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Regulament

Concursul National de Interpretare 
“ ansă Egală”Șansă Egală” , a V-a edi ieție

22-23 Februarie 2019, Tîrgu Mureș, România
 

organizat de către  Liceul Voca ional de Artă din Tîrgu Murețional de Artă din Tîrgu Mureș ș în parteneriat cu Asocia ia ansățional de Artă din Tîrgu Mureș Șansă
Competi ionalățional de Artă din Tîrgu Mureș  din  Tîrgu  Mure ,  în  colaborare  cu  ș, în colaborare cu Inspectoratul  colar  Jude ean  MureȘansă țional de Artă din Tîrgu Mureș ș se
adresează tuturor elevilor din clasele 0-XII ale scolilor si liceelor din ară i străinătate,  țară și străinătate, ș, în colaborare cu cursantilor
scolilor populare de arte, cat si celor care studiaza in particular.

Concursul se va desfă ura în două etape:ș, în colaborare cu 
 În prima etapă a concursului se va interpreta studiul impus, diferit pentru fiecare grupă de vârstă 
(după cortină), si anume:

Pentru sectiunea pian:
Prima etapă:

cls 0 – C Czernyop  599  nr  20     

cls I – C Czerny op  599  nr  36     

cls II – C Czerny op  599  nr  66    

cls III – C Czerny op  599  nr  82    

cls IV – C Czerny op  849  nr  11   

cls V- C Czerny op  299  nr  5

cls VI – C Czerny op  299  nr  11    

cls VII – C Czerny op  299  nr  25

cls VIII – C Czerny op  299  nr  36

cls IX – C Czerny op  740  nr  13  -  Si b major    

cls X – C Czerny op  740  nr  18  -  La b major   
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cls XI – C Czerny op  740  nr  36  -  La major    

cls XII – Repertoriu la alegere

Etapa a II-a:
ATEN IEȚIE  :
La  edi ia a V-a,țară și străinătate,  în această etapă se interpretează 2 lucrări, după cum urmează:
1. Un studiu de virtuozitate( la alegere) din repertoriul clasic, 
romantic sau modern.
2. O lucrare din repertoriul romantic sau modern.

ATEN IE :ȚIE
Concuren ii din clasa a XII-a, Sec iunea PIAN,țară și străinătate, țară și străinătate,  vor interpreta trei lucrări, în format recital, 

după cum urmează:
- două studii la alegere;
- o lucrare din repertoriul romantic sau modern (dacă se optează pentru o parte dintr-o sonată ori suită, 
se exclud păr ile lente ale acestor lucrări)țară și străinătate, 

Deasemenea, în etapa a doua a concursului juriul î i rezervă dreptul de a întrerupe ș
evolu ia concuren ilorțional de Artă din Tîrgu Mureș țional de Artă din Tîrgu Mureș  în cazul în care consideră că au audiat suficient cât să poată să facă o evaluare 
justă a nivelului interpretativ, sau dacă piesa nu respectă cerin ele concursului.țară și străinătate, 

Pentru sectiunea vioara:

Concursul se desfă oară în două etape pentru toate grupele de vârstă:ș

Etapa I - un studiu impus, diferit pentru fiecare grupă de vârstă, i anume:ș, în colaborare cu 

 Cls. 0: Nelu Doru Munteanu: „Manualul meu de vioară”, Lec ia 35, studiul nr. 8* vezi partitura mai josțară și străinătate,  

Cls. I:  Nelu Doru Munteanu: „Manualul meu de vioară”, Lec ia 57, studiul nr. 4* vezi partitura mai josțară și străinătate, 

Cls. II: Charles Dancla: Studiul op. 84 nr. 5* vezi partitura mai jos

Cls. III: Charles Dancla: Studiul op. 84 nr. 20 * vezi partitura mai jos

Cls. IV: Franz Wohlfahrt: Studiul op. 45 nr. 42* vezi partitura mai jos

Cls. V: Jacques Féréol Mazas: Studiul op. 36 nr. 17

Cls. VI: Jacques Féréol Mazas: Studiul op. 36 nr. 24

Cls. VII: Jacques Féréol Mazas: Studiul op. 36 nr. 48
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Cls. VIII: Pierre Rode: Capriciul nr. 2

Cls. IX: Pierre Rode: Capriciul nr. 24

Cls. X: Pierre Rode: Capriciul nr. 1

Cls. XI: Jakob Dont: Studiul op. 35 nr. 17

Cls. XII: Jakob Dont: Studiul op. 35 nr. 4

 Etapa a II-a :

    ATEN IEȚIE  :
La  edi ia a V-a,țară și străinătate,  în această etapă se interpretează două
lucrări, după cum urmează: 

1. Un studiu la alegere
2. O lucrare din repertoriul romantic sau modern. (o piesă, sau o parte rapidă dintr-un concert, 

sonată sau suită)

Condi ii de participare:țional de Artă din Tîrgu Mureș
Toate etapele sunt obligatorii, fără ca vreunul dintre ele să aibă caracter eliminatoriu, punctajul

final constând din media celor trei note ob inute.țară și străinătate, 
Concursul se va desfa ura cu public, cu men iunea că prima probă (cea a studiului impus) va fiș, în colaborare cu țară și străinătate, 

sus inută în spatele cortinei, fără ca juriul să poată vedea cine este interpretul, iar ordinea intrarii în țară și străinătate, 
concurs va fi stabilită prin tragere la sor i. La celelalte două probe, intrarea în concurs se face în ordinețară și străinătate, 
alfabetică.

