
CÓNSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

CENTRU~L JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA
ŞI PROMOVAREA CULTURH TRADIŢIONALE

. BOTOŞANI
Boto~ani, str. Unirii nr. 10, Cod poştal 710233;

tel Q231-536322, fax 0231 —515448; Cod fiscal 3372238
: e~maiI:centrutcrcatieibotos~j®yE±oocom

REGULAMENT

ScoI)tIIfcstjvaJúIţšj_. ÇOllcurs:

. dezvoltarea int~ręsu1uj în rândut soliştilor vocali din Rornânia şi al publicului pentru romanţă şi

cântec de petrece~e~— genuri muzicale cu o îndelungată tractiţie Tn mediilc folciorice .şi orăşene~ti

din Rornânia şi îi~ special din Moldova, de undo s-au rcmarcat Tn decursu] tirnpului interpreţi şi

compozitori do un~ a~tentic talent;

. omagierea pers~naHtăţii ce]ui care a fost George I-Iazgan, îndrăgit actor şi solist at TeauuLui do

opcretă Ion Dacia~ din Bucureşti, născut în cornuna Vf. Câmpului, jud. Botoşani. George Hazgan

a interpretat cu s~cpes mai multe genuri muzicaic, do Ia roinanţă Ia operetă şi do Ia cäntece do

petrecere Ia pieselé ţbopularc;

. repunerea Tn circutaţ.ie a repcrtoriului de rornanţe şi cânteee do petrecerc abordat do George

Hazgan;

. cultivarea inteitsului soliştilor vocali amatoi~ din ţară pentm ronianţű şi cânteeul do petrecere

foicloric sau folclqrizat, care a adus faimă unor marl rapsozi şi solişti din această zonă a ţării;

• stimularea intellesului soliştilor amatori pentru genul romanţei şi at c~ntecuIui do pctrccere, prin

schimburi do experienţă, repetiţii cu o orchcstră profesionistă, participarca Ia concertele invitaţilor

de onoaľe, editarca do CD-un, apaniţia Tn revistele do specialitate, etc.;

. conservarea şi proinovarea romanţei ca gen muzical care aparţine patrimoniului cuttura.1

naţional.

‘

‘HFestivalţţ Concurs ,,Georgc Hazgan”aI rornanţei, cântecului do petrecere

şi satiric
Ediţia a VIII-a, 22-23 noienibrie 2019

Botoşani



Condiţii do půrticipare:

- Pot~

- Vârstamjnjjţiă — 16 ani;

Concurenţii vor prezo~ta în concurs 3piesc

• 1. Romanţă;

. 2. Piesă do pctrecere, satirică, euplet do rcvistă~ etç~

• ~Cântec din rcpostoriul liii Geor~e I{azEau;

Acompaniarnontul va ti reahzat do Orchestra populară ,,Rapsozii BotoşanUor”.

Desfăsurarca concursuluF:

Concuronţii VOľ trimite ~ adresa do e-mail muzica@centruIcreaeiejbt.ro până po data do
7 noiernbrje 2019:

1.~(poate sit fle Rtcută şi cu Lelefonul mobil, iiescle nu

trobuic sit tie ncapărat cole din concurs);

2. Partiturile piescior din concurs;

3. FŻ’ă de înscriere;

4, Conic dUŢ3Ă cartea do idontitate;
5. Dovada achit~rii taxci do înscriere (Ic 50 Ici, în conŕul baucar ROSS TREZ 1162
1033 5000 XXXX TREZORERIA BOTOSANI, COD FISCAL CJCPCT 3372238. Foam
de clepunere a taxci trebuic să conţină nurnele complet al concurentuhżj şi CNP—ul accstuia.

Juriul va vizioiia înregistrările şi va decide care concurenţi vor intra în concurs.

Candidaţii selectaţi vor ft anunţaţi telefonic şiisau prin e—mail.

