
 

 

 

 

 

 

 

FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE PIAN 

„PIAN DE POVESTE” 

Ediţia a V-a – Ploieşti 

9.12.2021 

 

 

REGULAMENT 
 

Organizatori: 

 Centrul Judeţean de Cultură Prahova prin Şcoala Populară de Arte organizează 

împreună cu Consiliul Judeţean Prahova, Festivalul concurs: 

„PIAN DE POVESTE” 
 

Perioada şi locul de desfăşurare: 

 9 decembrie 2021 – Având în vedere măsurile impuse de pandemie Covid 19 

SARS-CoV 2, jurizarea se va desfășura pe baza înregistrărilor video transmise de 

concurenți. 

 

Condiţii de participare: 

 Concursul se adresează elevilor care studiază în cadrul Şcolilor Populare de 

Arte, aşezămintelor culturale subordonate autorităţilor publice locale, celor care 

studiază pian complementar în cadrul  liceelor de muzică precum şi școlilor 

particulare. 

 

 Categoriile concursului sunt structurate în funcţie de anii de studiu, nu de 

vârstă. 

An I de studiu – o piesă la alegere, din memorie 

Anul II de studiu – o piesă la alegere, din memorie 

Anul III de studiu – o piesă la alegere, din memorie 

Anul IV de studiu – două piese stilistic diferite (max 5 minute) la alegere, din 

memorie 

Anul V de studiu – două piese stilistic diferite (max 5 minute) la alegere, din 

memorie 

 

Înscrierea la concurs: 

 În vederea preselecției, toți candidații vor trimite până la data de 03.12.2021, 

pe e-mail centrulculturiiprahova@yahoo.com sau la sediul instituţiei noastre Centrul 
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Judeţean de Cultură Prahova, Ploieşti, Str. Erou Călin Cătălin Nr. 1, Tel/fax: 

0244545041 următoarele: 

 Formular înscriere completat corect şi integral;  

 Acceptul privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal;  

 Acceptul privind cedarea drepturilor în privinţa promovării și difuzării 

imaginilor video  trimise de concurent  

 Confirmarea citirii, înţelegerii şi acceptării prezentului Regulament;   

 Înregistrarea video a programului de concurs. 

 Copie certificat de naştere/carte de identitate; 

  

Desfăşurarea concursului: 

  

I. Etapa preselecţie   

 Preselecţia va avea loc în data de 06.12.2021, la sediul instituţiei Centrului 

Judeţean de Cultură Prahova, preselecţia se va face pe baza înregistrărilor video 

trimise pe adresa de e-mail a instituţiei: centrulculturiiprahova@yahoo.com   

 În urma preselecţiei online, organizatorii şi juriul de specialitate îşi rezervă 

dreptul de a stabili numărul de concurenţi admişi la Concurs. 

      Taxa de participare, în valoare de 70 lei se va achita în perioada 7 decembrie -  

8 decembrie 2021, prin transfer bancar în contul: 

RO74TREZ52121G335000XXXX la Trezoreria Ploieşti, CUI/CIF 2844383, 

urmând sa se transmită dovada plății pe e-mailul instituției. 

 

 Rezultatul preselecţiei va fi afişat pe site-ul www.cjcph.ro.  

 Deciziile juriului de preselecţie sunt irevocabile şi nu pot fi contestate. 

  

II. Etapa finală  

 Concursul  propriu-zis va avea loc pe data 9.12.2021. 

 Juriul va fi format din profesori de specialitate. 

 

 Obligaţia participanţilor: 

 Să respecte Regulamentul festivalului concurs; 

 În cazul concurenților minori, tutorele este obligat să completeze numele și 

prenumele în fișa de înscriere; 

 Pe întreaga desfășurare a festivalului, atât profesorilor, părinților, însoțitorilor, 

cât și participanților, le este interzis să contacteze membri juriului; 

 Să accepte clauzele Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter 

Personal, semnând totodată Declarația atașată prezentului Regulament; 

 Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații, duce automat la eliminarea 

din concurs; 

Premii 

 Juriul va acorda premii, menţiuni şi diplome de participare. 

 În cazul unei interpretări excepţionale, juriul poate acorda Marele premiu în 

valoare de 800 lei impozabili. 
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 În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulţi concurenţi, departajarea 

acestora se va face în funcţie de nota acordată de Preşedintele juriului. 

