
REGULAMENTUL CONCURSULUI „ŞI EU ŞTIU MUZICĂ” 

Ediția a VII-a 

Participanţi 

Art. 1 La concursul „Şi eu ştiu muzică” pot participa elevii claselor a VI-a şi a VII-a din cadrul şcolilor şi 

liceelor judeţului Cluj, exceptându-i pe cei care studiază în cadrul Liceului de muzică „Sigismund Toduţă”; 

Art. 2 Preselecţia este deschisă tuturor elevilor din instituţiile de învăţământ menţionate la Art. 1; 

Art. 3 Informaţiile despre concurs vor fi disponibile pe site-ul www.balcescucj.ro şi, via e-mail, la 

secretariatele scolilor din judeţul Cluj după 14 februarie 2019; 

Art. 4 Profesorii de Educaţie Muzicală, care doresc să se implice  în selectarea elevilor participanţi din şcolile 

unde predau, vor putea accesa  după data de  14 februarie 2019, pe site-ul www.balcescucj.ro, la rubrica 

“Proiecte”, 7 teste audio model în format mp3, împreuna cu modelul de test şi grila de corectare; 

Art. 5 Profesorii de Educaţie Muzicală vor nominaliza participanţii la faza finală a concursului (2-6 

elevi/şcoală); 

Art. 6 Faza finala va avea loc la Liceul Teoretic „N. Bălcescu” în 12 aprilie 2019, între orele 12-13; 

Art. 7 Profesorii de muzică supraveghetori (doi în fiecare sală), vor primi aparatura necesară şi testele audio 

cu 30 minute înainte de începerea concursului (după ce acestea au fost verificate în prealabil); 

Art. 8 Foile de concurs vor fi semnate şi sigilate între 9.45-10.00 înainte de începerea derulării testelor şi vor 

cuprinde grilele specifice celor 7 probe; 

Art. 9 La finalul testării efective, profesorii supraveghetori vor primi grilele de corectare pe baza cărora vor 

stabili punctajul corespunzător fiecărui elev; 

Art. 10 Concurenţii şi profesorii vor asista la corectarea testelor și vor afla punctajul realizat; 

Art. 11 Elevii nominalizaţi pentru premiere vor fi anunţaţi imediat după testare. 

Premii 

Art. 12 Primii 5 concurenţi vor fi premiaţi după cum urmează: Premiul I – în valoare de 150 lei, Premiul II –

100 lei, Premiul III – 80 lei, în valuare de Menţiune 1 –50 lei, Menţiune 2 –30 lei, Menţiune 3 –20 lei; 

Art. 13 Sumele alocate premiilor pot fi redistribuite în cazul în care premianții au același punctaj; 

Art. 14 Premianţii şi profesorii îndrumători vor primi diplome;  

Art. 15 Coordonatorii vor primi adeverințe. 

 

Coordonator:  Dr. Teodorescu Iulian 

     Conf. Univ. Dr. Kallo Ildiko      
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