ProgramuI~

- 22 noiciubric, orole 1 -14°° — rcpctiţic en orchestra;

- 22 noiernibrie. orole 18°° - concursul propriu-zis;

— 23 noíernbrie, orele 180ą_. rccitalurj şi ~a1a Iaureaţjjqi-;

Concurcnţii prerniaţi şi nominalizafi do cňtrc juriu au datoria do a cânta în gala laurcaţ.ilor;
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Prcinii;

Trofeul ,,George Hazgan” - 2.000 le~

- ____ ---

- Prernjul al Il-lea - 1.200 Id

- Prom jul al 111-lea - 1.000 Ici
— Pťlenţiune

- Premii speciale

Juriul are dreptul do a nu acorda uncle premii, sau do a Ic rcdistribui. În cazul în care concurentii

au punctaj egal, vor putea § acordate premii ex-aequo. Pot § oferite premii speciale din partea juriului.

sponsorilor, instituţii, mass—media) etc.

Hotărârile juriului sunt definitive şi flu pot ii contestate. Lucrărilc juriului, sistemul do notare şi
notele juriului sunt confidenţiale.

‘Juri’il:

Juriul esw alcătuit cliii conlpozitori, artişti, profesori, personalitäţi marcante ale lumii muzicale şi

culturale;

Criterjjledc_jurizaresunt:

- calitrtţile vocal-interpretative;

— valoarea şi dificultatea repertoriului;

- prezenţa scenică;

Cazare şi masă:

Organizatorij asigură concurenţiior care au trecut. do preseleeţie eazare şi masă, Ia hotel, pentru

cole 2 zile do concurs, respeetiv eazarea Îneepe pe 22 noiernbric, ora 1200 şi so încheie pe ~4
noiembrie, ora

Protecţia datcior cu caracter personal

A. INFORMARE:
Centru) Judeţean pentru Consen’area şi Proniovarea Culturii Tradiţionale I3oto~ani

inťormează coneurenţii Ia Festivalul — Concurs ,,George Hazgan” al romanţei, cântecului de peirecere şi
satiric, Editia a VIH-a, 22-23 noiembrie 2019, dospre drepturile p0 care subieeţii datelor en earacter
personat Ic deţin: dreptut Ia informare, dreptul ta aeces do date, dreptul do interventie asupra darelor.
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ctrepkul de opoziţie, dreptut de a nu ii supus unei decizü indivicţuak, dieptul de acces ~a justiţie,
regiementate do REGULAMENTUL (UE) 2016/6’79 aI Parlamcntului European ~i a! Consiliului din

27 aprilie 2016 şi kgislaţia naţionaiă privirid protecţia şi securitatea date~or personale, în “igoare.

B. ACORD:
În semnarca acordului irivind prelucrarea datelor cu caracter personal (menţionată în coloana

do Label norninal)~ concurenţii participanţi Ia acţiunea desfăşurată do instituţie confirmă că au citit ~i aLL

înţeles conţmutul piezentului acotd, iai cole expnrnatc m’u ios 1ep~ezintăvomtalrn în cunoşLip~äcle
~~au~ă;liber~anexat cc urmează a § completat corespunzator.

Concurenţii participanţi Ia acţiunea desfăşurată îşi expriinä Cúnsimtământul îii ii~od expres cu
privire Ia utilizarea şi preluerarea date]or br Cu earacter pcrsoiial do cătrc Centrul tJudcţean
pentru Conser»area ~i Promovarea Culturil 3’ Ft I l3otoşani, nstfel:

) pentru prelucrarea datelor în vederea înscrierii la festival! Concurs/actiune;

) pentru colectarea şi prelucrarea datelor en caracter personal pe toată cturata coneursului
meu;ionat (înregistrare video, poze, distribuire pe site-ui instituţiei şi în presă ~i Leleviziune,
publicare rezultate preselectie/ rezultate finale concurs, compictare rapoarte solicitate dc
instituţiile statului) cu scopul promovării culturale; .

) pentru stocarea acestor date în conformitate Cu dispoziţiile legale cę rcglementează arhivarea
documentelor;

Refuzul participanţilor do a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate clete.rmină
iniposibilitatea stabilirii raporturilor juriclice speciice deruîării acţiunii culturale organizate şi
desf~urate do către Centrul Judeţean j~entrU Conservarea ~i Promovarca CuIturii Tradiţionalc Rotoşani
şi nu este imputabil instituţiei mai sus nlenţionate.

