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„PIANISSIMO”

CONCURS NATIONAL DE INTERPRETARE PENTRU PIAN

Editia I, 21-22 Februarie, 2015, ora 900

REGULAMENT

Concursul „Pianissimo” este dedicat elevilor cu varsta cuprinsa între 5 si 
16  ani,  care  studiaza  pianul  la  gradinite,  after-school,  palate  si  cluburi  ale 
copiilor, scoli private / de stat sau în sistem particular. Se admit elevi ai scolilor 
si liceelor de muzica doar in cazul in care pianul este instrument secundar de 
studiu.

Repertoriul va contine doua piese diferite ca stil din literatura pianistica, 
ambele avand o durata cuprinsa intre minim 2 si maxim 9 minute. Piesele vor fi 
interpretate din memorie pe un pian de concert.

Programul mentionat in fisa de inscriere nu poate fi modificat. Ordinea 
interpretarii pieselor din repertoriu se stabileste la libera alegere a candidatului.

Structura:
Concursul este structurat in doua etape : 

Etapa I
Sectiunea A: participanti cu varste de 5  si 6 ani.
La aceasta sectiune pot participa cei nascuti intre 01 februarie 2009 – 28 
februarie 2010
Sectiunea B: participanti cu varste de 7 si 8 ani.
La aceasta sectiune pot participa cei nascuti intre 01 februarie 2007 – 29 
februarie 2008
Sectiunea C: participanti cu varste de 9 si 10 ani
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La aceasta sectiune pot participa cei nascuti intre 01 februarie 2005 – 28 
februarie 2006

Etapa II
Sectiunea A : participanti cu varste varste de 11 si 12 ani
La aceasta sectiune pot participa cei nascuti intre 01 februarie 2003 – 29 
februarie 2004
Sectiunea B: participanti cu varste de 13 si 14 ani
La aceasta sectiune pot participa cei nascuti intre 01 februarie 2001 – 29 
februarie 2002
Sectiunea C : participanti cu varste de 15 si 16 ani
La aceasta sectiune pot participa cei nascuti intre 01 februarie 1999 – 29   
februarie 2000

Se  vor  acorda:  Premiul  I,  Premiul  II,  Premiul  III,  Mentiuni  si  diplome  de 
participare pentru fiecare dintre cele 6 sectiuni.

Intrarea în concurs se va face în ordinea alfabetica.
Planificarea  concurentilor  va  fi  comunicata  în  saptamana  precedenta 

concursului.
Juriul va  fi  alcatuit  din  personalitati  ale  vietii  muzicale  romanesti. 

Numarul  juratilor  invitati  sa  participe  la  evaluarea  concurentilor  poate  varia 
intre 3-5. 

Juriul, isi va desfasura activitatea dupa Regulamentul Concursului si
va decide castigatorii pentru fiecare sectiune a Concursului.
Pe  durata  participarii  in  concurs,  candidatilor  le  este  interzis  sa  contacteze 
membrii juriului.

Se vor acorda: Premiul I, Premiul II, Premiul III, Mentiuni si diplome de 
participare pentru fiecare dintre cele 6 sectiuni ale concursului.
Decizia juriului este definitiva si fara drept de contestare.

ComunaCorbeanca, SatPetrești, Str. Radarului nr. 16-C,județIlfov, Romania,Fax+40318156237 ; Tel :+40733557898 : E-mail :  
mihai@wildromania.eu, corina@wildromania.eu;

mailto:corina@wildromania.eu
mailto:mihai@wildromania.eu


ASOCIAȚIA 
ALEXANDRU 

SATMARI

Transportul si/sau cazarea participantilor le revin in totalitate acestora. La 
cererea participantilor, organizatorul poate recomanda unitati de cazare pentru 
sederea pe durata concursului.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda:

1. Formularul de inscriere completat;

2. Copie xerox a repertoriului

3. Copie a certificatului de nastere/carte de identitate

4. Dovada achitarii taxei de participare (copie Ordin de plata, chitanta)

Modalitati de inscriere:

1. Transmitere  dosar  prin  email  –  formularele  transmise  vor  fi  in 
format .pdf

2. Transmitere dosar prin fax – nr. 021.794.19.32

Inscrierile se  fac  pana  la  data  de  18  februarie2015 –  data  primirii 
inscrierii.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0786.15.22.27, persoana de 
contact Ana Maria Preda

E-mail:     concurspianissimo@gmail.com

Taxa de participare este de 50 lei si va fi depusa prin transfer bancar sau 
mandat postal in contul Asociatiei Alexandru Satmari.

Datele pentru achitarea taxei de participare sunt urmatoarele:
ASOCIATIA  ALEXANDRU  SATMARI,  Comuna  Corbeanca,  Sat 

Petresti,  Str.  Radarului,  nr.16-  C,  Camera  1,  judet  Ilfov,  Romania,  CUI 
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33007528, cont IBAN RO59 RZBR 0000 0600 1578 4917, deschis la Raiffeisen 
Bank, Agentia Buftea.

Anularea participarii se poate face cel mai tarziu cu o saptamana inainte 
de concurs.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a face publice, in scop de promovare, 
inregistrari  video  si  audio  din  timpul  concursului,  inscrierea  reprezentand 
acordul participantilor in acest sens.

OBLIGATIILE PARTICIPANTILOR

1. Sa respecte prevederile prezentului regulament

2. Sa trimita in timp util formularele de inscriere

3. Cheltuielile  privind transportul,  cazarea si  masa  vor fi  suportate de 
concurenti sau scoala pe care o reprezinta

OBLIGATIILE ORGANIZATORILOR

1. Sa  comunice  din  timp  participantilor  agenda  de  desfasurare  a 
concursului precum si orice modificari aparute in program

2. Sa asigure buna desfasurare a concursului

3. Sa ofere premii/ diplome in acord cu decizia juriului

Concursul „Pianissimo” este organizat de Asociatia Alexandru Satmari cu 
sprijinul Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania (AGIR)

Concursul se va desfasura in sala de festivitati a AGIRdin
Bucuresti, B-dul Dacia, nr.26, Sector 1
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