
 

 

           ''α  - Tineri muzicieni în competiţie'' 

       Festivalul – Concurs al tinerilor muzicieni 

                                   
Perioada: 16 - 17 martie 2018 

Finanţator: Consiliul Judeţean Timiş 

Organizator: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş prin  Şcoala de Arte 

Timişoara 

Locaţia: Timişoara, sala de spectacole a Școlii de Arte, str. E. Ungureanu nr.1 

 

Obiective: 

 - Promovarea muzicii clasice în rândul copiilor şi adolescenţilor 

       - Descoperirea de noi talente şi promovarea lor la nivel național 

       - Promovarea imaginii Şcolii de Arte Timişoara 

       - Promovarea cursurilor şi a profesorilor Şcolii de Arte Timişoara 

       - Dezvoltarea spiritului de competiţie al cursanţilor Şcolii de Arte Timişoara 

 

   CAPITOLUL I.  

   Secţiunile de concurs: 

1. secţiunea interpretare instrumentală - muzică clasică şi muzică de 

divertisment pentru instrumentele pian, vioară  şi chitară. 

2. secţiunea canto –muzică clasică / canto - crossover (muzică clasică cu 

aranjament de muzică uşoară). 

  Concurenţii amatori vor prezenta 1 lucrare muzicală cu durata maximă de 3 

minute. 

  Concurenţii profesionişti vor prezenta 1 lucrare muzicală cu durata maximă 

de 8 minute. 



 

 

   Minutajul este valabil pentru ambele secţiuni. 

                      

   CAPITOLUL II. 

   Condiţii de participare: 

  Concursul de interpretare va fi structurat pe următoarele categorii: 

1. -amatori 

2. –profesionişti (elevi, studenți de la liceele şi facultățile de specialitate) 

  Concursul se adresează copiilor şi tinerilor  cu vârste cuprinse între 5 şi 30 ani, iar 

aceștia se vor departaja pe următoarele categorii de  vârstă: 

 - 5 - 7 ani                                                                                                                                                                                        

 - 8 – 10 ani                                                                                               

- 11 – 13 ani                                                                                                 

- 14 – 16 ani                                                                                               

- 17 – 19 ani                                                                                               

- 20 – 22 ani                                                                                               

- peste 23 ani 

  La secţiunea canto pot participa tineri cu vârsta cuprinsă între 14-30 ani, pe 

următoarele categori: -14-16 ani 

                                   -  16-19 ani 

                                   -  peste 19 ani. 

  Nu se percepe taxă de participare / înscriere. 

 

 

          CAPITOLUL III.  

Înscrierea concurenţilor: 

    Înscrierea în concurs se face prin completarea fişei de înscriere care se găseşte pe 

site-ul www.ccajt.ro şi la secretariatul instituției din str. E. Ungureanu nr 1. 

   Înscrierea în concurs se va face până la data de 9 martie 2018. 

 

CAPITOLUL IV.  

http://www.ccajt.ro/


 

 

Obligaţiile participanţilor: 

   Concurenţii au obligaţia să completeze fişa de înscriere aflată pe site-ul 

www.ccajt.ro  şi să ataşeze  negativul muzical până la data de 9 martie 2018, ora 

14. Acestea se pot  trimite electronic pe e-mailul instituției ccajt@ccajt.ro sau la 

sediul Centrului de Cultură şi Artă Timiş, str E. Ungureanu, nr 1, Timişoara.  

Concurenții  de la secțiunea crossover vor interpreta  obligatoriu numai piesa trimisă 

pe suport digital, iar concurenții celorlalte secţiuni vor interpreta piesa menţionată în 

fişa de înscriere. 

 Participanții au obligația să respecte clauzele regulamentului festivalului şi să se 

prezinte cu cel puţin 30 minute înainte de ora programată pentru concurs. 

    Pe durata participării la festival, concurenţilor, parinţilor sau profesorilor 

coordonatori le este interzis să contacteze membrii juriului. 

 

      CAPITOLUL V. 

      Comitetul de organizare 

    Manager prof. Liliana Laichici 

    Dir. Adj. prof. Adrian Scorobete 

    Șef Serviciu Școala de Arte prof. Iosif Kalmar 

    Organizator Spectacole Loredana  Bândariu 

    Prof. Roxana Pîrvu  

    Prof. Laura Sabău 

    Prof. Oana  Maria Merceanu 

    Prof. Vanana  Ciolac 

    Prof. Georgiana Necşa 

    Prof. Marc Antonio 

    Prof. Alexandru Faur 

    Prof. Edmund Dandoţi 

 

   CAPITOLUL VI.  

    Juriul 

Din juriul vor face parte personalităţi marcante ale vieţii culturale. 

http://www.ccajt.ro/


 

 

 Evaluarea concurenţilor se va face pe baza următoarelor criterii: - interpretarea 

artistică, realizarea tehnică, vârsta/ani de studiu, gradul de dificultate al 

lucrării muzicale, corectitudinea şi acurateţea interpretării muzicale, dicţia, 

intonaţia, emisia  vocală, personalitatea  interpretului. 

    Juriul îşi rezervă dreptul de a  întrerupe concurentul, în cazul depăşirii baremului 

de timp stabilit. 

     Membrii juriului nu au dreptul de a-şi nota proprii elevi. 

     Deciziile juriului sunt definitive şi fără drept de contestație. 

 

   CAPITOLUL VII. 

    Premiile 

  Se vor acorda următoarele premii:-  Premiul juriului, 

- Premiul I 

- Premiul II 

- Premiul III 

- Menţiuni 

- Diplome de participare 

 Notarea se va face astfel: - 100 puncte -  Premiul juriului pentru fiecare grupă de 

vârstă 

                                    -95-99 puncte - Premiul I pentru fiecare grupă de vârstă 

                                    -90-94 puncte - Premiul II pentru fiecare grupă de vârstă 

                                    -85-89 puncte – Premiul III pentru fiecare grupă de vârstă 

                                    -80-84 puncte -  Menţiune pentru fiecare grupă de vârstă 

 

 CAPITOLUL VIII. 

 Obligaţiile organizatorilor: 

- Să pună la dispoziţie regulamentul festivalului 

- Să afişeze lista concurenţilor şi ordinea intrării în concurs până la data de 14 

martie 2018 pe site-ul www.ccajt.ro  

- Să organizeze şi să pună la dispoziţie sala de spectacole şi sonorizarea 

- Să asigure o jurizare obiectivă şi transparentă 

 

http://www.ccajt.ro/


 

 

   Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresa E. Ungureanu, nr 1, tel 

0256/435158, Timişoara.  

   Persoanele  de contact sunt : -   prof. Roxana Pîrvu – tel. 0726318631  

- prof. Edmund Dandoţi – tel. 0721356832.  

- prof. Marc Antonio – tel. 0770908641 - pentru 

detalii referitoare la secţiunea canto-crossover. 

 

 

 

                                                      Manager                       

                                           LILIANA LAICHICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