Dacă datcie cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau var suferi modificüri (schimbare
domiciliu, etc.) paruicipanţii Ia fëstival sunt obligaţi să informez în scris Centrul Judeţean pentru
Conservarca ~i Promovarea Culturit Tradiţionale Botoşani, în tiinp utiL

— Drepturi do înre~jstrare ~şi difuzare;

.Drept’.trile de înregistrare şi difuzare aparţin Centrului Judeţean petitru Conscrvarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani. Televiziunile care doresc să înregistreze/dih~zeze Festivalut
trebuic să obţină pernhisiunea în seris do Ia CJCPCT Botoşani.

Iuformaţit suplimentare so pot obţine Ia Centrul Judeţean pennu Conservarea şi Promovarea
CuituriiTradiţionale Botoşani, e-mail ecntnłl_creatieLbotosani®yalioo.eom, str. Unirfi ur. 10, tel.

1-536-322 sati 0744-59-09-13, între orele 800_1600.

Manager,
Corn prof. Mirel .Iirci

Referent ÇnUZÎCă,
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Ś~ĘORGE HAZGAN (1925-1980)

Ficcare familic arc pro~rii1e tradiţii şi ctape do formarc. Rxistă familii care an zeci dc gcncratii
în spate, esential este faptul că flecare are o istorie care mcrită dcscoperită şi spusă şi aítora. FIÁZGÄN
este numeic uneia dintre cele niai importante familii din cornuna Vârfu Câmpului. GEORGE
HAZGAN a fost un rernarcabil interpret do c~ntece populare, romanţe şi interpret de niuzică cte opcrctă
din perloada de aur a teatrujui de stat . Născut în comuna Vârfu Câmpului, în ziua dc 24 noicmbrie
1925, a decedat în ann! 1980 Ia Bucurcşti. Familia 1-Iazgan îşi are rădăciniie în satul Mori~ca, corn.
Vârfu Câmpului, Dumitru şi Amalia I—Iazgan, învătători, au dat ţării un eminent profesor universitar. doi
avocati şi o învăţătoare (preoteasa Qrigoriu din satul Lunca) Şi pc acest mare actor, artist şi interpret do
operctä in Tcatrul Naţionai do Operetă ,, Ion Dacian “ Bucuresti. Incă din anul 1 950, c&nta în duct cu
Constanţa C~mpcanu, clar şi cu mime dc neuitat, precum Ion Dacian. Silli Popcscu, Virginica
Romanovskj, Maria Wauvrina, Migry Avram Nicolau, Nac Roman, Bimbo Mărculescu, Toni Buiacici.
Vaicria Rădulescu, Liii Duşescu, Tamara Buciuctanu. Tibcľiu Simionescu — cc an impus pubíicuiui
univcrsui fcrmccätor al operetci. GEORGE I-IAZGAN a jucat în rolurile: Buffy din ,, Floarca din
I—lawaii “, Ianczi din ,, Victoria şi & ci 1-lusar “, Giutto din ,, Fántâna Blanduzici”, Beichuono din
,, \Jăduva vesela “, Jupân din ,, Contesa Maritza “. Pomarci din ,, Suzana “, Boni din ,, Si]via “. Josepb
din ,, Sânge Viencz “şi muite aitele. Vocca sa puternică îi pcrmitea să cânte once gen niuzical, de in
romanţc până Ia muzică do petrecere san popu!ară. Printre cântoce]c din rcpertoriui său. să nc amintint
Irnbătrôncsc, Doug, dingo, c/aug-a, Dc-o să (red tub/pc j;c /a in/ne, Pu/ c/c d/rcigostc năucă, QjÇ
tnhnioarä, La nun/a noastră c/c org/nt, Dacă dci c/c supăi-cu-c, Fuciula, La Hanul Anc1qcĄ Foci/c veicic
bob năuş, Môncbu/ipä of Scoate ca/ui, punc şcaz’o~ Mi-cit op//rut î;i ca/c, Zi/ un cárncc c/c paha,- in//i
lăwarc, Foote Verde pălltncis, M—a,n nciscuţ /nir—un borcici, Ti-ct ccu-afe, ti-ct u/ce/c, Lă.s-cui—mă st-mi
beau poharu/,etc. In spatcie biscricii din satui Lunca sc odihncsc o parte din strămoşii ľamiiiei Hazgan.
mr în oraşul Dorohoi trăicşte nepotui său Andrei Hazgan (băiatui třateiui său).
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FJSĂ BE ÎNSCRIERE

