


Vizat Inspector Școlar General, 

Prof. Lavinia Elena CRAIOVEANU 

 

Regulament 

Concursul interjudeţean de muzică  

„Artă sau violenţă? Tu alegi!” 

 

Concursul se va desfăşura  în cadrul Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova (Str. 

Tabaci, nr. 4, lângă Spitalul Regional Nr. 1 Craiova) după următorul program: 

 în data de 25 martie 2016, va avea loc etapa judeţeană cu începere de la ora 10 

 în data de 16 aprilie 2016, va avea loc etapa interjudeţeană cu începere de la ora 10 

La etapa judeţeană pot participa elevi ai cercurilor Palatului Copiilor Dolj, ai Cluburilor 

Copiilor, ai şcolilor şi liceelor din judeţul Dolj (nu pot participa elevii interni ai Liceului de Artă, 

cu specializarea muzică). În cadrul etapei interjudeţene vor participa numai elevii care s-au 

calificat în urma etapei judeţene. 

                

        SECŢIUNILE ŞI REGULILE CONCURSURILOR: 
 

1. Secţiuni: 

a. Solişti de muzică uşoară/populară (vocal) – ciclurile primar, gimnazial şi liceal 

b. Formaţii de muzică uşoară/populară (vocal) – ciclurile primar, gimnazial şi liceal 

c. Solişti de muzică uşoară/populară (instrumental) – ciclurile primar, gimnazial şi liceal 

d. Formaţii de muzică uşoară/populară (instrumental) – ciclurile primar, gimnazial şi liceal 

2. Reguli generale: 

 negativele cântecelor vor fi pe suport CD mp3 și transmise pe mail de înscriere; 

 fiecare solist va interpreta un singur cântec, de maxim 4 minute; 

 grupurile/formaţiile vor interpreta un singur cântec de maxim 4 minute;  

 muzica şi textul pieselor să fie adecvate vârstei interpretului/interpreţilor; 

 necesarul tehnic (sonorizare, microfoane, etc.) se va pune la dispoziţie de către 

organizatori; în afara pianului şi a tobelor (puse la dispoziţie de către organizatori), 

fiecare participant îşi va aduce propriul instrument. 

Participanţii vor fi prezenţi în sală cu cel puţin 15 minute înainte de ora intrării în concurs.  

Înscrierea participanţilor se va face până în data de 1 martie 2016, prin completarea fişei 

de înscriere alăturate, la adresa de mail concursuri.cjraedolj@yahoo.com. Înscrierile după 

această dată nu vor mai fi luate în considerare. 

Până în data de 15 martie 2016, organizatorii vor face programarea pe ore a 

participanţilor pentru etapa judeţeană iar până în data de 2 aprilie 2016 organizatorii vor face 

programarea pe ore a participanţilor pentru etapa interjudeţeană. Aceasta va fi postată pe site-ul 

www.cjraedolj.ro  

Persoană contact: Gabriela CĂLUȚOIU – Telefon: 0765249164 

 

DIRECTOR CJRAE DOLJ, 

Prof.dr. Marinela Claudia DUMITRESCU 

mailto:concursuri.cjraedolj@yahoo.com
http://www.cjraedolj.ro/


 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

 

Unitatea şcolară: 

Date despre interpret şi piesă: 

Numele 

interpretului/formaţiei 
Clasa Titlul piesei Durata piesei 

    

    

    

    

 

Date de contact ale îndrumătorului/coordonatorului  

(telefon, adresă de mail): 

 

 

 

 
 


