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LICEUL DE ARTĂ “IOAN SIMA” ZALĂU 
 

în colaborare cu: 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU 

 CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ AL JUDEȚULUI SĂLAJ 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ SĂLAJ 

GALERIILE DE ARTĂ “IOAN SIMA” ZALĂU 

 

 

 

REGULAMENT 
 

 
 

CONCURS NAȚIONAL  

“VIVA LA MUSICA”  

Ediţia a XVIII-a 

MAI 2016 
 

 
Concursul Național “Viva la musica” organizat de Liceul de Artă  

„Ioan Sima” se adresează elevilor din clasele I-XII  

de la şcolile şi liceele de artă din ţară şi străinătate. 
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MUZICĂ 
 

Condiţii de participare:  

 concursul de interpretare se organizează pe clase (I-XII), pentru următoarele categorii de 

instrumente: pian, vioară, corzi grave, instrumente de suflat și percuție, canto clasic, muzică 

vocală tradițională românească și instrumente populare; 

 concurenţii vor prezenta 2 lucrări diferite ca stil, gen, formă şi caracter; 

 nu se admite participarea cu studii și lucrări de muzică de cameră; 

 la secțiunea muzică vocală tradițională românească și instrumente populare e obligatoriu un cântec 

doinit sau baladă și un cântec de joc; 

 nu se admite înscrierea participanților la clasa pregătitoare; 

 pentru fiecare participant din clasele I-IV sunt afectate maxim 10 minute; 

 pentru fiecare participant din clasele V-VIII sunt afectate maxim 15 minute; 

 pentru fiecare participant din clasele IX-XII sunt afectate maxim 20 minute; 

 nu se admit modificări ulterioare în repertoriul comunicat în fişa de înscriere; 

 şcoala organizatoare nu asigură corepetitor; 

 intrarea în concurs este condiţionată de prezentarea partiturilor în copii xerox (solo + 

acompaniament); 

 prezența obligatorie a participanților la festivitatea de premiere; 

 elevii selectaţi în Gala laureaţilor au obligativitatea să onoreze cu participarea. 

 

1. Înscrierea în concurs se va face pe baza fişei  de  înscriere  care  va  fi  completată  în format electronic 

cu majuscule (Anexa 1 la acest regulament) ce va fi trimisă prin e-mail la adresa:  

liceuldearta_ioansima@yahoo.com, până în data de 24.04.2016.  

2. De asemenea, se va completa acordul de parteneriat (Anexa 3 la acest regulament). Acesta va fi 

transmis (completat, semnat și ștampilat) pe aceeași adresă de e-mail: 

liceuldearta_ioansima@yahoo.com, termen limită 24.04.2016.  

3. Fiecare unitate  şcolară va participa cu un număr de elevi conform documentului ataşat (Anexa 4). 

4. Cei care doresc să sprijine buna desfăşurare a concursului pot face donații în contul unității noastre: 

RO57TREZ56121E365000XXXX, deschis la Trezoreria Zalău, Cod Fiscal 4566356. 

5. Cazarea și cheltuielile de deplasare vor fi suportate de către participanţi. 

 

Juriul concursului: 

 va fi alcătuit din personalităţi artistice şi cadre didactice din şcolile şi liceele de artă; 

 evaluarea candidaţilor se va face pe baza următoarelor criterii: interpretarea artistică, realizarea 

tehnică, personalitatea interpretului; 

 juriul îşi rezervă dreptul de a întrerupe concurentul, în cazul depăşirii baremului de timp stabilit; 

 membrii juriului nu au dreptul de a-şi nota proprii elevi; 

 deciziile juriului şi orice hotărâre a acestuia sunt definitive şi fără drept de contestaţie; 

 în funcţie de interpretare se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni sau diplome de participare. 

 

În urma concertului de gală, la decizia juriului, alcătuit din toţi membrii comisiilor, se va acorda 

MARELE PREMIU al concursului. 

 

Programul concursului: 

 12 mai 2016 - primirea concurenţilor     

 13 mai 2016 - deschiderea festivă, concurs pe secţiuni, premierea şi Gala laureaţilor 

 

Pe timpul desfăşurării concursului, Liceul de Artă „Ioan Sima” va asigura spaţiul necesar pentru 

studiul individual al concurenţilor.  