- ~----~romanţci, cântecţiIiii d~~cre şi

satiric
Ediţia a V1II-a, 22-23 noiernbric 2019, Botoşani

- NUMELE ŞI PRENUMELE~

- VÂRSTA: OCUPAŢIA:

- STUDII MUZIC’ĄLE’

PALMARfS: ___________

- ADR]ESA: ___ _____

—- - ------

- TELEFQN: _______ ____ E-MAIL:

- REPERTORIUL PROPUS PENTRU CONCURS:

1. TITLUL ~I COMPOZITORUL:

2. TJTLUL ~I COMPOZITORUL: - - ____ _________

3. TITLUL ŞI COMPOZITORUL: _______ ____ ________
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ROMÂNIA
CENTRUL LFUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA

Şi PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE BOTOŞANI
Botoşani, sIr. Unirfl nr 10, tel 0231-536322 fax 0231 -515448

Cod Üscal 3372238
e-mail: centrul croatiol botosani@yahoc corn —~

Festivalul — Concurs Coral do C~ntece Naţionale Rom~iieşti
Ediţia a V-a, Botoşani, 1 noiembrie 2019, ora 14,00,

iĹtei Rapsodia, Sala “Mihai Etninescu”

REGULAMENT

Centrul Judeţean pentru Consen’area şi Prornovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Cu SpľijinLl}

Consiliului Judeţean Botoşaní, organizează în ziua dc I noicn-ibric 2019, on 14,00. în Sala “Mihai
Eminescu”, HoŁel Rapsodia, Ediţia a V-a a Fcstivalu]uj—Concurs Coral do C~ntece Naţionale
Româneşti.

Seopul manifestării:

- Rovigorai-ea şi reconsiderarea nnşe~rii comb;
— Readucci-ca în atenţie a câiiteeu.lui patriotic roin~nesc vecin. în special pcntru copii ~i tineri;

— Explicarea şi żnterpretarea ckctivă a repcrtoriului tradiţiona]/patriotic, acesta av&nd un rot
important în educarea tinerci gencraţii;
- Îmbogătii-ea repertoriului forrnaţiilor conic cu creaţii din fonclul tracliçional/patriotic;
- Promovarea valorilor cultu:i-alc rolnânesti, în detrimentul kitscb—ului cuhural—muzicat
iniportatiautohton;
— Deasernenea, no propunem să încurajăm realizarea unor eoiupoziţii originale, respecüv scricrea do
p~cse conic, care să corespunda speciíicului lJrezentu~ui concurs;
— Concursul Coral do Cântece Naţionate Rom~ncşti so adreseazä forrnaţiibor do amatori: coruri do
copii/Iineri din şcoli/licee, coruri să(eşti, cete bărbăteşti, grupuri Mclorice, coruri do aşezămintelor
culturale, coruri parohiabe, coruri do amatori, etc.;

Concliţii generale do partictpare:

- Pot participa toate genurile do coruri do amatori, respectiv: - fonnaţ.ii coraic feminine!bărbiitcşti/mixtc,
p~ voci egale (fete/häieţi, femciibărhati), gmupuri cm-ale.
- Nu cxistă liinită do vâi-stă.



Coucursul se vii desfăşura PC 4 sccţiuni:

A. Licee cI~~flij’
B. Coruri pe 1-2 voci /Qrjjpuri folciorice;
Ç~ÇOflIľi PC 3-4 voci;
D.-Creati&’--- —- --

Rcpertoriu (IC concurs:

- Forn-iaţiilc VOľ prezenta 3 ]ucrări niuzicale, cu o durată de maximum IS minute, după cum urmează:

— Două piese trebuic să ftc patriotice româlic i. Dc exemplu : Imnul Romăniei, Treccţi batalioane
românc Carpaţii, Tricolonil, Ininul croilor, Cântecul lui Ştefan ccl Mare, etc.;
- A treia piesă va 6 tot una patriotică, sau do factură populară rornâneaseă;

tusericre:

- Înscrierea so poate face până Ia data do 24 octombrie 2019.

