
 

 

CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE PENTRU PIAN 

„SONORIS” 

Ediţia II, 23 Mai 2015, ora 10
00 

 

REGULAMENT 

 

Concursul „Sonoris” se desfăşoară la Centrul Cultural Buftea, str.Ştirbei Vodă, 

nr.8, oraş Buftea 

 Concursul „Sonoris” este dedicat elevilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 

ani, care studiază pianul la grădiniţe, after-school, palate şi cluburi ale copiilor, 

şcoli private sau în sistem particular. Nu se admit elevi ai şcolilor şi liceelor de 

muzică. 

 Repertoriul va conţine  două piese diferite ca stil din literatura pianistică, 

având o durată de maxim 5 minute. Piesele vor fi interpretate din memorie.  

Intrarea în concurs se va face în ordinea crescătoare a vârstei. 

Planificarea concurenţilor va fi comunicată în săptămâna precedentă 

concursului. 

 Juriul va fi alcătuit din specialişti în domeniu –profesori de specialitate. 

Se vor acorda: Premiul I, Premiul II, Premiul III, Menţiuni şi diplome de 

participare. Acestea vor fi înmânate personal participanț ilor, în cadrul 

festivităț ii de premiere programată în aceeaș i zi. 

Deciziile juriului nu pot fi contestate. 

Transportul şi cazarea participanţilor le revin în totalitate acestora. 

Înscrierile se fac numai electronic până la data de  11 mai 2015  la 

adresa de e-mail: centrulculturalbuftea@yahoo.com. 

Taxa de participare este de 40 lei şi va fi depusa in contul: 

RO06TREZ42221E365000XXXX, cu mentiunea  „PENTRU CONCURSUL 

SONORIS”. 

 

 

mailto:centrulculturalbuftea@yahoo.com


Pentru înscriere se vor atasa urmatoarele:  

1. Formularul de înscriere completat; 

2. Copie xerox a repertoriului. 

3. Dovada plăț ii de 40 lei în contul menț ionat mai sus. 

 

Elevul se va legitima cu carnetul de note vizat pe anul în curs. 

În caz de neprezentare la concurs taxa nu se va restitui. 

Concursul „Sonoris” este organizat de Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov-

profesor  Pieptea Gabriela, cu sprijinul Centrului Cultural Buftea şi al Primăriei 

Buftea. 

 

Mijloace de transport: 

RATB – 460 B 

Maxi-taxi de la staţia de metrou 1 Mai/Piaţa Chibrit,  Bucureşti – Buftea 

 

Informaț ii suplimentare: 

 

www.facebook.com/pages/Sonoris-Editia-a-II-a-2015-

Buftea/638335806271882 

 

Contact: Iulia Boț an, tel: 0734.100.100 

 

 

 

Director,        Organizator, 

prof.Diana Dicianu      prof.Gabriela Pieptea 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

CONCURS  NAŢIONAL  DE  INTERPRETARE  PENTRU  PIAN 

„SONORIS” 

Ediţia II, 23 Mai 2015 

 

 

NUME ŞI PRENUME ELEV:............................................................................. 

ANUL NAŞTERII:..............CLASA:.......AN  DE STUDIU:.............................. 

UNITATEA ŞCOLARĂ:..................................................................................... 

DATE DE CONTACT (TEL.):............................................................................ 

 

 

PROFESOR 

NUME ŞI  PRENUME:........................................................................................ 

DATE DE CONTACT  (TEL.):............................................................................ 

ADRESĂ E-MAIL:............................................................................................... 

REPERTORIU: 

1. COMPOZITOR.......................................................................................... 

TITLUL LUCRĂRII:................................................................................. 

DURATA:...................... 

2. COMPOZITOR.......................................................................................... 

TITLUL LUCRĂRII:................................................................................. 

DURATA:...................... 

 

DATA:....................... 

 

SEMNATURA 

 


