
Declarație pe proprie răspundere 

 

Subsemnatul/subsemnata.................................................................................., autor al piesei 
corale..................................................., pe text în limba......................, scris de........................, 
posesor/posesoare a actului de identitate/pasaport nr........................, prin prezenta declar pe 
proprie răspundere următoarele: 

- Piesa menționată mai sus a fost scrisă special pentru Concursul Internațional „Gheorghe 
Dima”, ediția a XVIII-a, Secțiunea Compoziție și nu reprezintă o 
transcriere/modificare/adaptare a unei piese anterioare. 

- Piesa mai sus menționată este originală, nu a fost publicată, interpretată în public și nici 
nu este programată spre a fi interpretată în public înainte de 21 iunie 2020. 

- În cazul în care piesa mai sus menționată va obține Premiul I în cadrul concursului 
amintit sunt de acord să cedez organizatorilor drepturile de interpretare publică, 
înregistrare și difuzare (radio/tv/online),fără nicio pretenție financiară, în cadrul 
Concursului Internațional „Gheorghe Dima”, ediția a XVIII-a, Secțiunea de Dirijat 
coral, care va avea loc între 14-20 iunie 2020 la Cluj-Napoca, România*. 

- În cazul în care piesa mai sus menționată va obține Premiul I, II sau III sunt de acord să 
cedez organizatorilor drepturile de interpretare publică, înregistrare și difuzare 
(radio/tv/online), fără nicio pretenție financiară, a concertului corului Filarmonicii de 
Stat „Transilvania” din stagiunea 2020-2021 de la Cluj-Napoca, România*. 

- În cazul în care piesa mai sus menționată va obține Premiul I, II sau III sunt de acord să 
permit organizatorilor să posteze pe youtube interpretarea/interpretările din cadrul 
Concursului Internațional de Dirijat coral (14-20 iunie 2020) și/sau din cadrul 
concertului coral din stagiunea 2020-2021*. 

- În cazul în care piesa mai sus menționată va obține Premiul I, II sau III sunt de acord ca 
la toate prezentările viitoare ale piesei (concerte/transmisii radio, tv, online) și în cazul 
publicării piesei să menționez următoarele: „Piesă compusă special pentru Concursul 
Internațional „Gheorghe Dima”, ediția a XVIII-a, Secțiunea Compoziție, Cluj-Napoca 
și distinsă cu Premiul I, II sau III” (după caz)*. 

- Declar pe proprie răspundere că textul literar pe care a fost compus piesa mea, 
menționată mai sus, nu presupune limitări/restrângeri/interdicții privind drepturile de 
autor, de utilizare în cadrul concertelor și evenimentelor mai sus menționate și nici nu 
presupune obligații financiare din partea organizatorilor sau a terților care vor 
interpreta/înregistra/difuza piesa respectivă, în condițiile și în ocaziile mai sus 
menționate*. 

 

Data:           Semnătura:  

 

 

_________________ 

* În conformitate cu prevederile referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe. 
 