— Concurenţii var trimite:

1. F1ŞA BE ÎNSCRIERE;
2. PARTITURJLE CELOR 3 PIESE BIN CONCURS Ş1 DURATA FĺECĂREI PIESE;

— Formaţiile corale var trimite 6şele de înscriere ~i partiturile pe aclresa do c—mail:

— Juriul poate face preselecţua fonuaţiilor coneurente, av~nd drept criterii valoarea artistică şi data
înscriCl.ii în conci~i-s.

Ju riu:

- Juriul este conipus din iersonalităU locale şi naţionale. respectiv clirijori, profesori, ariişti, speciíUişti în
domeniul artelor şi culturii, în general,
- La această ediţie, Festivalul-Concurs Coral do Cântece Naţionale Româneşti are onoarea do a-I avea On
preşedinte al juriu]ui pe maestrul Conicliu CALISTRU, renumit dirijor do orchcstră, at~t în genul operci.
cât şi în eel simfonic, domnia sa 6ind tim]) dc câteva decenii directorul Operci Naţionale Române din la~i,
calitate îu care a format şi îndrumat câteva generatii dc soli~ti de opcră ~i dirijori de Orcl]cStľü,

Critcrii de evaluare:

— Jurizarca so lace în hincţie do următoarele criterjj: — intonaţje, ritmică, dinainică, interpretare, stil,
dificultatca repertoriului, prczenţă scenică.
- Hotărârile juriuhii sunt deńnitive şi nu pot 6 contestate. Lucrările juriutui’ sistemul do notaro şi notele
juriului sunt confidenţiale.



)

Prcniii;

TROFEUL CONCURSIJLUI - 3.000 Ici

A. Licee deArtă:

- Premiul 1 - 1.000 ici
- Preinjul al 2-lea - 800 id

- Premiiil a! 3-lea - 500 let

B, Coi-uri pe 1-2 voci / Grţjpjiri folciorice:

— Preinjul 1 — [‘000 let
- Prem jut al 2-lea - 800 let
- Preinjul al 3-lea - 500 lei

C, ~QĽjjfi 3(3 3-4 voci:

— Premiul 1 — 2.000 Ici
- Preniiul at 2-lea - 1.500 tel
— Preinjul al 3—lea — Ł000 lei

D. Creatie:_

— Preinin special — 500 lei

- Trofeu[ ponte fl câştigat de ciUre oricare formaţie, indifercut de eategoria Ia care este înserisă.
— Juriul poate să rut acorde anumite preniii, poate redirecţiona uncle premii şi poate acorda premil
ex-aequo,
- Do asemenea, pot f~ acordato rnenţiuni şi premii speciale. ofedte do către sponsorii concursuiui,

Transport şi cazare:

- QĽg~j~i~’9torii asigură nmsu ‘vi ca~a~ea partieij~an(jior~ în litnita a 30 de jJ’tieip~jijfqji~ajie~pj.~

baza tabeluluj ane~ą~gonipletatg seinnat şi stanipilat. Cazarea formatjjior (tin alte jitcietese vu face

în iirnita fondurjior 41sponibilc, prLmitate avânci cci care s—au înseris din timp~

— Tmns,źo;i»/ va Fl asigurat dc către concurenţi, sau de către centrele culturale p0 care Ic rcprezintÉi.

Protecţia datelor en caracter personal

A. INFORMARE:
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Proinovarea Culturii Tradiţionale Botoşani

informează concurenţii Ia Festivalul-Concurs Coral de Cântece Naţionalc Româneşti, Editia a V-a, clespre
drepturile pa care subiectii datdor c•u caracter personal Ia deţin: clreptul Ia informare. dreptul Ia acces cia
date, dreptul do interventie asupra d.atelor, dreptul do opoziţie, dreptul cia a nu Fl SUpUS unei clecizii
individual; dreptul do acces Ia justitie, regiementate cia REGULAMENTIJL (UF) 2016/679 al
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Parlamentutui European ~i al Consiliuiui din 27 aprilie 2016 ~i iegisiaţia naţionai~ privind protecţia şi
securitatca datcior personale, în vigoare.

