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REGULAMENT

CU PRIVIRB LA DESTA$URAREA SELI]CTIEI NATIONALE
$I DESEMNAREA REPREZENTANTULUI REPUBLICil MOLDOVA LA
CONCURSUL INTERNATIONAL EUROVISION SONG CONTEST 2023

Etapa Internafionali - 09, 11, 13 mai2023

I. DISPOZITII GENERALE
1.1 Regulamentul cu privire la desftqurarea selecliei nafionale qi desemnarea reprezentantului Republicii

Moldova la Concursul Internafional Eurovision Song Contest 2023 (incontinuare Regulament), este
elaborat inbaza drepturilor conferite de cdtre Uniunea Europeand de Radio gi Televi}iune IUfiRT;,
qi reglementeazd procedura de selectare, a reprezentantului Republicii Moldova pentru participarea
la Concursul Muzical Eurovision Song Conte st 2023 (in continuare Eurovis ion 2023 sau ESC 2023,
sau Eurovision).

l.2In sensul prezentului Regulament, noliunile utilizate au urmdtoarele specificatii:
Organizator local - IP Compania,,Teleradio-Moldova" in calitate de membru activ al UERT,.
Interpret - persoand care interpreteazdo pies6 muzicald;
Formalie - grup de muzicieni (interprefi vocali sau instrumentiqti) av6nd scopul de a interpreta o
piesE muzicale;
Comitetul de Organizare a Selecliei Na(ionale - grup de lucru desemnat prin ordinul directorului
general al IP Compania ,,Teleradio-Moldova", responsabil de stabilirea procedurilor Ei
reglementdrilor, pentru desemnarea reprezentantului RM la Eurovision 2023.
Centru de colectare Eurovision 2023 - locafia unde doritorii care intrunesc toate condiliile inaintate
pot depune dosarele de participare la concurs, pe suport de hdrtie.
RepreTentantul Republicii Moldova la Concursul Muzical Eurovision Song Contest 2023 -
interpretul/formafia selectat/d in bazaprezentului Regulament.

1.3 Selecfia na]ionald pentru desemnarea reprezentantului Republicii Moldova la concursul Eurovision
2023 se va desfrqura in trei etape:

- Examinareadosarelor;
- Audierea LIVE;
- Finala Na[ional6
1.4 Organizatorul local, instituie Comitetul de Organizare a Selecfioi Nafionale (in continuare Comitetul

de Organizare) format din reprezentanli ai IP Compania,,Teleradio-Moldova" qi al Consiliului de
Supraveghere qi dezvoltare al TRM. La necesitate in cadrul Comitetului de Organizare pot fi atragi
reprezentanli ai uniunilor de crealie de profil, reprezentanli ai societ[lii civile, reprezentanli ai
partenerilor. Atribuliile de bazd" ale Comitetului de Organizare constau in stabilirea modului de
desftqurare a etapei nafionale a ESC 2023, monitorizarea procedurii de selectare qi desemnare a unui
interpret/formatie (in continuare Participant) care va reprezenta RM la Eurovisi on 2023.

1.5 Pentru evaluarea participanlilor qi desemnarea Reprezentantului RM la ESC 2023, Organizatorul
local va constitui un juriu format din interpreti, compozitori, textieri din RM qi de peste hotare,
precum qi din persoane publice cu specializdriin domeniile crealiei. La inceputul f,recdrei etape a
concursului membrii juriului vor confirma pe propria rdspundere, prin declaralie scrisS, cd nu sunt in



relafii de colaborare sau de rudenie cu participanfii (interpre{i sau autori) inscriqi in concurs, cd vorrespecta instrucliunile de jurizare stabilite qi vor vota indLpendent. comp;;il ;irip.ij.lr.ir"*
va fi fbcutd publicd doar in ziua etapei respective. Juriul uu fi for-ut dintr-un num6r impar de membri(minim 3, maxim 5 membri), care poati fi diferit la fiecare etapd" a concursului. pentru tinerealucrlrilor de secretariat, in componenfa juriului va fi inclus un secretar, ftra drept A.,o,.^^-- 

t^

2. CONDITII DE PARTICIPARE
2'l Pentru inscrierea in concurs, candidalii vor depune cererea de inregistrare, descrierea proiectului,

materialele audio pe suport digital qi lista materialelor - in striita conformitate cu prezentul
Regulament, pdnd la data de 16 ianuarie 2023, ora 17:00 in format electronic la adresa
eurovision.mdlaplica/, sau pe suport de hdrtie la Centrul de Colectare Eurovision2023,la adresa:
mun. chiqindu, str. Hdncegti, 64,Ty Moldova I (anticamera TV).

