumei de 

35.500 lei, astfel: 



� închiriază echipamentele de sunet și lumini, 3 video ecrane mari şi 

achiziţionează serviciilede montare-demontarea scenei (existente) pentru 

desfășurarea festivalului în locaţia 1 – oraş; 

� închiriază echipamentele de sunet și lumini necesare pentru spectacolul 

desfășurat în locaţia 2 - Cetatea Neamț. 

b) Asigură cheltuielile pentru onorarii şi prezentare/coordonare, în limita sumei de 

130.500 lei, astfel: 

� onorarii artiști internaționali, naționali, locali și invitați – în limita sumei de 

120.000 lei; 

� cheltuieli cu achiziţionarea serviciilor artistice de prezentare/coordonarea 

spectacolelor pe parcursul a 3 zile – în limita sumei de10.500 lei. 

 

     4.2. Obligațiile Consiliului Local Târgu Neamț:  

a. Asigură cheltuielile privind onorariile membrilor juriului - în limita sumei de 7.500 lei; 

b. Asigură cheltuielile cu premiile festivalului, în cadrul concursului de tineri interpreți, în 

valoare totală de 14.300 lei; 

c. Achiziţionează servicii de promovarea evenimentului (în mass media locală și 

națională,promovarea prin crearea unei platforme online/site festival cu arhivă foto-

video din timpul evenimentului, organizarea unei conferințe de presă, producție 

audio-video, materiale promoționale – afișe, flyere, diplome, trofee, plachete, broșuri, 

bannere, mash-uri, autocolante, steaguri, precum și alte materiale - tricouri 

instripționate, șepci, scaune plastic, pavilioane standuri și cort staff scenă)- în limita 

sumei de 86.650 lei. 

 

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

5.1. Prezentul înscris servește interesului comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și 

întru totul cu bună credință. 

5.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui acord. 

5.3. Toate părțile își asumă întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale și în raport cu 

terțe părți, inclusiv pentru daune de orice natură aduse părților, pe perioada derulării acordului sau 

ca o consecință a derulării acordului.  

5.4. Partenerii își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din culpa lor terților, 

organismelor care participă la derularea acordului, cât și contractanților, pe tot parcursul derulării 

acordului. 

5.5. Partenerii răspund pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea și corectitudinea tuturor 

documentelor, în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. 

 



VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului acord 

nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de drept comun 

competente. 

 

VII. CLAUZE FINALE 

7.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și opozabile părților decât 

dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către toți asociații. 

7.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 

membru asociat. 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

TÂRGU NEAMȚ 

 



Anexa 2,     La HCL nr.___/ din ______________ 

Festival B Zone Folk România  
Ediţia I, 2 – 5 mai 2019 

BUGET DETALIAT EVENIMENT 
 

Nr. 
crt. 

Activitate Tip cheltuieli Suma Contribuție 
Consiliul 
Județean 

Contribuție 
Primăria Târgu 

Neamț 
1. Cheltuieli organizare 

tehnică a festivalului 
Închiriere echipamente de sunet lumini, 3 video 
ecrane mari necesare desfășurare festival - locatie 1 
oras 
Montare – demontare scenă - locatie 1 oras 
Închiriere echipamente sunet și lumini spectacol 
locatie 2 - Cetatea Neamț 
 

35.500 lei 35.500 lei 0 

2. Onorarii artişti  Onorarii artişti internationali, nationali, 
cocali şi invitaţi   

120.000lei 138.000 lei  130.500  lei 7.500 lei 

Onorarii membri juriu 5 pers.x 1500 lei  7.500 lei 
Prezentare/ coordonare spectacole 3 zile x 
3.500 lei/zi 

10.500 lei 

3. Premii festival concurs 
tineri interpreți 
 

Trofeul Festivalului 1x 4400 lei 
Premiul I 1x 2200 lei 
Premiul II 1x 1650 lei 
Premiul III 1x 1100 lei 

9.350 lei  14.300 lei 0 14.300 lei 

Premii speciale concurs on-line 
Premiul Imnul Festivalului 1x 1650 lei 
Premiul cântec patriotic 1x 1650 lei 
Premiul Stefan cel Mare 1x 1650 lei 

