
Regulamentul Concursului „Artistul anului” – 2022 
 

1. Organizatorul Concursului. Organizatorul Concursului „Artistul anului” – 2022 („Concursul”) este 

Societatea GLOBAL RECORDS SRL, o societate cu raspundere limitata romana, constituita conform legilor 

din Romania, cu sediul social in Schitu, Constanta, str. Catedrala Tineretului nr. 3, camera 1, înregistrata 

la Registrul Comertului sub nr. J13/2630/2013, avand cod unic de inregistrare RO26382443, numită 

„Organizator” in prezentul Regulament. 

Concursul este o competitie organizata in vederea descoperirii celui mai bun artist in domeniul muzical, 

care va fi produsa in cadrul unui program de televiziune de tip reality talent show muzical. 

 

2. Eligibilitate: Concursul este deschis numai persoanelor fizice care au peste 18 ani la data inscrierii sau 

urmeaza sa implineasca 18 ani pana pe data de 15 iulie 2022. 

Prin inscriere la Concurs, Participantul se declară de acord cu obligatiile sale din prezentul Regulament si 

se obliga sa le indeplineasca. 

Angajatii si/sau colaboratorii Organizatorului sau ai partenerilor implicati in organizarea Concursului, 

precum si sotul/sotia si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, nu vor avea dreptul de a participa la 

Concurs. 

3. Perioada de desfasurare. Concursul se desfasoara in perioada 7 martie 2022 – 31 decembrie 2022, 

dupa cum urmeaza: 

- 7 martie – 15 iunie: etapa preselectiei (inscriere, preselectie) 

- 15 iulie – 30 septembrie: etapa de filmare (auditiile preselectatilor, selectia pentru bootcamp, 

bootcamp) 

- difuzarea emisiunii: 2023. 

 

4. Desfasurarea Concursului. 

Preselectia: In perioada 07.03.2022 - 15.06.2022, participantii se pot inscrie la Concurs completand fisa 

de inscriere care se gaseste pe platforma online Global Records http://casting.globalrecords.com. Prin 

inscrierea la Concurs, participantii cedeaza exclusive Organizatorului, pe intreg teritoriul lumii si pe toata 

durata de protectie legala a drepturilor patrimoniale conexe dreptului de autor, din momentul fixarii, 

nelimitat ca numar de utilizari, toate drepturile patrimoniale conexe dreptului de autor prevazute de art. 

98 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, asupra interpretarii fixate sau 

executiei fixate in cadrul Concursului. De asemenea, tot prin inscriere la Concurs, participantii se declara 

de accord cu filmarea lor in cadrul desfasurarii Concursului, filmarile continand elementele de identificare 

ale Participantilor (cum ar fi infatisare, voce, nume, etc) putand fi reproduse si utilizate in mod liber de 

Organizator, nelimitat in timp si spatiu, in toate mediile, fie in parte, fie in tot, fie in varianta filmata, fie in 

varianta editata/decupata, atat in cadrul productiei de televiziune a Concursului, dar si in materialele de 

promovare si publicitate ale Concursului sau/si ale Organizatorului, fara a mai fi necesara o alta aprobare 

din partea Participantului postmontaj. 

 

Datele, orele si locatiile preselectiei vor fi anuntate pe site-ul Organizatorului. La intrare in preselectie, 

participantul va avea asupra sa cartea de identitate.  

La preselectie, participantii vor interpreta live o piesa muzicala agreata impreuna cu Organizatorul.  

In urma preselectiei, vor fi alesi 50 de concurenti care vor merge in faza de auditii. 

 

Etapa de filmare: In faza de auditii, va avea loc evolutia celor 50 de concurenti preselectati, in 



urma careia se vor selecta 14 concurenti care vor merge in bootcamp. 

Datele concrete in care vor avea loc aceste etape vor fi anuntate de catre Organizator  Concurentii admisi 

pentru bootcamp vor semna un regulament de participare in bootcamp. 

Perioada de bootcamp va contine diverse probe cu teme muzicale alese de Organizator si alte probe 

inspirate de viata unui artist de top. 