2.2Dosatul de participare va confine obligatoriu toate elementele indicate la pct. 3. Dosarul va fi inso]it
de o scrisoare de intenfie care va descrie succint inten]ia de participare gi lista materialelo r prezentate;

2.3 Piesa muzicald' (versurile qi/sau muzica in continuare piesa) trebuie ra n. originald, sd nu afecteze
drepturi definute de terfi, sd nu fi fost editatd pe nici un suport audio sau videoln scopul distribuirii,
sd nu fi fost difuzatd pe nici un canal de radio, televiziune sau intemet sau adusd la cunogtinla
publicului in orice mod, integral sau secven(ial, inainte de data de I septembrie 2022. participanfii
vor semna o declaralie prin care confirmd cd piesa depusd la concurs nu incalcd prezentele prerederi.
ln cazul in care se constatd cd piesa muzicald nu indeplinegte condifia menlionatd, aceasta va fi
descalificatd;

2.4 Responsabilitatea privind originalitatea pieselor depuse in concurs revine in exclusivitate autorilor qi
participantului. Plagiatul constatat va duce la excluderea piesei din concurs:

2.5 Durata maximi a fiecdrei piese este de pdni la 3 (trei) minute. Orice crealie care dep6qeqte aceastd
duratd va fi descalificatd, in cazul refuzului de a fi adaptatd,.p6n6la data audifiilor livL.

2.6Pot participa la Concurs interprefi cu v6rsta de la 16 ani implinili cel tdrziu la data finalei
internalionale;

2.7La concurs sunt admiEi interpreli (solist, lead vocalist) care detin cetdfenia Republicii Mgldova. in
cazul colabordrilor se admit qi cet5leni ai altor state, intr-o componenld nu mai mare de 50% din
numdrul total de soliqti. In cazul unui singur solist acesta va deline cetalenia RM in mod obligatoriu;

2.8 Fiecare concurent poate s[ participe la Concurs cu una sau mai multe piese muzicale;
2.9 Dupd expirarea termenului de depunerea cererilor de participare ( I 6 ianua rie 2023 , ora I 7.00) piesele

nu vor putea fi substituite cu alte piese, diferite ca linie melodicd;
2.10 Textele, discursurile scenice, gesturile gi/sau prezentarea pieselor nu vor conline argouri,

mesaje politice, defbimdtoare, religioase sau comerciale, mesaje restricfionate, conform legiJlaliei,
nu vor instiga la ur6, discriminare de orice gen, nu vor confine mesaje publicitare, cu caracteiobscen,
nu vor discredita valorile general recunoscute, Concursul Muzical Eurovision qi organizatorii
acestuia, nu vor afecta drepturi definute de te4i;

2.ll Otganizatorul local iqi rezervd dreptul de a invita direct interprefii, formaliile, producdtorii sau
autorii in vederea participdrii la concurs;

2.12 in cazul retragerii participantului din concurs (la oricare etapd) fdrd" prezentarea motivelor
plauzibile, acesta (dupA caz autorul piesei care a iniliat retragerea) va fi sanclionat prin neadmiterea
la etapa nalionalS a concursului, pentru urmdtorii doi ani consecutivi;

2.13 Concurenlii selectali se obligd sd participe la toate repetiliile, concertele, gedin[ele foto,
film6rile, conferinlele de pres6, etc., organizateinlegdturi cu desftqurarea etapei Nalionale qi Etapei
InternaJionale, conform graficului stabilit de Organizatorul local ;i UERT. in cazul in care
participantul va incdlca aceste prevederi, TRM iqi rczervd dreptul de a-l exclude din concurs sau de
a-l inlocui cu alt participant;

2.14 Prin inregistrarea la concurs, participanlii iqi exprimd acordul cd in cazul in care va fi clesemnat
reprezentant al Republicii Moldova la Eurovision 2023, va semna un contract cu IP Compania
,,Teleradio-Moldova" prin care vor fi detaliate obligafiile de ordin editorial, artistic, iinanciar,
organizatoric qi al conduitei acestuia in relafiile cu terfii, cu referire la Concurs;



