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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VRANCEA 

ASOCIAȚIA ELEVILOR ȘI PROFESORILOR ARTIȘTI „MILCOVIA” 

LICEUL DE ARTǍ “GHEORGHE TATTARESCU” FOCŞANI 

 
SINTEZA REGULAMENTULUI de desfășurare al Concursului Interjudeţean de Interpretare 

„NOELIA  PRISECARU” - ediţia a XIII-a  

03 – 04 iunie 2022 Ateneul Popular „Maior Gh.Pastia” – Focșani 

 

 Concursul se adreseazӑ tinerelor talente din școli și licee de artă dar și elevilor ce urmează 

alte forme de învățământ muzical (centre culturale, palate ale copiilor, asociații, învățământ privat). 

 Repertoriul va fi alcătuit din 2 lucrări diferite ca gen, stil, caracter, din literatura muzicală 

universală sau românească (una din ele poate fi studiu), fără repetiții, cu excepția pieselor 

structurate cu prima și seconda volta. Pentru soliști, acesta va fi executat din memorie.  

 Jurizarea se va face pe clase (nu pe ani de studiu). 

SECȚIUNI, CATEGORII DE VÂRSTĂ, DURATA REPERTORIULUI 

I. Secțiunea formații camerale îşi propune dezvoltarea abilităţilor de interpretare muzicală în 

formaţie. 

 Componenţa formaţiilor camerale va fi de 2 – 10 instrumentişti. 

 Limita de timp: 

 - clasele 0 – IV   - 5 minute; 

 - clasele V - VIII   - 8 minute; 

 - clasele IX – XII  -10 minute. 

 Nu se admit lucrări folclorice sau de divertisment! Se admit transcripții și/sau piese 

acompaniate. Două părți din aceeași lucrare, cu agogică diferită (lent – rapid) vor fi considerate ca 

fiind echivalente cu 2 lucrări. 

 Categorii:  A. - licee de artă şi şcoli generale de muzică; 

   B. - alte forme de învățământ. 
 Categorii de instrumentație: pian la 4, 6 sau 8 mâini, formaţii 2 piane, duete, alte formaţii.  

 Formațiile de 2 persoane vor fi alcătuite din elevi între care nu există diferență de vârstă mai 

mare de 3 ani. Pentru a încuraja interpretarea muzicală în familie, se permite înscrierea formațiilor 

de 2 elevi având diferență de vârstă mai mare de 3 ani dacă membrii acesteia aparțin aceleiași 

familii (frați / surori).  În cazul formațiilor alcătuite din 3 sau mai mulți elevi, este preferabil (dar nu 

obligatoriu) ca aceștia să aparțină aceluiași ciclu de învățământ (primar, gimnazial sau liceal). Se va 

face media claselor concurenților, pentru echivalarea categoriei de jurizare. 

 Formațiile care au în componență elevi de la licee de artă împreună cu elevi de la alte forme 

de învățământ, vor concura la categoria A (licee de artă). 

II. Secțiunea soliști instrumentiști se adresează elevilor pianişti, chitarişti și suflători din 

ciclurile primar, gimnazial şi liceal şi are ca principal obiectiv îmbunătăţirea procesului instructiv - 

educativ prin stimularea spiritului de competiţie.  

 Categorii: 

 A. - licee de artă şi şcoli generale de muzică; 

 B. - centre culturale, asociații, palate ale copiilor şi învăţământ privat; 

 C. - pian complementar / instrument auxiliar / instrument la alegere (chitară sau 

instrument de suflat), studiat în licee de artă şi şcoli generale de muzică. 

 Categoriile de vârstă și limitele de timp sunt următoarele: 

Categoria A.    
  Clasele I – II     6 minute 

  Clasele III – IV   8 minute 
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  Clasele V – VIII 10 minute 

  Clasele IX – XII 15 minute   

ACEASTĂ ULTIMĂ CATEGORIE DE VÂRSTĂ SE ORGANIZEAZĂ NUMAI PENTRU 

CHITARĂ, NU ȘI PENTRU PIAN ȘI INSTRUMENTE DE SUFLAT!  

Categoria B. (toate instrumentele din concurs) 

  Clasele 0 – IV    8 minute 

  Clasele V – VIII 10 minute 

  Clasele IX – XII 12 minute 

  La această secţiune pot participa şi preşcolari. 

Categoria C. (elevi din clasele V – XII, pian complementar, respectiv chitară și instrumente de 

suflat, având pian sau teoria muzicii ca disciplină principală de studiu) 

  Clasele V – VIII    8 minute 

  Clasele IX – XII  10 minute 

 Pot participa și instrumentiști de la secțiile folclor sau jazz, cu condiția să interpreteze 

lucrări de factură clasică, nu folclorice sau de divertisment. 

 Jurizarea se va efectua pe clase. 

 

 Alte precizări:  

 Pentru înscriere, concurenții vor trimite, în perioada 10 - 20 mai 2022, pe adresa de mail 

noeliaprisecaru@gmail.com.: 

   1. Fișa de înscriere completată; 

  2. Copia scanată a partiturilor, în format PDF. 

 Nu se percepe taxă de participare.  

 Câștigătorii trofeului din edițiile precedente au drept de participare la o categorie diferită, 

începând cu a 3-a ediție de la cea la care au câștigat trofeul. 

 Membrii juriului au voie să prezinte elevi în concurs, dar nu vor avea drept de notare pentru 

aceștia. 

 Juriul va fi alcătuit din cadre didactice ale unităților școlare participante, având ca 

președinte un cadru universitar. Deciziile juriului sunt incontestabile. 

 Se vor acorda premii, mențiuni și premii speciale, constând în diplome. Se acordă diplomă 

de participare celor care nu primesc premii. Dintre cei care obțin 100 de puncte, juriul va selecta 

concurenții cărora li se va decerna trofeul „Noelia Prisecaru”; acesta se acordă sau nu, la decizia 

juriului,  pentru fiecare instrument, separat pentru categoria A și categoriile B+C. 

 Având în vedere că Liceul de Artă din Focșani nu dispune de spațiu propriu pentru concerte, 

pentru economie de timp și pentru a evita aglomerația, NU se va organiza festivitate de premiere. 

Diplomele și trofeele vor fi înmânate, după terminarea concursului, unui reprezentant al județului 

participant, sau, vor fi trimise prin curier, cu plata ramburs a transportului. 

 Programarea concurenților va fi comunicată participanților cu 3-4 zile înainte de concurs. 

Pentru a facilita participarea atât la secțiunea instrument, cât și la secțiunea formații, fără a necesita 

deplasarea în mai multe zile, programarea va fi realizată respectând următoarele repere (în 2 săli 

diferite): 

 VINERI, 03 iunie 2022 – pian, chitară și formații; 

 SÂMBĂTĂ, 04 iunie 2022 – pian, suflători și formații. 

  

  

 Informaţii suplimentare la telefoanele:  

 - 0727490612 – prof. Doina Collavini (inspector de specialitate şi coordonator proiect);   

 - 0765150063 – prof. Simona Safta – director adjunct;  

 - pian și formații: 0726453478 – prof. Viorica Cristescu (responsabil comisie metodică pian 

și coordonator proiect);  

 - chitară: 0748995093 – prof. Silviu Lăscan;  

 - instrumente de suflat: 0742263963 – prof. Dorin Ticu. 
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