
 
 
 
 

 
Anexa nr. 1 

 
 
 

DECLARAŢIE 
 
 
 

Subsemnatul(a) ……………………………,  domiciliat(ă)  în  
……………………….….,  str. …………………................................, nr. ………….., 
bl. ………., sc. ………, et. ........, ap. ……….., sector/judeţ …………,  

posesor / posesoare a B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberat(ă) de 
……………………., la data de ………………  

Subsemnatul(a)  ……………………………,  domiciliat(ă)  în  
……………………….….,  str.  

…………………., nr. ………….., bl. ………., sc. ………, et. ........, ap. ……….., 
sector/judeţ …………,  
posesor / posesoare a B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberat(ă) de 
…………………….,  
la data de ………………  

Subsemnatul(a)  ……………………………,  domiciliat(ă)  în  
……………………….….,  str.  

…………………., nr. ………….., bl. ………., sc. ………, et. ........, ap. ……….., 
sector/judeţ …………,  
posesor / posesoare a B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberat(ă) de 
…………………….,  
la data de ………………  

Subsemnatul(a)  ……………………………,  domiciliat(ă)  în  
……………………….….,  str.  

…………………., nr. ………….., bl. ………., sc. ………, et. ........, ap. ……….., 
sector/judeţ …………,  
posesor / posesoare a B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberat(ă) de 
……………………., la data de ………………  

Subsemnatul(a)  ……………………………,  domiciliat(ă)  în  
……………………….….,  str.  

…………………., nr. ………….., bl. ………., sc. ………, et. ........, ap. ……….., 
sector/judeţ …………,  
posesor / posesoare a B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberat(ă) de 
…………………….,  
la data de ……………… 
 
 
 
 
 



 
în calitate      de      AUTOR      al     piesei      muzicale      intitulate 
…………….……….………………………………., piesă pe care o transmit SRTv pe 
suport CD sau prin e-mail pentru a participa la preselecția și selecţia naţională a 
Eurovision 2018, declar pe proprie răspundere următoarele: 
 

a. - piesa muzicală intitulată ..................................................... reprezintă o 
creaţie originală a subsemnatului incluzând muzica, versurile și coloana muzicală 
(master), care are o durată ce nu depăşeşte 3 minute şi o transmit fixată pe suport CD 
(format  WAV) sau prin e-mail (format WAV); 
 

b. - piesa muzicală intitulată ............................................................ nu a fost, nici 
total şi nici secvenţial, editată pe niciun suport audio sau video, nu a fost difuzată pe 
niciun post de radio sau televiziune public sau privat, naţional sau local, adusă la 
cunoştinţa publicului în nicio reprezentaţie publică (inclusiv concerte) din România sau 
din străinătate, indiferent dacă a fost înregistrată sau nu oficial pe vreun suport 
magnetic sau digital şi în nicio altă formă de comunicare publică, nu a fost lansată 
comercial și /sau interpretată (integral sau parțial) înainte de 01 septembrie 2017, 
 

c. - piesa muzicală intitulată ...................................................... nu afectează 
drepturile deţinute de terţi și toate drepturile patrimoniale asupra acesteia aparțin 
exclusiv subsemnatului și nu au format obiectul unei cesiuni /achiziții/înstrăinări. 
 
 
 

Ca urmare a celor declarate mai sus, mă oblig să răspund în conformitate cu 
prevederile legale aplicabile pentru orice pretenţie în legătură cu participarea piesei la 
concursul Eurovision 2018, cu drepturile acordate SRTv sau cu orice prejudiciu de 
natură morală sau patrimonială creat SRTv şi/sau oricărui alt terţ, persoană fizică sau 
juridică prin nerealitatea celor declarate mai sus (inclusiv să suport integral şi imediat 
contravaloarea oricăror daune interese dovedite, solicitate de orice terţ prejudiciat). 
 
 
 

SEMNĂTURA, 