2.15 Toate cheltuielile de pregltire Ei participarelaConcurs vor fi suportate de participanLt;
2.16 in momentul depunerii cererilor de participare, concurenlii garanteaid, detrinerea tuturor

drepturilor de autor pi se obligl sd semneze cu Organizatorul local un acord de licenla n,3exclusivd
privind utilizareapieselor muzicale cu care se vor prezenta in concurs. Conform licenlei ne,exclusive,
participanlii cesioneazd cdtre Organizatorul local drepturile patrimoniale de autor qi drepturile conexe
aferente pieselor muzicale lndase limita la drepturile de comunicare public[ gi punerea la dispozilie
in regim interactiv, prin intermediul posturilor de radio gi televiziune ale IP Compania,,'Ieleradio-
Moldova" gi pe site-urile moldoval.md gi eurovision.md qi de interpretare apiesei selectatr: in cadrul
etapelor Intemafionale a Concursului. Licen{a neexclusivd va fi eliberatd pentru un numdr nelimitat
de utilizdri, pe intreg termenul de protec{ie a drepturilor de autor qi drepturilor conexe, pe teritoriul
tuturor statelor lumii.

2.17 Remuneralia de autor va fi achitatd beneficiarilor prin intermediul organizaliei dr: gestiune
colectiv[ a drepturilor de autor qi drepturilor conexe;

2.18 Drepturile acordate Organizatorului local conform licentei neexclusive indicate la pct. 2.16 pot
fi transmise de cdtre Organizator cdtre UERT, care, la rdndul sdu, este in drept sd le transmitd
partenerilo r alutoriza[i.

2.19 Pentru cdgtigdtorul Selecfiei Nationale, licenla acordatd conform pct. 2.16 arr] caracter
neexclusiv, pentru o perioadd de un an.

2.20 Reprezentantul RM la ESC 2023 qi autorii Piesei iqi vor asuma obliga(iile de cesiune gratuitd
cdtre UERT inclusiv a urmdtoarelor drepturi:

a) ,,Dreptul de difuzare" - dreptul global exclusiv, nelimitat in timp, la difuzarea Finalei Concursului
Eurovision 2023, inclusiv la difuzarea in direct gi la reludri, la fel gi prin Internet, integral sau
fragmentar, pentru difuzare publicd sau privat6, de un numdr nelimitat de ori;

b) ,,Dreptul la preview" - dreptul global exclusiv de aprezenta fragmente din interpretarea audio qi/sau
video a Piesei prin intermediul posturilor de televiziune sau radio, prin Internet gi pe cdi wireless pdna
la Finala ESC 2023 9i pe termen de pdnd la 1 an dup[ ea;

c) ,,Dreptul la crearea compilatiilor audio gi video" * drepturi globale neexclusive de producere a
compilatiilor audio qi video cu includerea in cadrul lor a Piesei Reprezentantului RM la ESC 2023, Si
reproducerea ei aldturi de alte piese participante in Concurs pe suport CD sau DVD;

d) ,,Dreptul la utilizare fragmentard" - dreptul global exclusiv, nelimitat in timp, de introducere a

difuzdrii audio qi/sau video a Piesei drept o parte componentd a Finalei Concursului EiSC 2023,
integral sau in form6 fragmentar6, in componenla oricirui alt serviciu media.

2.21 Prin inregistrarea la Concurs, participan{ii confirmS cE sunt de acord cu toate prevederile
prezentului regulament Ei cu toate condiliile stabilite de Comitetul de organizare.

3. CONTINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE
3.1 Dosarul, depus in condiliile prezentului Regulament va include obligatoriu urmitoarele elemente:

3.1.1 Cerere de participare;
3.1.2 Formularul in care se va indica numele, prenumele, data naqterii, reqedin{a, adresa, infclrmalia de

contact;
3.1.3 Garantia drepturilor de autor asupra melodiei gi textului piesei se perfecteazd.in formd de notf,, care

confirmi cd piesa este una originalS, nu a fost publicata pAnd la data de I septembrie2022, e,ste creatia
autorului(-rilor) gi poate fi interpretatd de cdtre Participant. Nota va contine numele, p,renumele,

semndtura, regedinta, informalia de contact, ale participantului, data completdrii. Nota va fi
contrasemnatd de cdtre compozitor qi autorul textului, alli autori.

3. 1 .4 Versiunea printatd a textului piesei gi traducere a, in cazul in care limba de interpretare este alta decdt

cea rom6n6;
3.1.5 Descriereaproiectului. Conceptul scenic al interpretdrii. O descriere succintd aprezentdrii scenice.

