
 

 

  

 

REGULAMENTUL 
 

FESTIVALULUI - CONCURS  NAŢIONAL 
„PIANUL,  A DOUA  PASIUNE” 

 

Ediţia a IV-a 

Râmnicu Vâlcea  

30-31 martie 2018 

 

I.  Festivalul concurs „PIANUL,  A DOUA PASIUNE” este adresat copiilor şi tinerilor 
cu vârste cuprinse între 5 şi 20 ani. 

Festivalul concurs „PIANUL,  A DOUA PASIUNE” este împărţit în 5 secţiuni: 
Secţiunea A – copii şi tineri care studiază pianul în Şcoli Populare de Arte, Cluburi şi Palate ale 
copiilor  sau în sistem particular; 
Secţiunea B – elevi care studiază pianul ca instrument complementar în şcoli şi licee de muzică; 
Secţiunea C – ansamblu la 4 mâini; 
Secţiunea D – elevi (înscrişi la clasele pregătitoare până la clasa a VIII-a inclusiv) care studiază pianul ca 
instrument principal în şcoli şi licee de muzică; 
Secţiunea E – pian ritmic - copii şi tineri cu vârsta între 5 şi 20 ani. 
 

     II.  Secţiunea  A  cuprinde o divizare  în funcţie de numărul anilor de studiu astfel: 
                    Elevi care sunt în anul de studiul pianului: 
cat.     1                                   I 
cat. a 2-a                                II     
cat. a 3-a                               III 
cat. a 4-a                               IV 
cat. a 5-a                               V 

  

Pentru secţiunea C – ansamblu la 4 mâini  se va lua în considerare media anilor de studiu 

a celor 2 concurenţi (nu e obligatorie apartenența la aceeași categorie). 

Secţiunea  B  cuprinde o divizare  pe ani de studiu  astfel: 
cat. 1   (elevi  care au inceput studiul pianului in anul scolar 2017 - 2018) 
cat. a 2-a  (elevi care au inceput studiul pianului in anul scolar 2016 - 2017) 
cat. a 3-a (elevi  care au inceput studiul pianului in anul scolar 2015 - 2016) 



cat.a 4-a (elevi  care au inceput studiul pianului in anul scolar 2014-2015) 
cat.a 5-a  (elevi  care au inceput studiul pianului in anul scolar 2013-2014) 
cat. a 6-a (elevi  care au inceput studiul pianului in anul scolar 2012-2013) 
cat.a 7-a(elevi  care au inceput studiul pianului in anul scolar 2011-2012) 
cat. a 8-a (elevi  care au inceput studiul pianului in anul scolar 2010-2011) 

Secţiunea  D  cuprinde o divizare pe ani de studiu. 
Secţiunea  E  repertoriu adecvat stilului cu menţiunea ca minutajul să corespundă 

(orientativ) minutajului Secţiunii A . 
 
III.  Repertoriul pentru secţiunile A, B şi C va cuprinde una sau două lucrări (diferite ca 

stil, formă şi mişcare) la alegerea participanţilor și va fi interpretată din memorie, 

respectând următoarele durate maxime: 
Sectiunea A 
Cat. 1-2 = 5’ maxim  
Cat. 3 -4 = 7’ maxim  
Cat. 5 = 10’ maxim  

 
Sectiunea B 
Cat. 1- 2 = 3’ maxim  
Cat. 3 -8 = 5’ maxim  

pentru Secţiunea D – repertoriul va cuprinde două lucrări (diferite ca stil, formă şi 
mişcare) exclusiv studiu, care trebuie să corespundă anului de studiu, respectând 
următoarele durate maxime: 
Sectiunea D 
Clasele  pregătitoare - a II-a = 3’ maxim  
Clasele  a III-a - a V-a = 7’ maxim 
Clasele  a VI-a - a VIII-a = 10’ maxim 

 

 

 Festivalul – Concurs se desfăşoară cu public. 
 
IV.  Repertoriul menţionat în fişa de înscriere nu poate fi modificat ulterior. Ordinea 
interpretării pieselor se stabileşte la libera alegere a participanţilor. 
 
