
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursul de Pian „Irina Șațchi” ediția a VIII-a, 2015 

Fișă de înscriere pentru secțiunea: 

CONCURENT (interpretare solo) 

Nume:  Prenume: 

Anul nașterii: Localitate: 

Clasa: An de studiu: 

Unitatea școlară:                                          

Date de contact 

Telefon: E-mail: 

PROFESOR 

Nume: Prenume: 

Telefon: E-mail: 

REPERTORIU  

1. Compozitor: Titlul lucrării și durata:                                                                           

2. Compozitor: Titlul lucrării și durata:   

3. (pentru secțiunea I) Compozitor: Titlul lucrării și durata:   

CONCURENT 2 (în cazul ansamblului la patru mâini) 

Nume:  Prenume: 

Anul nașterii: Localitate: 

Clasa: An de studiu: 

Unitatea școlară:                                           

Date de contact  

Telefon: E-mail: 

Accesul la concurs se face pe baza taxei de 120 lei (interpretare solo) și 100 lei (ansamblu la patru mâini) depuse 

până la data de 10 aprilie 2015 în contul Asociației Culturale „Irina Șațchi” RO27RNCB0263108665310001 

deschis la BCR Sucursala Râmnicu Vâlcea. Chitanța doveditoare, fișa de înscriere și copia certificatului de 

naștere vor fi trimise până pe 10 aprilie 2015 la adresa de mail irinasatchi@yahoo.com . 

Data Semnătura profesor 

 

Asociația Culturală „Irina Șațchi” 

 

Liceul de Arte „Victor Giuleanu” 

 

 

Filarmonica „Ion Dumitrescu” 

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea 
 

 

Organizează 

 

CONCURSUL DE PIAN 

„IRINA ȘAȚCHI” 
 

Ediția a VIII-a 

Râmnicu Vâlcea 

24 – 26 aprilie 2015 

 

Trofeul „Irina Șațchi” în valoare de 1000 de 

Euro este oferit de Rotary Club Râmnicu Vâlcea 

 

Concursul poartă numele distinsei profesoare Irina 

Şaţchi-Popovici (29.11.1909-3.01.1988), muzician 

de prestigiu şi animator cultural  al vieţii artistice 

vâlcene. Evenimentul se bucură de o poziție 

privilegiată în peisajul competițiilor de specialitate 

datorită calității impuse și a structurii acestuia, 

reunind concurenți din toate ramurile 

învățământului pianistic. 

 

Concursul de Pian „Irina Șațchi” este marcă 

înregistrată cu nr. 132710 la OSIM. 

 

Organizatorii  urează tuturor participanţilor, 

SUCCES ! 

 

mailto:irinasatchi@yahoo.com


 
SECȚIUNEA I – ȘCOLI DE MUZICĂ ȘI LICEE DE ARTE REPERTORIU SECŢIUNEA I 

I.A. CLASELE I - IV   

   I.A.1. Clasa pregătitoare 

 I.A.2. Clasele I, II 

 I.A.3. Clasele III, IV 

I.B. CLASELE V – VIII  

 I.B.1. Clasele V, VI 

 I.B.2. Clasele VII, VIII 

I.C. CLASELE IX – XII  

 I.C.1. Clasele IX, X 

I.C.2. Clasele XI, XII 

Secțiunea I: Trei lucrări din stiluri diferite: preclasic și clasic (obligatoriu), iar la alegere romantic sau modern sau 

 românesc. 

I.A – max. 15 minute, I.B – max. 20 minute, I.C – max. 25 minute 

Toate lucrările vor fi interpretate din memorie. 

Înscrieri: Până la data de 10 aprilie 2015 pe baza chitanței doveditoare pentru plata donației de înscriere (ataşaţi şi copie 

după certificatul de naştere). Pe adresa irinasatchi@yahoo.com 

 

Accesul la concurs se face pe baza taxei în valoare de 120 de lei se va achita până la data de 10 aprilie 

2015  în contul Asociației Culturale „Irina Șațchi” RO27RNCB0263108665310001 deschis la BCR Sucursala 

Râmnicu Vâlcea, C.I.F.  25361574, cu mențiunea: „Pentru concursul de pian Irina Șațchi” și numele concurentului. 

SECȚIUNEA II – ȘCOLI POPULARE DE ARTE ȘI MESERII 

                                PALATELE ȘI CLUBURILE COPIILOR 

REPERTORIU SECŢIUNEA II 

II.A. VÂRSTA: PÂNĂ LA 10 ANI (împliniți până la data concursului) 

 II.A.1. până la 8 ani 

 II.A.2. 9-10 ani 

II.B. VÂRSTA: ÎNTRE 11-14 ANI (împliniți până la data concursului) 

 II.B.1. 11-12 ani 

 II.B.2. 13-14 ani 

II.C. VÂRSTA: PESTE 15 ANI (împliniți până la data concursului) 

Secţiunea II: - max 15 min. Două lucrări din stiluri diferite (dintre care obligatoriu, o lucrare din perioada  

CLASICISMULUI); 

Toate lucrările vor fi interpretate din memorie. 

