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Către, 

Toate unităţi le de învăţământ de stat şi particulare 

În atenţia doamne lor ş i domnilor directori 
În atenţia doamnelor ş i do mnilor profesori pentru educaţie muzicală 

Concursul de interpretare vocală şi intrumcntală în anul şcolar 2022-2023, etapă regională, 

se va desfăşura în data de 25 martie 2023 la Şcoala Gimnazială Nr. 5, sector 3, Bucureşti, 

începând cu ora 8.00. 

Concursul de interpretare vocală şi instrumentală se adresează ele ilor din şcolile ş i liceele 
de cu ltură generală din clase le 111-Xll 

Înscrierea la concurs se face în conform itate cu Regulamentul concursului de interpretare 
vocală şi instrumentală, ataşat ca Anexa I la prezenta adresă . 

Inspecto r şcolar 

Calea 13 Septembrie, nr 209, 
Sector 5, 050722, Bumrc~ti 

rel: +40 (0)21 3 17 36 50 

f ax: -+-10 (0)21 317 36 54 



Regulamentul concursului de interpretare vocală şi instrumentală 

Concursul de interpretare vocală şi instrumenta lă se adresează elevilor din şco lil e ş i liceele 
de cultură generală din clasele III-XII. 

Nu pot participa la acest concurs, ca so li ş ti sau în duet elevii din şcolile şi liceele vocationale 
de muzică ş i elevii care urmează cursuri de muzică la cluburi (de stat sau particulare) şi Palate 
ale copiilor. În caz contrar. nu se va admite ernlutia acestora în cadrul concursului . Ei pot 
face parte din fom1atii de minim 3 membri . 

Pentru toate categoriile de participanţi prezenţa profesorilor îndrumători este obligatorie. 
În caz contrar, soli stul/ grupul/ format ia va fi desca lificată. 

Concursul se desfăşoară pe categorii de vârstă: gimnaziu şi liceu 

Concursul are următoarele secţiuni: 

I. Muzică vocală - soli şti,duet. trio (cu negativ sau acompaniament), 
grupuri/ansambluri vocale ( a capella, cu acompaniament sau cu negativ), grupuri 
vocal-instrumentale cu subsecţ iunile: 

• Clasică 

• Uşoară 

• Folk 

• Populară 

Concursul de interpretare vocală şi instrumentală, nu este destinat secţiunii MUZICĂ 
RELIGIOASĂ! 

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

• Clasică 

• Uşoară 

• 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 intonatiei şi precizie ritmică 

-selectarea unui repertoriu adecvat vârstei. particularităţilor şi calităţi lor individuale/ colective 
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-respectarea partiturii; 

-dic[ie (acolo unde este cazul); 

-expresivitate; 

-stil interpretativ; 

-mişcare scenică (acolo unde este cazul); 

-tinula 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, li, li! 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 o respecta. 

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

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

Preze11(a profesorului Î11drumător este obligatorie pe parcursul evoluţiei elevilor săi Îll 
co11curs, de la intrarea Î11 locaţia desfăşurării co11cm'Sul11i şi până la părăsirea i11ci11tei.Î11 
cazuri excepţionale, În lipsa profesorului îndrumător, profesorul metodist (cu acordul 
acestuia) va prelua sarci11ile profesorului Îndrumător! 

PRECIZĂRI PRIVIND RESPONSABILITATEA PROFESORULUI METODIST DE 
SECTOR! 

• La 11ivel11lfiecărui sector se va orga11iza etapa de se/ectie pe11tru Co11c11rs; 
• Pentru faza zo11ala a Concursultli, se vor promova maxim 3 1111mere/ şcoală;Î11 

sitt111ţi11 Îll c11re profesorul Îşi desfăsoară 11ctivitalea Î11 do111i sau mai multe şcoli, vor 
fi pmmovate maxim 3 1111111ere/profesor; 

• Vor fm11s111ite Î11for11111t electronic Folderul cu negative (cu numele piesei si 
1111111e/e eleveilul11ilgr11pului etc„ care o illferpretează); 
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• Profesorii metodişti l'Or preciza tipul formaţiilor; 

f 

Baciu-Ursuianu Dorina .. „ .. „ .. .. 

Gavrilă Valentina„„„.„„ „. „„„„„„„„„„„„.„„„„ 

Fazacas-Vişan Minodora ... a.;.~.„ 
I li ncă i Laura „ „ „. n „-;x._-~~......-:- ,.__.....-...::;.-."="'-

Director unitate (nume şi semnătură) 

Prof.ELENA PETRESCU 
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DECLARAŢIE 

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

profesor 

la titular/suplinitor de educaţie muzicală 

I o calitatea, 

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

judeţul 

învăţământ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

care participă la etapa zonală de la Şcoala Gimnazială Nr. 5, sector 3, Bucureşti, 25 martie 2023 
a concursului de interpretare vocală şi instrumentală, clasele III-XII este pregătit/ă de 
subsemnatul. 

Nume Prenume 
~~~~~~~~~~ 

Calea 13 Septembrie, nr 209, 
Sector 5, 050722, Bucureşti 

Tel: -t40 (0)21 317 36 50 
Fax: +40 (0)2131736 54 



Anexa 3 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

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

părinte/tutore legal al elevului/elevei ----------------------

din clasa a ___ , unitatea de învăţământ----------------------

participant/ă la concursului de interpretare vocală şi instrumentală, clasele III-XII din 25 martie 

2023, 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 pe pagina oficială de Facebook a concursului. 

Nume Prenume 
~--------~ 

Calea 13 Septcrnbrie, nr 209, 
Sector 5, 050722, Bucureşti 

Tel: -140 (0)213173650 
Fax: +40 (0)2131736 54 