Pentru categoriile An I, An II, An III de studiu se vor acorda:  

 Premiul I – 300 lei 

 Premiul II – 200 lei 

 Premiul III – 150 lei 

 Premiul special – 100 lei 

Pentru categoriile An IV şi An V de studiu se vor acorda: 

 Premiul I – 500 lei 

 Premiul II – 300 lei 

 Premiul III – 200 lei 

 Premiu special – 100 lei 

 Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda sau de a redistribui premiile în funcţie 

de evoluţia concurenţilor. 

 Premiile vor fi oferite în RON și vor fi plătite laureaților prin virament bancar 

în conturile comunicate de concurenți în cel mult 8 zile lucrătoare de la jurizare, după 

reținerea la sursă a taxelor și impozitelor aferente, conform legislației aplicabile.  

 

 Rezultatele jurizării finale se fac publice pe site-ul oficial al organizatorilor 

(www.cjcph.ro). 

 

 Relații suplimentare la sediul Centrului Județean de Cultură Prahova, Ploiești, 

str. Erou Călin Cătălin nr.1, telefon/fax 0244/545041 și pe adresa de e-mail 

centrulculturiiprahova@yahoo.com. 

   

Secretariatul concursului: 

Centrul Judeţean de Cultură Prahova 

Adresa: Ploieşti 

Str. Erou Călin Cătălin, Nr. 1 

Tel/fax 0244545041 

e-mail: centrulculturiiprahova@yahoo.com 

 

 

       Coordonatori proiect: 

     Natalia Coloros Mocănescu -  Profesor pian 

 

      

      

 

Manager, 

Centrul Judeţean de Cultură Prahova, 

 

         Violeta Preoteasa   

  

                                                                       

Șef Serviciu Ș.P.A                                                                     Contabil şef,  

 Claudiu Dosaru                                                                        Hristea Raluca 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

         Viza instituţiei pe care o 

         reprezintă concurentul 

 

 

FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE PIAN 

„PIAN DE POVESTE” 

EDIŢIA a V-a – PLOIEŞTI, 9.12.2021 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

 

NUME ŞI PRENUME  PĂRINTE/TUTORE ___________________________________________ 

 

NUME ŞI PRENUME  PARTICIPANT CONCURS _____________________________________ 

 

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII PARTICIPANT _________________________________________ 

 

AN DE STUDIU AL INSTRUMENTULUI ____________________________________________ 

 

INSTITUŢIA _______________________________LOCALITATEA _______________________ 

 

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR _______________________________________________________ 

 

TELEFON ELEV/E-MAIL _________________________________________________________ 

 

REPERTORIU DE CONCURS (nume complet al compozitorului/titlul lucrării/durata) 

 

1. AUTOR _____________________________ TITLUL _________________________________ 

 

DURATA ____________ 

 

2. AUTOR _____________________________ TITLUL _________________________________ 

 

DURATA ____________ 

 

Am citit Regulamentul concursului, l-am înţeles şi îl accept în totalitate. 

 

 

DATA ÎNSCRIERII ________________ 

 

 

SEMNĂTURĂ PROFESOR ÎNDRUMĂTOR  SEMNĂTURĂ PĂRINTE/ ELEV  
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ACORD DE FOLOSIRE A IMAGINII 

 
 

Subsemnatul/a .................................................................... părinte/tutore legal al 

minorului.............................................................................................declar că:  

 

 1. Sunt de acord cu realizarea/fotografierea/înregistrarea şi difuzarea imaginii 

fiului/fiicei mele în toate acţiunile de vizibilitate referitoare la Festivalul – concurs 

național de pian „Pian de poveste”, Ploieşti, 2021. 

 2. Nu am şi nu voi avea nicio pretenţie faţă de aceste apariţii aşa cum sunt ele 

prezentate la punctul 1.  

 3. Am citit şi sunt de acord cu regulamentul şi termenii şi condiţiile concursului 

prezentate pe site-ul www.cjcph.ro 

 Menţionez că am fost informat/ă cu privire la dreptul de imagine şi respectarea 

vieţii private. Certific că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele de mai sus şi ca 

urmare le semnez.  

 

Data:      Semnătura părinte/tutore legal: ................. 
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