Înscrieri: Până la data de 10 aprilie 2015 pe baza chitanței doveditoare pentru plata donației de înscriere (ataşaţi şi copie 

după certificatul de naştere). Pe adresa irinasatchi@yahoo.com 

 

Accesul la concurs se face pe baza taxei în valoare de 120 de lei se va achita până la data de 10 aprilie 

2015  în contul Asociației Culturale „Irina Șațchi” RO27RNCB0263108665310001 deschis la BCR Sucursala 

Râmnicu Vâlcea, C.I.F.  25361574, cu mențiunea: „Pentru concursul de pian Irina Șațchi” și numele concurentului. 

SECȚIUNEA III – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT REPERTORIU SECŢIUNEA III 

III.A. VÂRSTA: PÂNĂ LA 10 ANI (împliniți până la data concursului) 

 III.A.1. până la 8 ani 

 III.A.2. 9-10 ani 

III.B. VÂRSTA: ÎNTRE 11-14 ANI (împliniți până la data concursului) 

 III.B.1. 11-12 ani 

 III.B.2. 13-14 ani 

III.C. VÂRSTA: PESTE 15 ANI (împliniți până la data concursului) 

Secţiunea III: - max 15 min. Două lucrări din stiluri diferite, (dintre care obligatoriu, o lucrare din perioada  

CLASICISMULUI); 

Toate lucrările vor fi interpretate din memorie. 

Înscrieri: Până la data de 10 aprilie 2015 pe baza chitanței doveditoare pentru plata donației de înscriere (ataşaţi şi copie 

după certificatul de naştere). Pe adresa irinasatchi@yahoo.com 

Accesul la concurs se face pe baza taxei în valoare de 120 de lei se va achita până la data de 10 aprilie 

2015  în contul Asociației Culturale „Irina Șațchi” RO27RNCB0263108665310001 deschis la BCR Sucursala 

Râmnicu Vâlcea, C.I.F.  25361574, cu mențiunea: „Pentru concursul de pian Irina Șațchi” și numele concurentului. 

SECȚIUNEA IV – ANSAMBLU LA PATRU MÂINI REPERTORIU SECȚIUNEA IV 

Diferența de vârstă a partenerilor NU trebuie să depășească doi ani. 

Înscrieri: Până la data de 10 aprilie 2015 pe baza chitanței doveditoare pentru plata 

donației de înscriere (ataşaţi şi copie după certificatul de naştere).  

Pe adresa irinasatchi@yahoo.com 

 

Secţiunea IV: max. 15 min. Două lucrări din stiluri diferite, (dintre care obligatoriu, o lucrare din perioada 

CLASICISMULUI); 

Accesul la concurs se face pe baza unei donații în valoare de 100 de lei se va achita până la data de 10 aprilie 

2015  în contul Asociației Culturale „Irina Șațchi” RO27RNCB0263108665310001 deschis la BCR Sucursala 

Râmnicu Vâlcea, C.I.F.  25361574, cu mențiunea: „Pentru concursul de pian Irina Șațchi” și numele concurentului. 

 Regulament general:  participanţii la concurs trebuie să se încadreze în una dintre categoriile prezentate. Se vor acorda: Marele Premiu „Irina Șațchi” în valoare de 1000 de Euro oferit 

 de Clubul Rotary Râmnicu-Vâlcea, Trofeul concursului – lucrare plastică semnată Camelia Pavlenco, membru UAP, premii în bani și obiecte pentru fiecare secțiune, mențiuni și 

 premii speciale pentru lucrări contemporane și românești și diplome de participare tuturor concurenților. Juriul poate decide interpretarea completă sau parțială a repertoriului de concurs. 

 Decizia juriului și orice hotărâre a acestuia este definitivă.  

 Persoane de contact:  

 lect.univ.dr. Dorina Arsenescu tel. 0741.79.23.12,  e-mail:  dorinaarsenescu@yahoo.com                 prof. Izabela Cernătescu tel. 0752 80.60.86,  e-mail: izabelacernatescu@yahoo.com  
 

Organizatorii recomandă participanților cazarea la Hotelul Panoramic Râmnicu Vâlcea, la tarife minim negociate. Rezervarea și costurile de cazare sunt suportate de participanți. Hotelul se află în apropierea 

Liceului de Arte „Victor Giuleanu”. 
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