Storyboard, schile vizuale, imagini, linkuri cdtre crealii similare. Informafia cu privire la num[rul de

artiqti in scend, conceptul vestimentaliei scenice, instrumente muzicale, atmosfera sceni,cd (culori,
dispozilie), conceptul de content LED, schifa estimativd a ilumindrii artistice. Informafii privind



echipa creativi;
3.1.6 Piesa pe suport electronic;
3'1'7 Declarafie pe propria r6spundere, semnatd de participant, prin care garanteazd cdpiesa inscrisd la

concurs intrunegte cerinfele stabilite de Organizatorul nalional in prezJntul Regulament (inclusiv pct.
2.3 Ei2.l0), precum gi cele stabilite de UERT.
Optional pot fi depuse:
Pozele Participantului gi cele ale colectivului de dans (plan mare, plan mediu, plan general) pe suport
digital sau prin mail, cu extensia *jpg, rezolulie minimd lg20*toilO;
Inregistrarea video a interpret[rii (varianta de lucru) prezentatd,pe suport digital este un avantaj;
Videoclipul piesei.
Organizatorul local iqi rezervd dreptul de a solicita participanlilor qi alte materiale, inscrisuri necesare

in scopul bunei organizdri a Concursului.

4. PROCEDURA DE SELECTARE A REPREZENTANTULUI RM LA CONCURSUL
TNTERNATTONAL EUROVTSTON 2023

4.1 Reprezentantul RM la ESC 2023 va fi selectat conform urmdtoarelor etape:
4.2 Etapa l: Examinarea dosarelor (17 ianuarie2023 - 28 ianuarie2023).
4.2.1 Dupd expirarea termenului limitd de depunere a dosarelor, Comitetul de organi zare vastabili

data qedinlei pentru examinarea tuturor dosarelor receptionate. in urma examinarii dosarelor
participanlilor qi audierii preventive apieselor. Comitetul de organizareyaadmite laetapaurmitoare,
doar participanfii, a cdror dosare intrunesc condiliile stabilite in prezentul Regulament.

4.2-2 Decizia de admitere a participantului la etapa urmdtoare ie ia cu votul majoritdlii membrilor
comitetului de organizare.

4.3 Etapa2: Audierea LIVE (28 ianuarie2023-05 februarie zo23).
4.3.1 Toate piesele depuse la concurs, care intrunesc cerinlele prezentului regulament, vor fi audiate

in interpretare LIVE. Audierea se va face in format live, pe negativul depus in dosar. La aceast6 etapd
backing vocals pot fi imprimate qi nu sunt necesare costumele scenice sau conceptul coreolgr afrc, iar
criteriul de bazd, pentru selectare va fi presta{ia interpretativd. Audierea va fi ficuta publicd qi
transmisd in direct pe TV Moldova 2, iar materialele video pot fi plasate ulterior pe p,ortalurile
moldoval.md qi eurovision.md. Participanlii care nu se vor prezentala audierile live vor fi excluqi
din concurs.

4.3.2 Modalitatea de acordare a punctajului va fi: 100% votul juriului.
4.3.3 Membrii juriului pot participa cu prezen[a fizicd, sau on-line. Membrii juriului vor vota prin

intermediul buletinelor de vot care vor conline titlurile Pieselor qi numele Participan{il,cr, yo, 6
personificate (pentru fiecare membru al juriului in parte) gi vizate de cdtre membrul rrespectiv.
Buletinele membrilor juriului care participd on-line, vor fi completate de secretar, qi vor fi insolite de
inregistrarea video in care membrii juriului iqi exprimd votul.

3.2
3.2.1

3.2.2
)../..5
3.2.4

4.3.4 Criteriile de apreciere includ: linia melodicd, originalitatea piesei, interpretarea. Jtur iul va
acorda puncte de la 0 la 12 pentru fiecirei Piesd inscrisd in concurs.

4.3.5 Imediat dup[ audierea ultimei piese, se vor completa buletinele de vot, dupd care Siecretarul
juriului, frrd drept de vot va colecta toate buletinele de vot completate, personificate gi vizate de
fiecare din membrii juriului prezenli. Pentru membrii juriului care vor participa on-line, bul:tinele de
vot vor fi completate de secretar, care in locul semndturii va face menliunea,,votat on-line"'.