B. ACORI):
în seninarca acordului privinci prelucrarea clatelor cu caractcr personal (menţionată în coloana do

tabel nominal), concurenţii participanţi Ia acţiunea clesĺăşurată do insűtuţie confrmă că au ci(iŁ şi au
înţeles conţinutul prczentului acorcl, iar cole exprimate mai jos reprezintă voinţa br, în cunoştinţă do
cauză, liber exprimată, transpusă în tabciul nominal anexat cc urmează a f~ completal corespunzator.
Concurenţii participanţi Ia acţiunca desf~urată îşi exprimă eonsimţământul Î11 mod eXpres CU privire in
utilizarea şi prelucrarea datelor lw’ Cu earacter personal do către Centrul Judcţean pentru
Conservarca ~i Proniovarea Cultuirii Tradiţionale Botoşani, astfel:

~ pentru prelucrarea datelor în vederca înscrierii Ia festival! concurs/acţiunc;

~ pentru coleetarea şi prelucrarea datelor Cii caracter personal pe toată clurata concursului menţionat
(înregistrarc video, poze, distribuire pe site—ui instituţiei şi în presă şi televiziune, publicare rezultate
preselecţie! rezuitate finale concurs, conipletare rapoarte solicitate do instituţiile statului) cu scoput
prornovării cuiturale;

) pentru stocarea acestor date în conformitate Cu chspoziţiile legale cc rcglemcntcază arbivarea

documentelor;

Refuzul participanţilor do a furniza datele cu caracter persona’ necesare şi solicitate cietermină
imposibilmi~atea stabilirii raporturilor juridice speciike derulărh acţiunii culturate organizatc ~i dcsiă~urate
do către Centrul ‚1 udeţean pentru Conservarca şi Pronio”area Culturii Tracliţionale i3otoşani ~i flu esto
imputabil instituţici mnai sus menţionate.

Dacă dateic cu caracter personal fiwnizate sunt incorecte sau vor suferi moditieäri (schiwbare
domiciliu, etc.) participanţii Ia festival sunt obligaţi să informez în scris Centrul Jucleţean pentru
Conservarea ~i Promovarca Cuiturii Tradiţionale I3oto~ani, în timp util.

Informaţii suphmentare so pot obţinc la Centrul Judeţean pentru Conservarca ,şi Promovarea

CutturiiTradiţion&e Botoşani, str. Unirii. hr. 10, tel. 0231-536-322, 0744-59-09-13, între oreic 8°°-i 6°°.

Manager, Referent muzică,

Prof. Mirel AzamfirciCo mel hi



Festivalul - Concurs Coral de C~ntece Naţionale Roin~neşti
Ediţia a 1V-a, Botoşani, 1 noiernbrie 2019, ora 14,00

}Iotel “Rapsodia”, Sala “Mihai Eminescu”

-- EISĂ--DEîNSCRIERE~----~-

Nitmele foriuaţici corale’

Adresa formaţici corair

Telefoi

E-mail’

Numele şi prenumele dirijorului

Tipul decor / crcaţ.ie:
A. LICEU BE ARTĂ
B. COR PE 1-2 VOQ / GRUP FOLCLORIC
C. COR PE 3-4 VOC1
B. CREAŢIE

Număr total de persoane’ FetcĺFeniei• Băieţi/Bărbaţi’

Rcperŕoriu (titlul piesei şi compozitorul):

2

3

Palinares

Data, Seinnatura,



()