4.950 lei 

4. Promovare/ activitati şi  
Materiale eveniment 

Promovare în mass media locală și 
 națională, promovare on-line 

30.000 lei 86.650 lei 0 86.650 lei 

Crearea platforma on-line/ site festival (cu 
arhivă foto-video din timpul 
evenimentului) 

3.000 lei 

Organizare Conferință de presă  1.000 lei 



Producţie audio – video (1.creare clipuri 
promovare festival, 2.transmisiune on-line a 
festivalului,  
3.crearea producțiilor video a participanților 
și a concurenților, 4.crearea de reportaje și 
interviuri cu participanții și invitații, 
5.realizarea de filmulețe remember în 
vederea difuzării acestora pe video ecrane în 
timpul festivalului) 

12.000 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale promoționale:  
Afișe A2 500 buc. X 6 lei = 3.000 lei 
Flyere program 5000 buc.X 0,5 lei=2.500 lei
Diplome 100 buc. X 2 lei = 200 lei 
Trofeul B Zone 1buc. X 1000 lei =1000  lei 
Plachete 6buc.x 100 lei = 600 lei 
Broșuri Jurnal Festival 500x5 = 2.500 lei 
Bannere mari 3 buc x 400 = 1.200 lei 
Bannere mici 10 buc x50 lei = 500 lei 
Bannere verticale 2 buc.x 250 lei = 500lei 
Mash-uri 2 buc.x 800 lei = 1600 lei 
Autocolante 500 buc.x0.5 lei = 250 lei 
Steaguri festival mari 20 bucx 50lei= 
1.000 lei 

 
 

14.850 lei 

Materiale activități: 
Tricouri inscriptionate 60 buc x 30 lei 
= 1800 lei 
Șepci 20 buc. X 25 lei = 500 lei 
Scaune plastic alb 500 buc.x 25 lei  
=12.500 lei 
Pavilioane standuri 5 buc.x 200 lei  
=1000 lei 
Cort staff scena 1 buc x 10.000 lei 
 = 10.000 lei 

25.800 lei 

 166.000 lei 108.450 lei 

Total cheltuieli 274.450 lei 
Administrator Public          Direcția Buget-Contabilitate                  
 Geanina Fedeles          Dir.exec. ec. Ecaterina Iosub                    

  



Anexa 3,     La HCL nr.___/ din ______________ 

REGULAMENT 
Festival Internaţional de Muzică Folk 

Concurs B Zone Folk România 
Ediţia I, 2-5 mai 2019 

Târgu Neamţ 
 

Organizatori: Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria şi Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț 
Perioada: 2-5 mai 2019 
Scopul concursului 
Festivalul concurs este un eveniment anual, organizat de Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria şi 

Consiliul Local a Orașului Târgu Neamț, cu sprijinul Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ, 
competitiv şi are drept scop descoperirea şi promovarea a noi talente interpretative şi de creaţie ale 
muzicii folk, promovarea în rândul tinerilor a acestui gen de muzică, dezvoltarea spiritului de 
competiție, dragostea pentru artă şi poezie. De asemenea, constituie o formă de educaţie prin muzică, 
de dezvoltare a imaginaţiei, a simţului estetic şi al bunului gust, de cunoaştere şi respectare a valorilor 
locale și naționale. Totodată, prin organizarea acestui festival se doreşte să se creeze un eveniment de 
nivel naţional şi internaţional care să promoveze patrimoniul cultural local şi județean şi să reprezinte 
un punct de atracţie pentru mii de localnici şi turişti. 

Structura concursului 
Concursul se desfăşoară, în  perioada 2-5 mai 2019, după cum urmează: 

2 mai 2019, ora 16.00 - stabilirea juriului format din cantautori, artişti consacraţi, reprezentanţi 
desemnaţi de partenerii media, realizatori radio-tv, ziarişti din presa muzicală, în proporţia stabilită de 
organizator. 
3 mai 2019, ora 11.00 - prima zi de concurs la Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ 
4 mai 2019, ora 11.00 - a doua zi de concurs la Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ 
5 mai 2019, ora 18.30 - Gala laureaţilor 

Tinerii concurenţi trebuie să prezinte două piese compoziţii proprii sau în primă audiţie sau 2 
melodii, respectiv o melodie creație proprie și o melodie din repertoriul românesc al muzicii folk. 
Versurile pot aparţine liricii universale sau naţionale, pot fi versuri proprii sau populare. Juriul va 
selecta un număr de 10 concurenţi (interpreţi, grupuri folk ) care vor participa la concurs. 

