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Către. 

Toate unităţi le de învă\ămânl de stat şi particulare 

În atenţia doamne lor şi domnilor directori 
În alentia doamnelor şi domnilor profesori pentru educaţie muzicală 

Concursul de interpretare vocală şi inlrumentală în anul şcolar 2022-2023 etapă j udeţeană, 

se va desfăşura În dala de 11 martie 2023 la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Corneliu" din 

localitatea Domneşti, judeţul Ilfov, începând cu ora 8.00. 

Concursul de interpretare voca lă ş i instrumentală se adreseală elevilor din şcol ile şi liceele 
de cultură generală din clasele lll-XJI. 

Înscrierea la concurs se face pana an data de 3 martie În conformitate cu 
Regulamentul de concurs ataşat ca Anexa I la prezenta adresă. 

Profesorul Îndrumător din şcoală va completa online următoarele documente: 

I . fi şa de înscriere; 

2. declaraţia de consimţământ a părinti lor elevilor participanţi privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal Anexa 3; 
3. declaraţia de consimţământ personală privind prelucrarea date lor c u caracter personal 

Anexa 3; 

4. declaraţia (Anexa 2) prin care confirmă faptul că e levii I formaţiile sunt pregăti\i de el. 

În cazul în care elevii lucrează şi cu alţi profesori de specialitate din şcoală, pe 

declaraţie se va regăs i numele în c la r şi semnătura acestora; 

Link-ul documnetclor de la punctul 1-4 şi regulamentul de concurs va fi postat pe s ite-ul 
Inspectoratului Şcolar Jude\ean Il fov şi pe grupul de WhatsApp al profesorilor de educa\ie 
ffilllical ă. 

Folderul cu negative va avea la rcname: denumirea piesei - numele 
elevei/ului/grupului etc., care o interpretează şi va fi transmis până În data de 3 martie 
pe adresa de email : profa de muLi k.({1 yahoo.com 

Notă: 

• Secţiunea Muzicii Religiot1.wi arc doar etapă judeţeană; 

Calea 13 Septembrie, nr 209, 
&-clor 5, 050722, Bucurc~Li 

Tel: +40 (0)21 317 36 50 
Fax: +40 (0)21 317 36 54 



• Nu se acceptă pa11iciparea în Concurs a soliştilor instrumentişti sau 
soliştilor vocaJi pregătiţi de un alt profesor, decât cel de E(fucaţie muzicală 
al şcolii pe care o reprezintă; 

• Prezenta profesorului îndrumător este obligatorie· pe parcursul evoluţJei 
elevilor săi în concurs, de la intrarea în sala desfăşurării concursului şi 

până la părăsirea incintei .. 

• Nerespectarea regulamentului de coi1curs conduce Ja jmposibilitatca 
participării elevilor I .forma fiilor la etapa judeţeană şi la etapa zonală a 
concursului. 

Inspector şcolar 
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Anexa 1 

Regulament 

concursnlui de interpretare vocală şi instrumentală 

Etapa judeţeană 

Concursul de interpretare vocală şi instrumentală se adresează elevilor din şcolile şi 
liceele de cultură generală din clasele lll-XIL 

Nu pot participa la acest concurs, ca solişti sau în duet elevii din şcolile şi liceele 

vocaţionale de muzică şi elevii care urmează cursuri de muzică la cluburi (de stat sau 

particulare) şi Palate ale copiilor. În caz contrar, nu se va admite evoluţia acestora în cadrul 
concursului. Aceştia pot face parte din formaţii de minim 3 membri. 

Pentru toate categoriile de participanţi prezenţa profesorilor îndrumători este 
obligatorie. În caz contrar, solistul/ grupul/ formaţia va fi descalificată. 

Concursul se desfăşoară pe categorii de vârstă: primar (clasa a lll-a şi clasa a IV-a) 

gimnaziu şi liceu. 

Concursul are următoarele secţiuni: 

l. Muzică vocală - solişti, duet, trio (cu negativ sau acompaniament), 

grupuri/ansambluri vocale (a capella, cu acompaniament sau cu negativ), grupuri 
vocal-instrumentale cu subsecţiunile: 

2. Clasică 

3. Uşoară 

4. Folk 

5. Populară 

6. Religioasă - DOAR PENTRU ETAPA JUDEŢEANĂ A CONCURSULUI. 

Muzică instrumentală, solişti, grupuri/trupe sau ansambluri cu subsecţiunile: 

I. Clasică 

2. Uşoară 

3. Populară 

Concurenţii vor interpreta o singură lucrare muzicală, de sine stătătoare, având durata 

maximă de 4 minute. 