Organizatorii concursului vor asigura accesul tuturor concurenţilor în sălile de concurs. 

mailto:liceuldearta_ioansima@yahoo.com
mailto:liceuldearta_ioansima@yahoo.com
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PICTURĂ 

 
Concursul vizează stimularea creativităţii şi posibilitatea afirmării tinerelor talente. 

Vă supunem atenţiei opera plastică a pictorului şi teoreticianului Wassily Kandinsky sau 

Alexandru Ciucurencu, Constantin Piliuţă, Corneliu Baba, Rudolf  Schweitzer, o parte din artiştii care au 

tratat muzica în pictura romanească, ca reper artistic pentru tema pe care o propunem: Muzica. Culoarea 

şi sunetul. 
 

Concursul este constituit pe următoarele categorii de vârstă: 

 Clasele IX-X: pictură (format 50/70 cm), Tehnica de lucru: ulei sau acrilic; 

 Clasele XI-XII: pictură (format 50/70 cm), Tehnica de lucru: ulei sau acrilic. 

 

Vor fi admise maxim două lucrări de autor. 

 

1. Înscrierea în concurs se va face pe baza fişei  de  înscriere  care  va  fi  completată  în format 

electronic cu majuscule (Anexa 2 la acest regulament) ce va fi trimisă prin e-mail la adresa:  

liceuldearta_ioansima@yahoo.com, până în data de 24.04.2016.  

2. De asemenea, se va completa acordul de parteneriat (Anexa 3 la acest regulament). Acesta va 

fi transmis (completat, semnat și ștampilat) pe aceeași adresă de e-mail: 

liceuldearta_ioansima@yahoo.com, termen limită 24.04.2016.  

3. Cazarea și cheltuielile de deplasare vor fi suportate de către participanţi. 

 

Lucrările pot fi trimise până la data de 24.04.2016, data poştei, pe adresa:  

Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău 

Str. Aleea Torentului, Nr. 9, Cod 450118 

Loc. Zalău, Jud. Sălaj 

 

Fiecare lucrare va avea aplicată în partea dreaptă jos o etichetă, pe care se va scrie lizibil 

următoarele date: numele şi prenumele elevului, clasa şi şcoala unde studiază, folosind fontul Times New 

Roman 14, iar pe verso va fi ataşată o etichetă ca în modelul următor:  

     Nume și prenume .................................................... 

     Clasa ....................................................................... 

     Şcoala/Liceul ..........................................................  

     Adresa şcolii ........................................................... 

     Prof. coordonator ................................................... 

 

Lucrările vor rămâne în patrimoniul liceului care îşi asumă dreptul de a le folosi ca imagini în 

presă pentru mediatizarea evenimentului artistic. 

 

Juriul va fi format din profesori de specialitate.  

Criterii de jurizare:  

 respectarea temei; 

 expresivitate plastică şi acurateţe; 

 originalitate şi creativitate; 

 capacitatea de reprezentare, analiză şi sinteză. 

Jurizarea lucrărilor va avea loc în data de 12 mai 2016. 

Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 13 mai 2016. 

Premiile vor fi acordate pe categorii de vârstă şi vor fi acordate diplome.  

       

Participanţii au obligaţia de a trimite în coletul cu lucrările pentru concurs un plic A4 

autoadresat și timbrat pentru a primi diplomele, CD cu fotografii și .ppt cu etapele proiectului. 

mailto:liceuldearta_ioansima@yahoo.com
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4 

 

CONCURS NAȚIONAL “VIVA LA MUSICA”  

Ediţia a XVIII-a, MAI 2016 
 

 
Concursul Național “VIVA LA MUSICA”, aflat la cea de a XVIII-a ediție, este inclus în 

CAER 2016, aprobat de MENCȘ - nr. 25981/28.01.2016, poziția nr. 1453. 

