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Târgoviște, nr. 167/08.05.2020 

 
 

ANUNŢ 
Festivalul Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur”,  

ediţia a 53-a, Târgoviște, 2020 
 

Procedura tehnică de participare  
la Preselecțiile regionale ONLINE pentru Concursul de Interpretare 

 
 
 
Din cauza situației de criză cauzate de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, 
preselecțiile regionale se vor desfășura în sistem online, cu respectarea calendarului 
precizat în Regulament: 

 
ä CLUJ, miercuri, 20 mai 2020, ora 11.00. 
ä IAŞI, vineri, 22 mai 2020, ora 11.00. 
ä CRAIOVA, vineri, 29 mai 2020, ora 12.00. 
ä BUCUREŞTI, joi, 11 iunie 2020, la ora 11.00. 
ä CONSTANŢA, vineri, 12 iunie 2020, ora 10.00. 
ä TÂRGOVIŞTE, vineri, 19 iunie 2020, ora 11.00. 
ä CHIŞINĂU, perioada 01-15 iunie 2020.  
Procedura de participare la Chișinău va fi stabilită de 
Uniunea Muzicienilor din Moldova și Filarmonica 
Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău (organizator 
și persoană de contact: Președinte – Director: Svetlana 
Bivol). 

 
 
ECHIPAMENTE NECESARE:  

Minimum: Recomandat: 
-un telefon smartphone; 
-o conexiune Wi-Fi la internet; 
-aplicaţia Whatsapp instalată; 
-aplicaţia ZOOM instalată pe smartphone. 
 

-un laptop;  
-cameră web;  
-microfon separat; 
-o conexiune prin cablu la internet. 
-un telefon smartphone; 
-aplicaţia Whatsapp instalată pe smartphone; 
-aplicaţia ZOOM instalată pe laptop. 

 
- Aplicaţia Whatsapp poate fi descărcată gratuit aici: https://zoom.us/download 
- Aplicaţia ZOOM poate fi descărcată gratuit aici: https://www.whatsapp.com/download 

 
 

PRECIZARE: Fiecare preselecţie se organizează cu toţi concurenţii înscriși pentru regiunea 
respectivă și care vor fi prezenţi în sistem de videoconferinţă. Preselecţiile regionale vor fi înregistrate 
audio și video. Concurenţii care nu pot participa la preselecţia din regiunea proprie se pot înscrie la 
oricare dintre celelalte preselecţii online, respectând calendarul acestora. 

 
PROCEDURA:  
A. Înainte de preselecție: 
1. Pe baza fișelor de înscriere la Preselecţiile regionale pentru Concursul de Interpretare, staff-ul va 

crea un grup pe Whatsapp în ziua fiecărei preselecţii, cu toţi participanţii pe regiunea respectivă,         
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a căror înscriere este validă, sub aspectul conformităţii documentelor transmise și a plăţii taxei de 
înscriere, conform Regulamentului oficial al Festivalului postat pe www.crizantemaaur.ro .  

 
2. Cu 10 minute înainte de începutul fiecărei preselecţii, pe grupul de Whatsapp cu concurenţii din 

regiunea respectivă va fi postat un link pe care participanţii trebuie să îl acceseze pentru a se conecta în 
sistem de videoconferinţă prin aplicaţia ZOOM;  

 
B. În timpul preselecției: 
1. Preselecţia se organizează cu toţi concurenţii prezenţi în sistem de videoconferinţă folosind 

aplicaţia ZOOM; 
2. Concurenţii trebuie să selecteze opţiunea „Mute” în aplicaţie pentru a putea asculta 

instrucţiunile staff-ului și ale juriului; 
3. Concurenţii sunt rugaţi să nu interacţioneze în nicio manieră care ar putea deranja organizarea 

și desfășurarea preselecţiei; 
4. Orice dificultate tehnică sau situaţie de urgenţă trebuie semnalată doar în scris pe grupul de 

Whatsapp, nu pe aplicaţia ZOOM; 
5. Membrii juriului vor urmări înregistrarea video a fiecărui concurent, prin partajarea acesteia de 

către staff-ul preselecţiei. Concurenţii vor putea urmări, de asemenea, înregistrările video ;  
6. După vizionarea înregistrării video a concurentului, acesta va fi rugat să activeze microfonul, să 

discute cu membrii juriului și să interpreteze 2 romanţe dintre cele precizate în fișa de înscriere;  
7. După audiţie, concurentul respectiv trebuie să selecteze din nou opţiunea „Mute”; 
8. În timpul vizionării înregistrării video și a audiţiei, membrii juriului trebuie să completeze fișele 

de jurizare;  
9. După vizionarea tuturor înregistrărilor și finalizarea audiţiilor, concurenţii sunt invitaţi să 

părăsească videoconferinţa, iar membrii juriului vor rămâne pentru finalizarea jurizării.  
 
C. În timpul jurizării: 
1. Membrii juriului vor comunica, pe rând, punctajele acordate fiecărui concurent, pentru a fi 

completat procesul-verbal de jurizare al respectivei preselecţii regionale;  
2. Membrii juriului vor transmite fișele de jurizare semnate și scanate prin e-mail la adresa: 

centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com și vor încheia procesul-verbal de jurizare a preselecţiei 
din data respectivă ;  

 
D. După jurizare: 
-grupul de Whatsapp va fi desfiinţat, scopul acestuia fiind atins. 
-link-ul pentru videoconferinţa ZOOM nu va mai fi valabil. 
 
Notă: Lista cu numele concurenţilor admiși în faza finală a Concursului de Interpretare al 

Festivalului Naţional de Romanţe “ Crizantema de aur “ ediţia a  53-a, va fi publicată , după finalizarea 
celor 7 preselecţii regionale, pe www.crizantemaaur.ro și pe www.centrulunescotgv.ro, conform 
Regulamentului oficial . 

 
Condiţiile de participare la PRESELECŢIILE REGIONALE pentru Concursul de Interpretare 

sunt prevăzute în REGULAMENTUL OFICIAL al Festivalului Naţional “Crizantema de Aur” postat 
pe site-ul www.crizantemaaur.ro și pe site-ul www.centrulunescotgv.ro. 

Festivalul se desfășoară sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. 
Organizatori: Consiliul Local Târgoviște, Primăria Municipiului Târgoviște, Consiliul Județean 

Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Teatrul „Tony Bulandra” Târgoviște, în 
colaborare cu Ministerul Culturii, cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și cu 
Uniunea Muzicienilor din Moldova. 

Parteneri: TVR (posturile regionale Iași, Cluj, Craiova, Timișoara și Târgu-Mureș), Radio 
România (posturile naționale și regionale), Revista „Actualitatea Muzicală” a UCMR. 

 
Cu stimă,   

Director artistic   
Alina Mavrodin Vasiliu   
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