Nu sunt acceptate colaje. 

Nu se acceptă interpretări cu pozitiv 

Criteriile de evaluare: 

• acurateţea intonaţiei şi precizie ritmică 

• selectarea unui repertoriu adecvat vârstei, particularităţilor şi calităţilor individuale/ 

colective -respectarea partiturii; 

• dicţie (acolo unde este cazul); 

• expresivitate; 

• stil interpretativ; 
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• mişcare scenică (acolo unde este cazul); 

• ţinuta scenică-adecvată vârstei şi genului de muzică abordat; 

• atitudine; 

• originalitate/ autenticitate 

Juriul va fi alcătuit din : Inspector Şcolar de specialitate, profesori metodişti, profesori de 
educaţie muzicală. 

Se vor acorda premii I, II, III şi menţiuni pentru fiecare categorie de vârstă şi pentru 
fiecare secţiune şi subsecţiune. 

Deciziile juriului sunt definitive şi nu se admit contestaţii. 

Comisia de organizare va comunica din timp planificarea. 

Participanţii şi profesorii îndrumători au obligaţia de a respecta planificarea. 

Profesorii de educaţie muzicală din şcolile gimnaziale şi licee de cultură generală vor 
completa o declaraţie care să confirme faptul că elevii I formaţiile sunt pregătiţi de aceştia. 
În cazul în care elevii lucrează şi cu alţi profesori de specialitate din şcoală, pe declaraţie 
se va regăsi numele în clar şi semnătura acestora. 

Nu se acceptă participarea în Concurs a soliştilor instrumentişti sau soliştilor vocali 
pregătiţi de un alt profesor, decât cel de Educaţie muzicală al şcolii pe care o reprezintă. 

Prezenta profesorului îndrumător este obligatorie pe parcursul evoluţiei elevilor săi în 
concurs, de la intrarea în locaţia desfăşurării concursului şi până la părăsirea incintei. 

PRECIZĂRI 

• Pentru etapa judeţeană a Concursului se vor promova maxim 3 numere/şcoală. 
În situaţia în care profesorul îşi desfăsoară activitatea în două sau mai multe 
şcoli, vor fi promovate maxim 3 numere/professor. 

• Vor transmite în format electronic folderul cu negative (cu denumirea piesei şi 
numele elevei/ului/grupului etc., care o interpretează). 
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Anexa 2 

DECLARAŢIE 

Subsemnatul/Subsemnata 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

titular/supt initor de educaţie muzicală 

profesor 

la 

localitatea, 

judeţul declar că elevul/eleva/formaţia din clasa a , de la unitatea de 
~~~~- -~~~-

care participă la etapa judeţeană de la Casa de cultură din localitatea Domneşti, judeţul Ilfov, 
martie 2023 a concursului de interpretare vocală şi instrumentală, clasele lll-XII este pregătit/ă de 
subsemnatul. 

Nume Prenume 
~~~~~~~~~~ 
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Anexa3 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Subsemnatul/-

a __________ ,CNP ________________ cu domiciliul 

în str. nr. __ , bi ___ , se. __ ~ ap. __ _ judeţ/sector 

____ telefon. ,titular al răspunderii părinteşti asupra 

numitului ____________ ,CNP. __________ _ îmi exprim acordul cu 

privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, 

în scopul paiticipării la Concursul de interpretare vocală şi intrumentală, etapa judeţeană martie 2023. 

Declar că operatorul are dreptul de a transmite datele cu caracter personal către terţi în condiţiile prevăzute 

de legislaţia naţională şi europeană în vigoare. 

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale acestuia/acesteia exclusiv în scopul organizării 

şi desfăşurării concursului şi a promovării evenimentului prin foto-video a momentelor artistice. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în 

declaraţii, că am luat la cunoştinţă explicaţiile, instrucţiunile şf drepturile de care dispun în conformitate cu 

art. 12-18 din Legea nr. 67712001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date şi cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circula\ie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Declar că am luat la cunoştinţă faptul că îmi pot retrage consimţământul dat în prezentul scop în 

orice moment. 

DATA SEMNĂTURA 
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