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ANEXA 1 
                                                         FIŞA DE ÎNSCRIERE 
  
la Festivalul-concurs naţional de interpretare şi creaţie a romanţei 
„Crizantema de Aur“ – Târgovişte, România, 2018, ediţia a 51-a. 
Pentru Concursul de Interpretare: 
NUMELE _____________________________ 
PRENUMELE __________________________ 
VÂRSTA ________   
OCUPAŢIA ___________________________ 
ADRESA____________________________________________________
__________________________________________________________ 
LOCALITATEA ____________________________ 
JUDEŢUL ____________________________ 
TELEFON: ____________________  
E-MAIL: __________________________________________ 
ACT IDENTITATE _____ SERIA __________  
NR. __________ 
eliberat de ________________________________ la data de 
____________________________ 
  
Participări la alte concursuri/festivaluri şi premii obţinute: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
  
REPERTORIUL PROPUS: 
   Titlul                                   Compozitorul                   Textierul 
1.  _______________    ____________    ______________________ 
2.  _______________    ____________    ______________________ 
3.  _______________    ____________    ______________________ 
4.  _______________    ____________    ______________________ 
5.  _______________    ____________    ______________________ 
  
În cazul în care organizatorii Festivalului-concurs intenţionează să realizeze cu 
laureaţii un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, le cedez 
toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor. 
Am luat la cunoştinţă de prevederile regulamentului de organizare, inclusiv cele 
referitoare la dreptul de autor şi de ordinea intrării în scenă, pe care mă oblig să le 
respect. 
 
Semnătura concurentului 
  
_________________________________ 
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ANEXA 2 
                                                         FIŞA DE ÎNSCRIERE 
  
la Festivalul-concurs naţional de interpretare şi creaţie a romanţei 
„Crizantema de Aur“ – Târgovişte, România, 2018, ediţia a 51-a. 
Pentru Concursul de Creaţie: 
  
NUMELE ______________________________ 
PRENUMELE ___________________________ 
VÂRSTA ________   
OCUPAŢIA _______________ 
ADRESA____________________________________________________
__________________________________________________________ 
LOCALITATEA ____________________________  
JUDEŢUL ____________________________ 
TELEFON: _________________________  
E-MAIL: _____________________________ 
ACT IDENTITATE _____  
SERIA __________ NR. _______ 
eliberat de ________________________________ la data de 
_____________________________ 
  
Participări la alte concursuri/festivaluri şi premii obţinute: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
  
Romanţa în primă audiţie: 
  
         Titlul piesei              Autor versuri             Interpret              Tonalitatea 
  
1.  _______________    ____________    ______________      ________ 
  
  
            În cazul în care organizatorii Festivalului-concurs intenţionează să realizeze cu 
laureaţii un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, le cedez 
toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor. 
Am luat la cunoştinţă de prevederile regulamentului de organizare, inclusiv cele 
referitoare la dreptul de autor şi de ordinea intrării în scenă, pe care mă oblig să le 
respect. 
Semnătura concurentului 
  
_____________________________ 
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