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CQNSERVAREA
ŞI PROMOVAREA CULTURH TRA]MŢIONALE

I3OTOŞANI
Tel.: 0231-536322;
E-mail: cefllrulcľkibolos(yJi’~ya/,oo.com

(/in—
Ştampila şi semn~îtura

prirnăriei/casci do ci.i ltură/instituţiei
roprezentate do Forinaţia corala

- TABEL NOMINAL
Cuprinzând membrü formaţiei corale participante la

Festivalul—Coneurs Coral do Câutece Naţionale Româncşti, Ediţia a V—a,

1 septembric 2019, Botoşani,

care au beneficiat do sorvicii do rnasă în cuantun Lii sunici do Ici

şi care şi—au dat acordu] privind prelucrarea datelor cu caracter personal în irma informării conform

precizării or rnenţionate în regulamcntul festivaluiui

Foriuaţia corală Localitalea

Sosit Plecat

Nr. Nurne şi~ CNP Masa Ácotdtii petiru Scinnňtura
. . prelucrnreacit. Ici/zi dnielor ci

eai;d~r personni

_________ DÂ/NU
o 1 2 3 4

~7 —~_______

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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CERTIFICAT ÎN PRIVINŢA RIEALITĂŢII, REGULARITĂŢII ŞI LBGALITĂŢI1
INTQCMIT: Referent lnuzică, prof. Mirel Ázamfirei 1 septembiic 2019

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
fl-i
‘-.3.

24.

25.

26,

27.

28.

29.

30j



Festivalul - Concuirs Coral de Câutece Naţiona]e Rornâneşti
Ediţia a V-a, Botoşani, 1 noiernbrie 2019, ora 14,00

}iotei(-”Rapsodia”j-Saia-”Mfh-ai-Eflhjn--Es-~Jf”

FISĂ DE ÎNSCRJERE

Nurnele forrnaţiei corale:

Aciresa forniaţiei corale’

Telefoir

E-rnaiF

Numele şi prenurnele dirijorului’

Tipul de cor I creaţie:
A. LICEU DE ARTA
B. COR PE 1-2 VOCI / GRUP FOLCLORJC
C. COR PE 3-4 VOCI
D. CREAŢIE

Nuniăr total do persoane~ Fete/Fenici’ Băieţi/Bărbaţi’

Repertorlu (titlul piesci şi compozitorufl:

1

2

Palwares

Data, Sernnătura,



CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA
ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE

BOTOŞANI ___________ _______

Tel.: 0231-536322;
E-mail: ecu tnt! creatici botosan~cä~ya1z oo. cciii

N (liii
Ştampila şi semnătura

priniărieiĺcasei de cii ltură/insti tuţie~
reprezentate de Fonrwţia cora]ă

TABEL NOMINAL
Cuprinzârid membril forrnaţiei corale participante Ia

Festivalul-Cojicurs Coral de Cântece Naţionalc Rornâneşti, Ediţia a V-a,

1 septembrie 2019, Botoşani,

care au beneficiat de servicli de masă în cuantumul surnei de lei

şi care şi-au dat acordul privind prelucrarea datelor cii caracter personal în urma inf’ormării conform

precizărilor menţionate în regulamentul f’estivalului

Formaţia corală Localitatea

Sosit Plecat

CNP fYlasa Acordul pentru

1 ei/zi preiucraťeadatelor Cu
caracter personal

DA/NIJ

0 1 2 3 4 5

‘.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

~hJ_______
10.

11.

Nr.
ert.

Nuine şi prenutne Sen~nňtu ra

3.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

CERTIFICAT ÎN PRJVINŢA REALITĂŢII, REGULARITĂŢIJ ŞI LEGALITĂŢII
INTOCMIT: Referent muzieă, prof. Mire! Ázanifirei I septembric 2019



flŞĂDE4NSC1tIERE

- VÂRSTA;

- STUDIJ MUZICALE;

PALMARES:

- ADRESA

OCUPAŢJA:

- TELBFON; B-MAIL;

- REPERTORIUL PROPUS PENTRU CONCURS;

1. TITLUL ŞJ COMPOZITORUL;

2. TITLUL ~J COMPOZITORUL: ,

Festivalul — Concurs »George Hazgan”al romanţei, cântecului de petrecere şi
satiric

Ediţia a VIII-a, 22-23 noiembrie 2019, Botoşani

NUMELE ŞI PRENUMELE;

3. TITLUL Ş1 COMPOZJTORUL:


