
         

CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE INTERPRETARE 

„PIANUL FERMECAT”

CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE INTERPRETARE 

„PIANUL FERMECAT”

GALAŢI

Ediția a VI–a 

                                                                      9 MAI 2020 

Organizatori: Consiliul Judeţean Galaţi

                     Centrul Cultural „Dunărea de Jos”  Galaţi

                     Școala de Arte

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean

               Arhiepiscopia Dunării de Jos

Perioada şi locul de desfăşurare:  9 MAI 2020

Sediul CCDJ din str. Domnească nr. 61, Sala „Sergiu Dumitrescu”

           Concursul este destinat elevilor care studiază pianul în Şcoli Populare de Arte, Centre 

Culturale, grădiniţe, Palate ale copiilor, Case de Cultură, şcoli generale, mediu privat.

            Este un cadru organizat de afirmare artistică muzicală, de prezentare şi evaluare a 

cunoştinţelor însuşite.

REGULAMENT

Concursul este structurat pe categorii, în funcție de anul de naştere al concurenţilor. 

Ordinea intrării în concurs este cea alfabetică, conform categoriei.

Concurenţii vor prezenta două piese din repertoriul muzicii clasice universale, diferite ca

gen, stil şi factură, interpretate din memorie. Ordinea interpretării pieselor este la libera alegere a

concurenţilor.

Durata de interpretare: 3-15 minute, în funcţie de categorie, după cum urmează: 



         - minutaj maxim 3 minute

Categoria 0 – 2015

Categoria 1 – 2014

Categoria 2 – 2013

Categoria 3 – 2012

Categoria 4 – 2011

          - minutaj maxim: 5 minute

Categoria 5 – 2010

Categoria 6 – 2009

Categoria 7 – 2008

Categoria 8 – 2007

          - minutaj maxim: 7 minute

Categoria 9 – 2006

Categoria 10 – 2005

           - minutaj maxim: 15 minute

Categoria 11 – 2004

Condiţii de participare

Înscrierile la concurs se fac până la data de 26 APRILIE 2020 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele: 

 - fişa de concurs completată şi semnată;

 - copie a certificatului de naștere/C.I.;

 - copie a chitanţei doveditoare pentru plata taxei de înscriere;

 - copie a repertoriului de concurs. 

Înscrierile se primesc online la adresa de e-mail:  

pianulfermecat@yahoo.com

După data de 26 APRILIE 2020 nu se mai primesc înscrieri. 

 

mailto:pianulfermecat@yahoo.com


Taxa de participare de 100 lei va fi trimisă în contul de virament al beneficiarului:

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi

CUI 3127255, cod IBAN RO24TREZ30621G365000XXXX

deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, sau direct la casieria unităţii, pe numele 

concurentului.

Programările intrării în concurs se vor afişa pe site-ul instituției: 

http://www.ccdj.ro  şi pagina de Facebook Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați până 

la data de 6 Mai 2020.         

În caz de neprezentare la concurs taxa nu se restituie.     

Cheltuielile de transport, cazare şi masă vor fi suportate de către concurenţi

Juriul

Juriul concursului va fi format din personalităţi ale pedagogiei şi muzicii româneşti şi au 

dreptul să aibă candidaţi în concurs, fără a-şi evalua proprii elevi. În momentul înscrierii în concurs,

candidaţii acceptă prezentele condiţii şi autoritatea juriului care este definitivă şi inatacabilă.

Premii

(la fiecare categorie de vârstă)

Marele premiu – trofeu + diplomă

Premiul I - Diplomă de Excelență + medalie 

Premiul II - Diplomă de Merit + medalie

Premiul III - Diplomă de Onoare + medalie

 Mențiuni - (medalie + diplomă) 

Premii speciale (pentru tehnică, sensibilitate, prezenţă scenică, interpretarea unei piese

diferite ca gen: preclasic, clasic, romantic, românesc, modern etc.)

Programul Concursului 

9 MAI 2020

09:00 - Deschiderea Oficială a Concursului „Pianul Fermecat” 

09:00 – 12:00 - Categoriile 0, 1, 2, 3, 4, 5

12:00 – 13:00 - Pauză

http://www.ccdj.ro/


13:00 – 16:00 - Categoriile 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

16:00 – 17:00 - Pauză

17:00 – 18:00 - Recital de pian 

18:00 - Festivitatea de Premiere a concurenţilor

Persoane de contact:

prof. Capră Angelica – tel: 0742030447

prof. State Viorica –     tel: 0749341075

Manager proiect,                                         Şef Serviciu Şcoala de Arte,  

prof. Capră Angelica                                              prof. Şovăială Petrică

                                              Manager,

                                     Viorel Sandu



              CONCURS INTERNAȚIONAL DE INTERPRETARE

                                        ,,PIANUL FERMECAT ”

                                Ediţia a VI - a, Galaţi, 9 Mai 2020
                                             
                                                        

FIŞĂ DE CONCURS
Nr. ….. data: ……/…../2020

                       

DATE DESPRE CONCURENT:
UNITATEA ŞCOLARĂ_______

NUME ____________________________________________________
PRENUME _______________________________________________

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII __________localitatea ___________
ADRESA: Judeţ ______________ Localitate __________________
str. ________________________ nr.____, bloc _______, ap. ______
telefon ___________________________________________________

CATEGORIE: ____________________________________________________

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR
Nume şi prenume __________________________________________
telefon _____________________________________________________

PROGRAMUL (2 piese)
1.Numele compozitorului ___________________________________
Titlul lucrării ________________________________durata ______
2.Numele compozitorului ___________________________________
Titlul lucrării ________________________________durata ______

ACHITAT TAXĂ DE PARTICIPARE, chitanţa nr._____/________ 2020

DATA ÎNSCRIERII, SEMNĂTURĂ,

PĂRINTE/PROF.ÎNDRUMĂTOR



Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galați  
Str. Domnească, nr. 61  
Tel./ Fax: 0236418400;  0236415590  
Email: office@ccdj.ro

                                Anexă 
la  fișa  de  înscriere  pentru  CONCURSUL
INTERNAŢIONAL  DE  INTERPRETARE  „PIANUL

FERMECAT”  GALAŢI,  Ediția  a  VI-a, 9  MAI  2020,
potrivit Regulamentului (UE)2016/679 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal.

CONSIMȚĂMÂNT/ACORD 
privind prelucrarea datelor personale ale participanților 

  Subsemnatul/a  (nume,  prenume)  ___________________________________________,

domiciliat/ă în localitatea ______________________,  judeţul ________________________, strada

_____________________________, nr ___, bl. _______, ap. ______, posesor al CI seria ______,

numărul _____________, eliberat de ___________________, la data de ____________, aparținător

al  minorului   _______________________________________________________    îmi exprim

consimțământul  în  mod expres  cu  privire  la  utilizarea  şi  prelucrarea  datelor cu  caracter

personal ale copilului meu de către Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galați, astfel: 

-  pentru prelucrarea datelor în vederea înscrierii la  CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE INTERPRETARE

„PIANUL FERMECAT” GALAŢI, Ediția a VI-a, 9 MAI 2020;

- pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe toată durata concursului menționat

(înregistrare video, poze, distribuire pe site-ul instituției și în presă și televiziuni locale) cu scopul

promovării culturale (DA / NU);

– pentru stocarea acestor date în conformitate cu dispozițiile  legale ce reglementează

arhivarea documentelor (DA / NU)

  Data                                                                                                  Nume, Prenume

   ________________ ______________________________

    Semnătură

Sunt informat de către operator  că aceste date vor fi tratate în conformitate cu prevederile legilor în
vigoare  privind  protecţia  persoanelor  fizice  în  ceea  ce  priveşte  prelucrarea  datelor  cu  caracter
personal şi  libera circulaţie a acestor date. 

mailto:office@ccdj.ro