V.  Desfăşurarea Festivalului-concurs „PIANUL,  A DOUA PASIUNE”   

Vineri 30 martie 2018  Scoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, str. G-
ral Magheru, nr. 6, Bl.P1, mezanin, jud. Vâlcea 
Ora 13:00  Deschiderea Festivalului 

Ora 13:15  Prezentarea juriului 

Ora 13:30 Concurs  

Sâmbăta 31 martie 2018  Scoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, str. 
G-ral Magheru, nr. 6, Bl.P1, mezanin, jud. Vâlcea 
Ora 10:00 Concurs  

Ora 14:00-15:30  Pauză de masă 



Ora 15:30 Concurs  

  

 

VI . Ordinea prezentării participanților în Festival este cea alfabetica, in cadrul fiecarei 

categorii. După planificarea ordinei de intrare, nu se acceptă schimbări. 
 
VII . Inscrierile se primesc până la data de 23 martie 2018. 
       Pentru înscriere sunt necesare urmatoarele: 
- Formularul de înscriere (prezentat mai jos) 
- Copia după certificatul de naştere sau cartea de identitate 
- Taxa de participare este de 50 lei/sectiunile A, B, D şi E  sau 25 lei/persoană pentru 
sectiunea C-ansamblu, platibile fie la secretariatul Şcolii Populare de Arte şi Meserii 
Râmnicu Vâlcea, fie in contul şcolii RO76TREZ67121G335000XXXX deschis la 
Trezoreria Rm. Vâlcea, CUI 5785990. 
În cazul ansamblurilor la 4 mâini, datele celor doi participanţi vor fi menţionate pe acelaşi 

formular. Un elev participant în mai multe formații la patru mâini, achită o singură dată 

jumătatea sa de taxă (25 lei). Participanții în dublă calitate – ca solist și în ansamblu la 

patru mâini (secțiunea C), achită o taxă totala de 75 lei. 

În caz de neprezentare, taxa de participare nu se returnează. 
Inscrierile se primesc prin: 
- e-mail, la adresa - scoaladeartavalcea@yahoo.com 
- FAX  -  0250736189.   
 
VIII . Cheltuielie de transport, cazare, masa, vor fi suportate de participanţi. 
 
IX . Se vor acorda următoarele distincţii, pentru fiecare categorie în parte: Diplome de 
Excelenţă, de Merit, Premii Speciale (pentru cea mai bună interpretare a unei piese 
româneşti,  premiu pentru prezenţă artistică deosebită, etc). Diplomele şi premiile vor fi 



înmânate participanţilor în festivităţile de premiere, conform planificărilor anunțate în timp 

util. 
Premierea se va face după fiecare categorie. 
 
X. Juriul festivalului va fi format din personalităţi ale pedagogiei şi muzicii româneşti şi au 
dreptul să aibă candidaţi în concurs, fără a-şi evalua proprii elevi. 
In momentul înscrierii în Festival, candidaţii acceptă prezentele condiţii şi autoritatea 
juriului. 
 
 
 
Informaţii suplimentare: 
Prof. Cristiana Lazăr –lazar.cristiana@yahoo.com/tel:0742847471 pentru probleme legate de repertoriu 
Ref. Florescu Daniel  - tel. 0746796738, 0250736189 pentru probleme legate de organizare 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea  
E-mail: scoaladeartavalcea@yahoo.com 
  
 

Director Festival  
 prof. DOINA GĂNESCU – manager, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Rm. Vâlcea 
 



 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

la Festivalul-Concurs Naţional  “PIANUL,  A DOUA PASIUNE”, Râmnicu Vâlcea 

Ediția  a IVa, 30 - 31 martie 2018 

Elev: 

1.Numele:_______________________________________ 

2.Prenumele:_____________________________________ 

3. Ţara /naţionalitatea:_____________________________ 

4. Data naşterii:___________________________________ 

Cod numeric personal______________________________ 

5. Adresa permanentă:_____________________________ 

6.Telefon/fax:____________________________________ 

7.Grădiniţa/şcoala/liceul:___________________________ 

Profesor îndrumător:  

8.Numele și prenumele:____________________________ 

Telefon/fax:_____________________________________ 

9. Încadrat la Secţiunea:_________ 

Categoria:_________ 

10. Programul ales (una sau 2 piese): 

1. Numele compozitorului: ________________________ 

Titlul lucrării:___________________________________ 

2. Numele compozitorului:________________________ 

Titlul lucrării: __________________________________ 

Durata totală:..……….. minute 

  



Data:                                                   Semnătura profesor: 