 
 

PERSOANE DE CONTACT – COLECTIV DE ORGANIZARE: 
Prof. HORVAT NADIA    e-mail: horvat_nadia@yahoo.com 

- Director      Tel: 0729-938300 

 

Prof. LAZAR MIHAIELA    e-mail: mihaiela.lazar@yahoo.com 

- Director adjunct    Tel: 0740-251419 

 

Secţiunea A:     PIAN     e-mail: obrejasmari@yahoo.com 

Prof. OBREJA  SMARANDA   Tel: 0742-811756 

             

Secţiunea B:     VIOARĂ    e-mail: titus_campean@yahoo.com 

Prof. CÂMPEAN TITUS            Tel: 0745-973387 

                                                                  

Secţiunea C:     CORZI GRAVE   e-mail: achimmaria2013@yahoo.com          

Prof. ACHIM MARIA            Tel: 0746-019136 

                                                                

Secţiunea D:      SUFLĂTORI   e-mail: corinabagut@yahoo.com 

Prof. BĂGUŢ  CORINA    Tel: 0740-203891 

                                                                                       

Secţiunea E:      MUZICĂ VOCALĂ e-mail: rodicapopseling@yahoo.ro  

Prof. SELING - POP  RODICA    Tel: 0744-877486 

 

Secţiunea F:      PICTURĂ     
Prof. MUREŞAN MĂLINA        e-mail: dirigentie@yahoo.com, Tel. 0766-746461 

Prof. BRÂNDUŞAN DIANA       e-mail: muresandianaionela@yahoo.com, Tel. 0742-289293 

   
 

Prof. NICULAŞ CRISTIAN  e-mail: niculascristian@yahoo.com 

Tel: 0741-640551  

Prof. VID MĂDĂLINA   e-mail: madalinaelenavid@yahoo.co.uk  

Tel: 0770-215668 

        
 

Ceaca Emilia – secretar şef   e-mail: liceuldearta_ioansima@yahoo.com        

Tel. fix: 0260-610201 

Tel: 0726-189711 

Ghiuruțan Mariana – administrator Tel: 0726-189712 

Blaga Dorina – contabil    Tel: 0726-189710       

         
 

 Datele de concurs şi alte informaţii vor fi afişate la sediul liceului şi pe site-ul liceului:  

www.liceulioansima-zalau.ro  

 

mailto:horvat_nadia@yahoo.com
mailto:mihaiela.lazar@yahoo.com
mailto:obrejasmari@yahoo.com
mailto:titus_campean@yahoo.com
mailto:achimmaria2013@yahoo.com
mailto:corinabagut@yahoo.com
mailto:rodicapopseling@yahoo.ro
mailto:dirigentie@yahoo.com
mailto:muresandianaionela@yahoo.com
http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=niculascristian%40yahoo.com
mailto:madalinaelenavid@yahoo.co.uk
mailto:liceuldearta_ioansima@yahoo.com
http://www.liceulioansima-zalau.ro/
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Anexa 1 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL NAȚIONAL  

„VIVA LA MUSICA” 

- secțiunea muzică - 

 

 Ediţia a XVIII-a, mai 2016 

 

 
 se va completa cu majuscule 

Numele şi prenumele elevului: _______________________________________________ 

CNP:_______________________________ şi C.I. seria ____ nr. ____________________ 

Clasa: ___________   Instrumentul: ___________________________________________ 

Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________ 

Telefon unitate de învăţământ: ______________, e-mail ___________________________ 

Telefon personal al elevului: ______________________, mobil  ____________________ 

Profesor îndrumător __________________________________, mobil ________________ 

Profesor corepetitor __________________________________, mobil ________________ 

 

Repertoriu: 

 Autor  
(numele complet al compozitorului) 

Lucrare Min’ 

1. 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

  

 
 

NOTĂ: 

 Înscrierea în concurs este condiţionată de primirea la timp a fişei de înscriere. 

 Vă rugăm să respectaţi informaţiile cerute pentru eliminarea eventualelor erori (numele şi prenumele 

elevului, a profesorului şi a autorilor lucrărilor muzicale). 

 Fiecare unitatea şcolară îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor privind înscrierea la 

concurs.  
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Anexa 2 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL NAȚIONAL  

„VIVA LA MUSICA” 

- secțiunea pictură - 

 

 Ediţia a XVIII-a, mai 2016 

 

 
 se va completa cu majuscule 

Numele şi prenumele elevului: _______________________________________________ 

CNP:_______________________________ şi C.I. seria ____ nr. ____________________ 

Clasa: ______________    

Număr de lucrări: ___________________ 

Tehnica lucrare 1: _________________________________________________________ 

Tehnica lucrare 2: _________________________________________________________ 

Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________ 

Telefon unitate de învăţământ: ______________, e-mail ___________________________ 

Telefon personal al elevului: ______________________, mobil  ____________________ 

Profesor coordonator _________________________________, mobil ________________ 

 

 

 

 

NOTĂ: 

 Înscrierea în concurs este condiţionată de primirea la timp a fişei de înscriere şi a lucrărilor. 