De asemenea, în cadrul Festivalului se organizează şi un concurs on-line. 
Condiţii de participare 
Concursul se desfăşoară în mai multe etape, după cum urmează: 

Etapa I : Înscrierea în concurs și preselecția până la data de 30 aprilie 2019 
Etapa a II-a: Desfășurarea concursului în zilele de 3 - 4 mai 2019 
Etapa a III-a: Gala laureaților și premierea - 5 mai 2019 

Înscrierea în concurs și preselecția 
Se pot înscrie la concurs, în calitate de interpreţi, tineri cu vârsta maximă de 35 ani, talentaţi în 

interpretarea muzicii folk și creației lirice. Concurenții se vor înscrie în concurs cu 2 melodii, respectiv 
o melodie creație proprie și o melodie din repertoriul românesc al muzicii folk. Concurenții care au și 



altă naționalitate decât cea română pot interpreta melodia în limba maternă. De asemenea pot fi 
înscrise în concurs și 2 piese consacrate din repertoriul muzicii folk, însă creația proprie va avea 
întâietate la deliberarea juriului. 

Materialele transmise în vederea preselecţiei constituie dosarul de înscriere şi nu sunt returnabile 
indiferent de admiterea lor în etapa finală. Piesele admise / neadmise în concurs, cât şi înregistrările 
video/audio din timpul concursului vor fi supuse unor contracte de editare şi cesionare neexclusivă 
către organizator, în vederea producerii unui CD (material cu caracter strict promoţional). 
Înscrierea se face pe baza „Formularului de înscriere” cu toate datele completate, însoţit de CV şi /sau 
o scurtă descriere, o fotografie reprezentativă, copia cărţii de identitate (datele personale vor fi 
protejate) şi de două piese în format MP3 (denumite cu numele concurentului şi numele piesei) trimise 
la Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ prin email la adresa casaculturii_ioncreangă@yahoo.com 
sau pe adresa: B-dul Ştefan cel Mare, nr.55, Târgu Neamţ. Data limită de înscriere este 30 aprilie 2019. 

După etapa de preselecţie, organizatorii vor anunţa concurenţii rămaşi în concurs, cel mai târziu 
până la data de 1 mai 2019.  

ATENȚIE : Obligatoriu se va menționa un număr de telefon la care concurenții să fie contactați. 
Desfășurarea concursului 
Condiţiile de prezentare în concurs sunt următoarele: 

- interpreţii folk vor interpreta în concurs cele două piese transmise pentru preselecţie. Piesele vor fi 
interpretate LIVE 
- durata fiecărei piese nu trebuie să depăşească 5 minute 
- toate costurile legate de orchestraţii cad în sarcina concurenţilor 
- ordinea intrării în concurs se face prin tragere la sorţi şi nu poate fi supusă contestării. 

Juriul Festivalului 
Din juriu fac parte cantautori, artişti consacraţi, reprezentanţi desemnaţi de partenerii media, 

realizatori radio-tv, ziarişti din presa muzicală, în proporţia stabilită de organizator. 
Criteriile de jurizare vor avea în vedere următoarele: 
*calităţile vocale 
* tehnica vocală 
* tehnica interpretativă 
* prezenţa scenică 
*virtuozitate interpretativă la instrument 
* valoarea creațiilor proprii prezentate 
* perspective de a avea o carieră în domeniu. 
Notarea concurenţilor se va face de către fiecare membru al juriului pe un formular special, 

acordându-se note de la 1 la 10. Nota finală va fi media notelor acordate de membrii juriului. În situații 
de egalitate se va proceda la departajare, concurenții fiind nevoiți să mai interpreteze câte o melodie în 
afara celor 2 din concurs. Centralizarea rezultatelor se va face de către juriu. Deciziile finale ale 
juriului sunt definitive şi de necontestat. 

Premii  
În funcție de evoluția fiecărui concurent, organizatorii vor oferi în cadrul Galei Laureaţilor: 

Marele Trofeu al Festivalului B Zone Folk România - trofeu, diplomă și premiu în bani – 4000 lei  
Premiul I- diplomă și premiu în bani – 2000 lei  



Premiul II- diplomă și premiu în bani – 1500 lei  
Premiul III- diplomă și premiu în bani – 1000 lei  

Obligaţiile concurenţilor 
- Să respecte clauzele regulamentului festivalului. 
- Să se prezinte la concurs, dacă a trecut de etapa de preselecţie. 
- Să semneze contracte de cesionare neexclusivă a drepturilor de autor stabilite de organizator, 
conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezentul regulament  
- Să semneze formularul de înscriere – Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul regulament. 
Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, poate duce automat la eliminarea din concurs. 

Obligaţiile organizatorului 
- Organizează şi pune la dispoziţie sala de spectacole necesară desfăşurării concursului. 
-  Asigură buna desfăşurare a preselecţiei şi imparţialitatea acesteia.  
- Acordă „Diplome de participare” pentru toţi concurenţii care intră în concurs. 
 
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, informând participanţii 
în timp util. 

 
CONCURS ON-LINE 
În cadrul Festivalului Internaţional de Muzică Folk, B Zone Folk România, va avea loc şi un 

Concurs deschis on-line pentru interpreţi folk, indiferent de vârstă, pe trei secţiuni: 
1. Imnul Festivalului 2019  
2. Pentru cel mai interesant cântec patriotic  
3. Pentru cel mai bun cântec cu tema Ştefan cel Mare 
Piesele vor fi trimise până la data de 1 mai 2019. 
Acelaşi juriu de specialitate vor desemna câte o piesă câştigătoare pentru fiecare secţiune în parte 

şi vor acorda 3 premii speciale: 
Premiul Imnul Festivalului - 1500 lei 
Premiul cântec patriotic - 1500 lei 
Premiul Stefan cel Mare - 1500 lei 

Premiile vor fi oferite în cadrul Galei Laureaţilor din data de 5 mai 2019. 
 
Toţi concurenţii si ceilalţi deţinători de drepturi vor trebui să autorizeze folosirea, reproducerea, 

tipărirea, si publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor şi biografiilor lor în contextul 
promovării si difuzării manifestarii. Aceasta implică şi folosirea fotografiilor şi a oricăror alte 
materiale audio şi video făcute la repetiţii şi în culise, pentru CD-ul evenimentului, site-ul oficial al 
festivalului sau al oricărui alt produs realizat de către organizatori și partenerii media. Concurenții 
trebuie să facă dovada acordului asupra melodiei dat de autorul acesteia. 

 
Informatii suplimentare, zilnic 12.00 – 18.00 la telefon 0746340177 sau 0754610615.   
 
 

 



Anexa 1 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS 
 
Numele și prenumele concurentului _________________________________________________ 

Data naşterii/locul nașterii ________________________________________________ 

Document de identitate seria _______ nr. ______________, CNP _________________________ 

Adresa completă ________________________________________________________________ 

Telefon coordonator / părinte ______________________________________________ 

E.mail _________________________________________________________________ 

Locul de pregătire ____________________________________________________________ 

Participări la concursuri _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Premii obținute_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Profesor _______________________________________________________________ 

Titlul pieselor interpretate în concurs/ compozitor /textier  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

 
Semnături: 
Concurent ________________________ 
Data _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2 
 

CONTRACT CESIUNE NEEXCLUSIVĂ 
A DREPTURILOR DE AUTOR 

Nr. ……….. / ……… … 
 
1. PĂRŢI 
Art.1 
Subsemnatul(a) …………………….., cu domiciliul în localitatea ……………………….., jud. 

…………………, CNP………………………… identificat cu B.I./C.I.  seria ……, nr. …………, 
eliberat de ………………………………, la data de ……………….., în calitate de cedent. 

