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REGULAMENTUL CONCURSULUI DE TEHNICĂ PIANISTICĂ, EDIŢIA A XXIII-

A 

26 ianuarie  2022  

 

 1. Concursul de Tehnicå Pianisticå face parte din proiectul regional Virtuozitate și 
talent pe meleaguri enesciene și se adresează elevilor din învățământul preuniversitar de stat 
și privat: 
Secţiunea  A - elevi care studiază pianul în cadrul liceelor și școlilor de muzică; 

Secțiunea  B - elevi care studiază pianul ca instrument secundar în cadrul școlilor și liceelor 
de muzică sau elevi proveniți din  alte instituții de stat sau particulare și din mediul privat.  

 2. PROBELE DIN CONCURS: 

 Secțiunea A: Concurenţii vor interpreta un studiu impus, din creaţia lui Carl Czerny și un 

studiu melodic la alegere, ambele din memorie;             

 STUDII IMPUSE    

Grupa 0 Op. 599, nr. 19  Clasa a VII-a Op. 299, nr. 19 /29 / 24 

Clasa I Op. 599, nr. 11 / 16 / 26 

Clasa a II-a Op. 599, nr. 27 / 40 / 45 Clasa a VIII-a Op. 299, nr. 34/37 

Clasa a III-a Op. 599, nr.61 /69  Clasa a IX-a Op. 740, nr. 4/11 

Clasa a IV-a Op. 849, nr.6 /11 / 16 Clasa a X-a Op. 740, nr. 13/18 

Clasa a V-a Op. 299, nr. 2 //11 

/op.849.nr.27 

Clasa a XI-a Op. 740, nr. 21/32/45 

Clasa a VI-a 

Op. 299, nr. 9 / 14/  

Clasa  a XII-a Op.740, nr.50 și un 
studiu melodic sau 2 

studii la alegere  

  

 

           Secțiunea B: Concurenții vor interpreta 2 studii, la alegere, din memorie. 
  

         2. CONCURSUL se va desfășura în funcție de evoluția pandemiei  COVID-19 la data 

respectivă în format fizic sau indirect prin participare pe bază de inregistrare audio/video. 
  

    3. ÎNSCRIEREA CONCURENŢILOR  se face electronic accesând link-ul de mai jos 

perioada 17-21.01.2022 iar fișa cu acordul părintelui se va trimite pe adresa de email a 

persoanei de contact.  

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BOTOŞANI 

LICEUL DE ARTĂ „ŞTEFAN LUCHIAN” BOTOŞANI 
B-dul. Mihai Eminescu, Nr.69, Cod 710171, Tel.: 0231/512891, Fax : 0231/515181 

E-mail : licart_bt@yahoo.com 
 

 

mailto:licart_bt@yahoo.com


 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2mSB-

ZzgpcTXRsIILKyOFGV5VvvrWHd9q9EkD01NtyzfpQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&

pli=1  

 Cele două lucrări trebuie înregistrate dintr-o singură filmare (ca în interpretarea live)  
   4. COMISIA DE EVALUARE va fi formată din cadre didactice de specialitate, din 

cadrul Liceului de Artă « Ştefan Luchian » Botoşani  şi din instituţiile de învăţământ partenere, 
numite prin decizie; președinte va fi un cadru universitar de la Universitatea de Arte ,,G. Enescu” 

Iași.  
  

        Evaluarea fiecărui concurent se va face prin media aritmetică, fără rotunjire, a punctelor 
acordate de la1 la 100, după bareme stabilite anterior, pe clase, în ordinea descrescătoare a 
mediilor. Deciziile juriului sunt definitive și nu se admit contestații. Se vor acorda premiile I, 

II, III și mențiuni. Pot fi acordate şi premii de către sponsori. Afișarea rezultatelor se va face 
in data de 28.01.2022 pe  site-ul școlii: stefanluchian.eu 

 

Diplomele  vor fi trimise online la instituțiile  reprezentate de concurenti. 
  

 

 

5. PERSOANE DE CONTACT:  prof. Andronic Anamaria0742522679, 

email:alicebezlov@yahoo.com  

  

                                        

 

Director,                                                                                                     Coordonatori proiect 

 

Prof.drd Suhăreanu Andreea Codruța                                                        Prof. Ardelean Raluca  
 

                                                                                                               Prof. Andronic Anamaria  

 

                                                                                                 Prof. Prisacaru Mihalenco Marina  

 

 

 

                                                                        

Coordonator educativ 

 

Anghelache Andreea 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2mSB-ZzgpcTXRsIILKyOFGV5VvvrWHd9q9EkD01NtyzfpQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2mSB-ZzgpcTXRsIILKyOFGV5VvvrWHd9q9EkD01NtyzfpQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2mSB-ZzgpcTXRsIILKyOFGV5VvvrWHd9q9EkD01NtyzfpQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1