Interpretarea studiilor se va face din memorie i fără repeti ie, excep ie făcând doar cele care ș, în colaborare cu țară și străinătate, țară și străinătate, 
sunt structurate cu „prima volta” i „seconda volta”.ș, în colaborare cu 
Nu se admite schimbarea repertoriului specificat în fi a de înscriere, fiecare participant având obliga iaș, în colaborare cu țară și străinătate, 
de a înmâna organizatorului partiturile pe care urmează să le interpreteze în concurs.

În func ie de numărul concuren ilor înscri i la fiecare grupă de vârstă, organizatorii î i rezevă țară și străinătate, țară și străinătate, ș, în colaborare cu ș, în colaborare cu 
dreptul de a face excep ii în privin a programării ordinii de intrare în concurs a claselor, în vederea țară și străinătate, țară și străinătate, 
unei optimizări judicioase a timpului alocat fiecărei zile de concurs.

Juriul va fi alcătuit de către comisiile de specialitate ale catedrelor de pian i vioară ale ș, în colaborare cu 
Liceului Voca ional de Artă din Tîrgu Mure , iar componen a acestuia va fi publicată pe website-ul țară și străinătate, ș, în colaborare cu țară și străinătate, 
concursului ( www.sansaegala.ro ). Hotarârile juriului sunt definitive i nu pot fi contestate decât în ș, în colaborare cu 
cazuri absolut excep ionale.țară și străinătate, 
Premii.

Se acordă premii i men iuni pentru fiecare clasa, existând posibilitatea acordării unor premii ș, în colaborare cu țară și străinătate, 
speciale în cazul unor presta ii deosebite ale concuren ilor. Premiile urmează a fi afi ate pe website-țară și străinătate, țară și străinătate, ș, în colaborare cu 
ul www.sansaegala.ro

http://www.sansaegala.ro/
http://www.sansaegala.ro/
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Documentele necesare pentru înscriere sunt :
- fi a de înscriere în concurs (ș, în colaborare cu este obligatorie specificarea minutajului pentru fiecare dintre
cele trei piese în parte)
- C.I. sau certificat de na tere – copie xerox.ș, în colaborare cu 
- copie a documentului prin care s-a facut donatia 
Înscrierea în concurs se poate face prin expedierea Formularului de înscriere care poate fi 

încărcată pe website-ul concursului (Aici). 

ATEN IEȚIE  :
Începând cu edi ia a V-a, având experienta anilor anteriori, in care s-a dovedit că nu se pot țară și străinătate, 

solutiona cererile individuale decât nedreptătind pe altcineva, nu se mai admit niciun fel de exceptii de
la programarea intrarii in concurs a candidatilor, ordinea fiind stabilită exclusiv de către organizator.

Perioada de înscriere în concurs începe din data 15 Ianuarie 2019, iar termenul limită 
pentru înscriere este 31 Ianuarie 2019 (data expedi iei).țional de Artă din Tîrgu Mureș

Pentru buna desfă urare a competi iei, va rugăm să face i oș, în colaborare cu țară și străinătate, țară și străinătate,  dona ie dețional de Artă din Tîrgu Mureș  50 ron ce va fi depusă 
în contul Asocia iei ansă Competi ionalățară și străinătate, Șansă Competițională țară și străinătate, ”, cu men iunea DONAŢIE CONCURS „țară și străinătate, ansă EgalăȘansă ”.

Persoanele care doresc să sprijine acest eveniment pot să facă dona ii în contul Asocia iei țară și străinătate, țară și străinătate, 
ansă Competi ională,Șansă Competițională țară și străinătate,  IBAN RO77BTRLRONCRT0296274101.

Transportul, cazarea i masa vor fi suportate de către participan i. La cerere se pot face ș, în colaborare cu țară și străinătate, 
rezervări la hotel, pe bază de solicitare scrisă prin fi a de înscriere în concurs (zonă centrală, cazare + ș, în colaborare cu 
mic dejun – tarife preferen iale).țară și străinătate, 
Informa ii suplimentarețional de Artă din Tîrgu Mureș  se pot ob ine folosind următoarele date de contact:țară și străinătate, 

Informa ii organizatorice:țară și străinătate, 
- Sorin Patriche, 0742467753, sansaegala@gmail.com

Informa ii de specialitate, sec iunea pian:țară și străinătate, țară și străinătate, 
- Gyarmati Andrea, profesor,  0745362058
- Lako Judith, professor, pentru limba engleză

Informa ii de specialitate, sec iunea vioară:țară și străinătate, țară și străinătate, 
- Rusu Zenovia, profesor,   0742436124, rusuzenovia@gmail.com

Înscrierea în acest concurs este considerată drept un acord tacit pentru folosirea de către 
organizatori a tuturor datelor i a materialelor foto, video, audio etc pentru mediatizarea ș, în colaborare cu 
evenimentului.

http://sansaegala.ro/wp-content/uploads/2017/01/Fisa-de-inscriere-Sansa-egala-1.pdf
mailto:rusuzenovia@gmail.com
tel:0742436124
tel:0745362058
mailto:sansaegala@gmail.com
tel:0742467753
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