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Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași – Catedra Instrumente de Suflat - Percuție 

 
Concursul Internațional de Interpretare Instrumentală „Ioan Goia” 

 Ediția a VIII-a  
 16 – 19 Mai 2019  

 
flaut -  oboi -  clarinet – saxofon – fagot  – corn – trompetă – trombon - bariton – tubă – percuție – nai – fluier -  blockflöte 

 
 
 
 
 

REGULAMENT 
 
 

CATEGORII: 
 
A. Ciclul gimnazial, cl.III-VIII 
B. Ciclul liceal, cl. IX-XII 
C. Studenţi și masteranzi 
D. Nai, Fluier, Blockflöte 

  
SECȚIUNI: 
 

• Flaut 
• Oboi 
• Clarinet 
• Saxofon 
• Fagot 
• Corn 
• Trompetă 

• Trombon 
• Bariton 
• Tubă 
• Percuţie 
• Nai 
• Fluier 
• Blockflöte 

 
 
 
I. CONDIȚII DE PARTICIPARE 
 
I.1 Concursul Internaţional de Interpretare „Ioan Goia” este destinat elevilor şi studenţilor 
ce studiază instrumentele de suflat şi percuţie din şcolile/liceele şi universităţile din 
învăţământul de stat şi cel privat din ţară şi străinătate. 
I.2 Competiţia se desfăşoară într-o singură etapă, având următorul repertoriu impus: 
Instrumente de suflat: 

Clasele III-VIII: 
1. Două lucrări diferite ca stil, gen, caracter şi formă 
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Clasele IX-XII/Studenţi și masteranzi: 
1. Un studiu 
2. Două lucrări diferite ca stil, gen, caracter şi formă 
 

Percuție: 

Clasele III-VIII: 
1. Două lucrari diferite ca stil, gen, caracter și formă 

Clasele IX-XII/Studenţi și masteranzi: 
1. Un studiu  
2. O lucrare la marimbă (cu / sau fără acompaniament de pian) 
3. O lucrare la multipercuție 

Nai, Fluier, Blockflöte: 

 Clasele III-XII: 
  1. Două lucrari diferite ca stil, gen, caracter și formă 

 
Recomandăm durata maximă a repertoriului: 

Clasele III-VIII: 15 minute 
Clasele IX-XII/studenți și masteranzi: 25 minute 

 
I.3 Programul va fi prezentat din memorie, fără repetiţii. În cazul lucrărilor moderne sau 
contemporane, dacă este necesar, se va interpreta pe note. Repertoriul comunicat în fişa de 
înscriere nu poate fi modificat ulterior. Concurenții  trebuie să aducă copii ale partiturilor 
cu acompaniament. 
I.4 Documentele necesare înscrierii sunt: 

1. Fişa de înscriere în concurs 
2. Copie după actul de identitate 

 
Fișa de înscriere va fi completată electronic cu diacritice. Documentele vor trimise prin: 
E-mail la: concursioangoia@yahoo.com; 
 
I.5 Termenul limită de înscriere este 2 mai 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concursioangoia@yahoo.com
mailto:concursioangoia@yahoo.com
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II. PROGRAM 
Concursul se va desfăşura după următorul program: 
 
Joi, 16 mai 2019 
Primirea și cazarea candidaților 
Vineri, 17 mai 2019 
09:00 - / Concurs 
Sâmbătă, 18 mai 2019 
09:00 - / Concurs 
Gala Laureaților și Festivitatea de premiere 
 

III. ALTE MENȚIUNI 

III.1 Juriul va fi alcătuit din  personalități ale artei interpretative, profesori ai învăţământului 
artistic preuniversitar şi universitar din România şi din străinătate. Decizia juriului este 
definitivă și fără drept de contestație.  

III.2 Ordinea intrării candidaţilor va fi stabilită de organizatori şi comunicată în timp util. 
Candidații trebuie să se prezinte cu minim 20 minute înaintea orei programate. 

III.3 Accesul publicului la toate etapele concursului va fi liber. 

III.4 Transportul, cazarea şi masa vor fi suportate de participanţi.  

III.5 Concurenţii care au nevoie de viză pentru a participa la concurs sunt rugaţi să aibă în 
vedere acest lucru iar dacă au nevoie de o scrisoare de invitaţie sunt rugaţi să se adreseze 
persoanelor de contact. 

III.6 Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a realiza înregistrări audio sau video, 
imagini fotografice, inclusiv transmisii radio sau tv fără a se obliga la acordarea de 
remunerații în acest sens. 

III.7  Înscrierea în concurs a candidaţilor reprezintă acceptarea prezentului regulament. 

 

CONTACT: 
 

E-mail: concursioangoia@yahoo.com 
 

Persoane de contact: 
 

Prof.  Sergiu Sandu 
Tel. 0740 969 845 
E-mail: sergiusandum@yahoo.com 

Prof. dr. Ilie Gorovei 
Tel.: 0744 380 004 
E-mail: goroveiilie@yahoo.com 

Adresa: Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 29 
Fax: 0232-276087 

mailto:concursioangoia@yahoo.com
mailto:concursioangoia@yahoo.com
mailto:sergiusandum@yahoo.com
mailto:sergiusandum@yahoo.com
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mailto:goroveiilie@yahoo.com
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Website: http://concursioangoia.ro/ 

https://www.facebook.com/ConcursIoanGoia/?fref=ts 

Website Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași: http://cnaob.org/, Secțiunea 
Concursuri  
 
 
 
 
* Cei care doresc să sprijine buna desfășurarea a concursului sau premierea concurenților, 
pot face DONAȚII fie direct (în bani sau bunuri), fie prin Asociația de Părinți a             
Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” : cod fiscal: 31216005, contul 
RO06BACX0000000814309001 deschis la Unicredit Țiriac Bank, Sucursala Iași, cu mențiunea, 
pentru Concursul Internațional de Interpretare Instrumentală „Ioan Goia” Iași, ediția a VIII-a 
2019. 
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