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Concursul este deschis elevilor din clasele I-XII din 
școlile și liceele de artă și se va desfășura la 
Școala gimnazială de arte „Iosif Sava”. 
 
Concursul va cuprinde 4 secţiuni: 
 
1. Secțiunea Eseu 
2. Interpretare instrumentală (pian,vioară, violă, 
violoncel, harpă, chitară, percuție, flaut, oboi, 
clarinet, fagot, trompetă) 
3. Muzică de cameră (pian la 4 măini, duet, trio, 
cvartet, formație camerală) 
4. Pian complementar 
 
*Programul va fi executat integral din memorie, 
fără repetiții. Nu se admit modificări ulterioare în 
repertoriul comunicat la înscriere. 
*Premiile vor fi acordate pe clase 
 
Documentele necesare pentru înscriere: 

 Formular de înscriere completat cu majuscule 
și cu minutaj obligatoriu 

 Formularele de înscriere se vor trimite prin 
poștă, fax sau e-mail la Școala Gimnazială de 
Arte „Iosif Sava”, str. Constantin Disescu 
nr.37, Sector 1, București, cod poștal 011088, 
e-mail: muzica1@hotmail.com sau Tel./fax: 
02122312470     

 TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE este 
25.05.2016 

 

Concursul va fi distins cu Premiul „Iosif Sava” 
pentru cel mai bun eseu, premii de excelență 
pentru cele mai valoroase și reprezentative 
interpretări, premii și mențiuni.  
Decernarea premiilor se va face în cadrul 
Concertului de Gală unde vor cânta cei mai 
merituoși interpreți nominalizați de către 
membrii juriilor de la toate secțiunile. 
Juriul concursului va fi format din profesori de 
specialitate, cadre didactice din învățământul 
universitar și preuniversitar. Deciziile juriilor sunt 
definitive și nu pot fi contestate. 
Transportul, cazarea și masa sunt suportate de 
concurenți. 
Nu se asigură corepetitor. 
Din momentul înscrierii concurenții acceptă 
prezentul REGULAMENT. 
 

PROGRAMUL CONCURSULUI 
 

1) Secțiunea Eseu – Un eseu cu tema ,,Interpretul 
preferat”. Clasele IX –XII. 
 
Vor fi evaluate lucrări editate în format Times 
New Roman/12, cu diacritice, de cel mult 5 (cinci) 
pagini (10.000 de caractere cu spații) care să 
surprindă profilul unui interpret de muzică clasică 
(instrumentist, dirijor sau cântăreț). Juriul va 
aprecia abilitatea de a culege și rezuma 
informații, dar mai ales creativitatea candidaților 
în comentatrea audițiilor muzicale care să 
cuprindă  piese din repertoriul interpretului 
portretizat. Nu se admit lucrări copiate din 
cronici, lucrări publicate sau din internet. Vor fi 
deasemenea apreciate acuratețea, stilul 
exprimării și aportul personal. 

Lucrările vor fi trimise prin poștă, în original, 
semnate de candidat cu data poștei 25.05.2016. 
 
2) Interpretare instrumentală:  pian  
 
Preșcolari , clasele I - II:  2 piese la alegerea 
concurentului  (baroc,preclasic, clasic, romantic, 
modern) 
Clasele III - XII: - o lucrare barocă  

      - o lucrare clasică ( p.I sonatină/ 
sonată, temă cu variațiuni,  rondo  de 
sine stătător;) 

    - o lucrare din repertoriul romantic, 
modern, românesc. 

 
Interpretare instrumentală:  vioară, violă, 
violoncel, harpă, chitară, instrumente de suflat, 
percuție 
 
Clasele I-XII – 2 lucrări diferite ca stil, formă și 
mișcare 
 
Minutaje admise: 
Preșcolari și Clasele I-II: max. 10 min 
Clasele III – IV – max. 15 min 
Clasele V-VIII – max. 20 min  
Clasele IX –XII – max. 30 min 
 
3) Muzică de cameră 
- 1 lucrare la alegerea concurenților – max. 15 
min 
 
4) Pian Complementar 
Clasele V-XII:   - 2 piese diferite ca stil, formă și 
mișcare. Max. 15 min. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Președintele concursului 
Prof. Univ. Dr. 
Valentina Sandu Dediu - U.N.M.B.  
 
Vicepreședinte al concursului 
Inspector de specialitate 
Prof. Dr. Georgeta Aneta Băcioiu 
 
Director artistic al concursului 
Prof. Ani Marie Paladi 
 
Secretar general al concursului 
Prof. Corina Dinu 
 
Secretariatul concursului 
Prof. Dr. Olivia Vieru,  
Prof. Daniela Deaconescu 
Prof. Marina Deaconescu 
Secretar Corina Dumitru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” 
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Ministerul Educației Naţionale și Cercetării 
Științifice 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”  

Fundația Culturală „Iosif Sava” 
Universitatea Națională de Muzică  
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