şi 
Oraşul Târgu Neamţ, unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică, având sediul în 

Str. Ştefan cel Mare, nr. 62, Târgu Neamţ, tel. 0233/790245, fax. 0233/790508, având codul de 
înregistrare fiscală 2614104, cont deschis la Trezoreria Tîrgu Neamţ 
RO05TREZ49321A300530XXXX, reprezentat legal prin Primarul Oraşului Târgu Neamţ, Harpa 
Vasilică, prin Casa Culturii „Ion Creangă”, în calitate de cesionar 

 
2. SEDIUL MATERIEI 
Art.2 
Prezentul contract se încheie în baza Legii nr.8/1996, privind drepturile de autor şi drepturile 

conexe, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
3. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.3 
Cesiunea neexclusivă, de către autor a următoarelor drepturi privind operele  
Titlul……………………………,  Titlul………………………………… 
Muzica …………………….….,   Muzica ……………………………. 
Versurile ………………………,  Versurile …………………………., 
interpretate în cadrul concursului de muzică folk desfăşurat cu ocazia Primei ediţii a Festivalului 

- Concurs de Muzică Folk B Zone Folk România: reproducerea integrală sau parţială a operelor, 
difuzarea operelor, reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de execuţie sau 
prezentare directă a operelor, proiecţia publică a operelor, emiterea operelor prin orice mijloace ce 
servesc la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor, imaginilor, inclusiv prin satelit, transmiterea 
operelor către public prin fir, cablu, fibră optică sau alte procedee, comunicarea publică prin 
intermediul înregistrărilor audio-video, prezentarea, într-un loc public, prin intermediul oricăror 
mijloace a operelor, postarea, sub orice formă, pe site-ul/ site-urile aparţinând cesionarului sau unor 
terţi, cu scopul strict al promovării Festivalului - Concurs de Muzică Folk B Zone Folk România. 

 
 
 
 



4. REMUNERAŢIA AUTORULUI 
Art.4 
Cesionarul nu va plăti nici o remuneraţie autorului/autorilor, aceştia fiind de acord să cesioneze 

gratuit drepturile menţionate la art. 3, pe timp nelimitat şi fără pretenţii materiale. 
 
5. MODALITATI DE EXPLOATARE 
Art.5 
Cesionarul va realiza un număr nelimitat de copii ale materialului audio/ video de promovare a 

festivalului. 
 
6. DURATA SI INTINDEREA CESIUNII 
Art.6 
Autorul cedează drepturile menţionate la art. 3 din prezentul contract, pe timp nelimitat. 
Art.7 
Drepturile ce fac obiectul prezentului contract pot fi exercitate de către cesionar pe teritoriul 

României şi pe teritoriul altor state. 
 
7. CONŢINUTUL CONTRACTULUI 
Art.8 
Drepturile autorului (cedentului) sunt: 

• să decidă sub ce nume vor fi aduse operele la cunoştinţa publicului; 

• sa pretindă respectarea integrităţii operelor şi să se opună oricărei modificări sau atingeri aduse 
operelor, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa; 

• să autorizeze traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea precum şi orice altă transformare a 
operelor sale prin care se obţin opere derivate; 

Art.9 
Obligaţiile autorului  

• să predea cesionarului originalul operelor  

• să nu cedeze altor persoane drepturile ce fac obiectul prezentului contract, decât cu notificarea 
prealabilă a cesionarului; 

Art.10 
Obligaţiile cesionarului 

• să nu cedeze drepturile dobândite unor terţe persoane, decât cu acordul scris prealabil al 
autorului 

• sa permită autorului, pe parcursul derulării contractului, să aducă îmbunătăţiri sau orice alte 
modificări operelor; 

 
8. FORTA MAJORĂ 
Art.11 
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu 

întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 



Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi 
insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile 
asumate. 

 
9. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
Art.12  
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, 

interpretarea, executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă sau de 
către instanţele judecătoreşti competente. 

 
Prezentul contract s-a încheiat la data de …………….., în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte semnatară. 
 
 AUTOR      CESIONAR 
 
        
 