4.3.6 Secretarul juriului va calcula toate punctele acumulate in rezultatul votului membrilor juriului.
Dupd procedura de sumare Secretarul juriului va completa un buletin final ,,Votul Juriului" care va
contine toate punctele acordate Participan{ilor. Acest buletin va fi adus la cunoqtinld membrilor
juriului. Membrii juriului prezenli vor semna buletinul ,,Votul Juriului" gi procesul-verbal al ;edinlei
juriului, iar pentru cei care participd online secretarul va face menliunea on-line.

4.3.7 Rezultatele votului membrilor juriului vor fi aduse la cunoqtinla participanlilor prin publicarea
acestora in ziua frnalizinii etapei respective pe site-urile moldoval.md qi eurovision.md. ,Primii 10
concurenti, carela etapa auditiilor live vor acumula cel mai mare punctaj vor fi admigi la urmdtoarea
etapd - Finala Nafionald.



4.3.8 in cadrul desftqurdrii audierii LIVE, Organizatorul local, in rezultatul consultdrilor cu juriul,
poate decide asupra majordrii sau diminudrii numdrului de concurenli care vor acced,o in etapa
urmitoare.

4.4 Etapa 3: Finala Nafionald (25 februarie 2023 - 05 martie 2023) va fi difuzatd in direct la posturl TV
Moldova I qi alte servicii liniare gi neliniare ale Companiei.

4.5 ,,Participanfii vor evolua conform ordinii de interpretare determinatl de tragerea la sor{i. Piesele
interpretate vor fi audiate ,,live", ,,cu backing-vocal live" qi conceptul de show. Fiecare numdr scenic
va fi constituit din maxim 6 persoane, inclusiv instrumentiqti sau show coregrafic. Interpretarea va fi
insolitd doar de fundalul muzical (,,negativul piesei"), fbrd oricare imit[ri vocale. Finaliqtilor li se va
pune la dispozilie condilii pentru acordare gi repetilii, inclusiv pentru setarea sunetului gi a luminilor.

4.6 Modalitatea de jurizare pentru finald va fi: 50% juriu qi 50% telespectatori, iar invin6l6tor va fi
considerat acel interpret/formafie care va reuEi acumularea punctajului maximal."

4.7 Notele juriului vor fi fEcute publice la finalul etapei prin publicarea acestora pe pa6Sinile web
moldoval.md qi eurovision.md.

4.8 Organizatorul local va face public numele Reprezentantului RM la ESC 2023 pe posturile TV/Radio
aflate in gestiunea TRM, pe site-urile moldoval.md qi eurovision.md, gi in alte mijloace de informare.

5. SOLUTTONAREALITIGIILOR
5.1 . Orice participant care considerd cd, in cadrul concursului, juriul, prin decizia adoptatd, a r,ltdmat un

drept al sdu, are dreptul sd conteste decizia, in modul stabilit de Regulament.
5.2. Participantul care considerd cd i-au fost inc[lcate drepturile in cadrul desfrqurdrii concursului, poate

depune o contestalie argumentatd prin intermediul pogtei electronice eurovision@trm.md, sau pe

suport de hdrtie la adresa: mun. Chiqin[u, str. HAnceqti, 64,TY Moldova I (anticamera T\/).
5.3. Contestaliile privind desfEqurarea etapelor 1 - 3 ale concursului urmeazd a fi depuse in termen de 24

de ore de la comunicarea rezultatelor. Comisia de jurizare va examina contestaliile in termen de 72

de ore de la recepfionarea lor. Decizia va fi adusd la cunoqtinla contestatarului prin e-mail in termen
de24 de ore de la adoptare.

5.4. Rezultatele Finalei Nationale se contestd in conformitate cu legislatia in vigoare.
5.5. Organizatorul local nu va examina contestaliile depuse dupd expirarea termenelor stabilite in

prezentul Regulament.

6.DISPOZITII FINALE
Informalia privind rezultatele fiecdrei etape a concursului va fi publicatd pe site-urile mo.ldova1.md
qi eurovision.md, Ei se considerd adusd la cunoEtin![ persoanelor interesate, din momentul publicarii.
Organizatorul local iqi rezerv6 dreptul de a desemna reprezentantul Republicii Moldova la Concursul
Intemational Eurovisi on2023,la orice etapd,frrd,afi obligat sd desfrEoare etapele ulterioare. in acest
caz,pafiicipanlii nu sunt in drept de a inainta pretenlii fafd de Organizatorul local.
Prezentul Regulament poate fi modificat de cdtre Organizatorul local la orice etapd a desftqurdrii
concursului. Modificdrile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti participanlii la concurs
din momentul publicdrii pe site-urile moldoval.md qi eurovision.md.
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