Cheltuielile de cazare pentru concurentii admisi pentru bootcamp vor fi suportate de Organizator. 

 

5. Selectarea Castigatorului. In urma Concursului, va fi desemnat un unic Castigator. 

Castigatorul va fi desemnat prin jurizare de catre un juriu format din patru profesionisti din domeniul 

artistic. 

Selectia se va face pe baza voturilor acordate de fiecare membru al juriului Criteriile de departajare 

folosite de juriu vor fi: corectitudinea interpretarii, originalitatea interpretarii, dictia, aparitia scenica. 

Decizia juriului este definitiva, nu se admit contestatii. 

 

6. Premiul. Castigatorul Concursului va primi un premiu, in bani, in valoare de 50.000 Euro, impozabili, 

platibili in lei la curs BNR din ziua platii, precum si un premiu constand in servicii de management in valoare 

de 50.000 Euro, in baza unui contract de management artistic semnat de Castigator cu Organizatorul. 

Organizatorul are obligatia de a retine impozit pe Premiu si de a vira impozitul catre autoritatile fiscale. 

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu acesta, sunt in sarcina Castigatorului.   

 

Premiul va putea fi platit numai in baza unei copii certificate “conform cu originalul” dupa cartea de 

identitate a Castigatorului si numai intr-un cont bancar deschis pe numele Castigatorului. 

 

7. Protectia datelor personale. Prin participare la Concurs, Participantul urmeaza sa ne dezvaluie o serie 

de informatii personale, cum ar fi numele si prenumele, numar de telefon, adresa de email. 

 

Aceste informatiile si date personale vor fi folosite cu scopul de a contacta Participantul, in cazul in care 

va fi declarat Castigator. Prin participare la Concurs, Participantul isi exprima acordul neechivoc ca 

Organizatorul să colecteze datele sale private, sa le stocheze și sa le proceseze in scopul executarii 

obligatiilor sale contractuale care rezulta din prezentul Regulament. 

 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (« Regulamentul general privind protecția datelor » sau « GDPR 

») și a oricărei alte legi aplicabile, Organizatorul are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai 

pentru scopurile specificate, datele personale primite. Datele personale ale Participantului vor fi stocate 

de Organizator atâta timp cât Participantul rămâne inregistrat la Concurs. Participantul poate solicita 

oricând Organizatorului ștergea datelor sale. Organizatorul stochează și prelucrează datele Participantului 

pe teritoriul României. Organizatorul aplica măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru securitatea 

datelor cu caracter personal ale Participantului, protejându-le împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, 

pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de 

prelucrare ilegală. Conform GDPR, Participantul are următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de 

corectare a greșelilor din fișierele Organizatorului, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter 

personal, dreptul de a solicita ștergerea datelor personale, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, 

dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se plânge autorității de supraveghere sau de a se adresa 

justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantul va expedia Organizatorului o cerere scrisă, 

datată și semnată, la sediul din Schitu, Constanta, str. Catedrala Tineretului nr. 3, camera 1. Participantul 



are dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor 

personale, anume: 

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul Gral. 

Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București 

Tel: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212 

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

Participantul poate contacta în orice moment Organizatorul în legătură cu protecția datelor sale, astfel: 

- prin email: castingcall@globalrecords.com 

- prin poștă: Str. Horatiu nr. 6, Bucuresti. 

 

8. Publicarea Regulamentului 

Regulamentul Concursului va fi adus la cunostinta publicului, in mod gratuit, prin publicare pe pagina 

http://casting.globalrecords.com, incepand cu data de 07 Martie 2022. 

Organizatorul isi rezerva dreptul ca la libera sa discretie sa inceteze, sa modifice sau sa suspende 

Concursul, precum si dreptul de a schimba unilateral perioada de desfasurare a Concursului, obligandu-

se sa anunte orice modificare. 

Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toti Participantii. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare fiind valabila de la 

data publicarii sale pe site-ul Organizatorului. 

 

9. Litigii. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale 

amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti 

din Bucuresti. 

 

10. Alte clauze. Deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii pentru toti Participantii. 

 

Global Records SRL 

Prin Director General 

Olga Juverdeanu 