 Vă rugăm să respectaţi informaţiile cerute pentru eliminarea eventualelor erori (numele şi prenumele 

elevilor, a profesorului, etc.). 

 Fiecare unitatea şcolară îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor privind înscrierea la 

concurs.  
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Anexa 3 – Acord de parteneriat 
Acord de parteneriat - Concursul Național “VIVA LA MUSICA” 2016 

 

 
Anexa 4 

 

Tabel nominal cu locurile alocate pentru  

Concursul Național „VIVA LA MUSICA”  

Mai 2016, Zalău 

- secțiunea muzică -  
 
 

Nr. crt. Denumirea unităţii 
(Şcoală / Liceu) 

Nr. 
locuri 

acordate 
1.  COLEGIUL DE MUZICĂ „S. TODUȚĂ” CLUJ-NAPOCA        25 
2.  ȘCOALA DE MUZICĂ „A. BENA” CLUJ-NAPOCA             20 
3.  ȘCOALA „ELF” CLUJ-NAPOCA                                             5 
4.  LICEUL DE ARTE ORADEA                                                 10 
5.  LICEUL DE ARTE BAIA MARE                                         15 
6.  ȘCOALA DE MUZICĂ SIGHETU MARMAȚIEI 5 
7.  LICEUL DE ARTE „A. POPP” SATU MARE                         10 
8.  LICEUL DE MUZICĂ „T. JARDA” BISTRIŢA 5 
9.  LICEUL DE MUZICĂ „G. ENESCU” BUCURESTI               2 
10.  LICEUL DE MUZICĂ „D. LIPATTI” BUCUREŞTI           2 
11.  LICEUL DE MUZICĂ SIBIU                                                2 
12.  LICEUL DE MUZICĂ  „T. CIORTEA” BRAȘOV                    2 
13.  LICEUL DE MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE ALBA IULIA 5 
14.  COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ „I. VIDU” TIMIȘOARA   5 
15.  LICEUL DE ARTĂ „S. DRAGOI” ARAD                              2 
16.  LICEUL DE ARTĂ „S. PAUTA” REȘITA 2 
17.  LICEUL DE MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE „S.TODUȚĂ” DEVA   5 
18.  ȘCOALA „I.G.DUCA” PETROȘANI                                    2 
19.  LICEUL DE ARTĂ TG. MUREȘ                                            5 
20.  LICEUL DE ARTĂ „P. IMRE” ODORHEIU SECUIESC       2 
21.  LICEUL DE ARTE SF. GHEORGHE                                     2 
22.  LICEUL DE ARTE PLOIEȘTI                                               2 
23.  LICEUL DE ARTĂ RAMNICU VALCEA                            2 
24.  LICEUL DE ARTĂ „M. SORESCU” CRAIOVA                2 
25.  LICEUL DE MUZICĂ CONSTANŢA                                  2 
26.  LICEUL DE MUZICĂ TULCEA                                           3 
27.  LICEUL DE MUZICĂ „H. DARCLEE” BRĂILA              2 
28.  LICEUL DE MUZICĂ „D. CUCLIN” GALAŢI                  2 
29.  LICEUL DE MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE TÂRGOVIŞTE 2 
30.  LICEUL DE ARTĂ „I. PERLEA” SLOBOZIA 2 
31.  LICEUL DE ARTĂ „D. LIPATTI” PITEŞTI 2 
32.  LICEUL DE ARTĂ „G. APOSTU” BACĂU                           2 
33.  LICEUL DE ART Ă „C. PORUMBESCU” SUCEAVA              2 
34.  LICEUL DE MUZICĂ PIATRA NEAMŢ                            2 
35.  LICEUL DE MUZICĂ IAȘI                                                    2 
36.  LICEUL DE ARTE „S. LUCHIAN” BOTOȘANI                    2 
37.  LICEUL DE MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE „G. TĂTĂRASCU” FOCŞANI 2 

 


