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REGULAMENTUL CONCURSULUI 
 

 

Concursul se adresează elevilor din clasele I-VIII, specializarea muzică, fiind 

organizat pe instrumente și clase. În 2021 vor participa doar elevii claselor I-IV. 

Concursul se va desfășura într-o singură etapă, fiecare concurent interpretând un 

repertoriu alcătuit din două lucrări diferite ca gen, formă și stil cu sau fără acompaniament 

(în funcție de cum au fost concepute de compozitori) sau un studiu și o lucrare la nivelul 

corespunzător clasei, la alegere.  

Studiile și piesele de repertoriu vor fi prezentate din memorie cel puțin la nivelul 

programei anului de studiu. Interpreții vor prezenta în fața juriului cele două lucrări. 

 

Juriul va desemna câștigătorii concursului în ordinea descrescătoare a 

punctajelor și va acorda: 

• titlul de „Cel mai bun interpret” concurentului care va întruni cel mai 

mare punctaj – nu se acordă în 2021; 

• premiul „Cătălina Hapurne” (după numele inițiatoarei concursului) – nu 

se acordă în 2021; 

• premiul din partea Asociației de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de 

Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava – nu se acordă în 2021; 

• premiile I, II, III și Mențiune pentru fiecare instrument și clasă; 

• premiul juriului. 

 

Evaluarea concurenţilor se va face după următoarele criterii: 

• respectarea textului muzical; 

• tehnica instrumentală; 

• interpretarea artistică (muzicalitate, expresivitate); 

• ținuta scenică, impresia artistică; 

 

Decizia juriului este definitivă și irevocabilă.  

Nu se admit contestații la proba practică. 
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  Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de performanță, juriul își rezervă dreptul de a 

nu acorda sau de a redistribui anumite premii. 

   

Punctajul aferent premiilor: 

• Premiul I – 95-100 puncte; 

• Premiul II – 90-94,99 puncte; 

• Premiul III – 85 – 89,99 puncte; 

• Mențiune – 80-84,99 puncte. 

 

Condiții de participare: 

Înscrierea la concurs se va face pe baza: 

• fișelor de înscriere, depuse la secretariat până miercuri, 24 martie 2021; 

• unei donații în valoare 15 lei, depuse de către fiecare concurent până la 

intrarea în concurs în contul Asociației de Părinți și Absolvenți ai Colegiului 

de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava, deschis la ING BANK, nr. 

RO11INGB0000999904268034. Chitanța (foaia de vărsământ) va însoți fișa 

de înscriere – doar pentru elevii suceveni. 

 

Înscrierea la concurs reprezintă: 

• Acceptul concurentului privind prelucrarea datelor personale doar în scopul 

participării la acest concurs; 

• Acceptarea și respectarea în totalitate a prevederilor regulamentului. 

 

Programul concursului: 

• Concurs pe instrumente clasele I-IV – 30-31 martie 2021; 

• Festivitatea de premiere pentru clasele I-IV – 1 aprilie 2021, orele 10.30. 

• Pentru clasele V-VIII, concursul va fi reprogramat urmărind scenariul de 

funcționare al instituției. 

 

Note finale: 

Pe durata concursului vor fi respectate măsurile de prevenire a infectării cu virusul 

COVID-19; 

Se interzice în sală filmarea și înregistrarea concurenților cf. LEN nr. 1/2011 și în 

baza Regulamentului GDPR. 
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Prof. Elena Istrate   


