
 



 
        Concursul naţional  „Tinere talente” cu participarea elevilor din IIAC este 

organizat de către Cabinetul Metodic, Direcţiile/secţiile cultură din teritoriu, sub 

egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova. 

 

Obiective generale: 

1 popularizarea genurilor de artă academică: muzică, arta teatrală, arta     

        plastică, artă coregrafică); 

2 păstrarea identităţii şcolii naţionale prin educaţia artistică a generaţiei tinere;  

3 depistarea, selecţionarea şi promovarea tinerelor talente în scopul orientării 

spre activitatea de performanţă şi creşterea nivelului de cultură în domeniul 

artistic; 

4 imbogăţirea măiestriei pedagogice şi realizarea unui util schimb de experienţă 

între cadrele didactice din IÎAC; 

5 stimularea creativităţii şi a originalităţii în arta interpretativă şi regie; 

6 dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play; 

7 formarea şi exersarea abilităţilor de comunicare intre elevi şi spectatori prin 

intermediul mijloacelor artistice. 

  

   Criterii de participare: 

Se admit elevi  ai IIAE, (Categoria de varstă - B: de la 12-13 ani…) care 

studiază şi obţin succese performante in arta cunoaşterii şi posedării următoarelor 

genuri de artă: Muzică, Arta teatrală, Arta plastică, Arta coregrafică. 

 

             Criterii de program: 
 

       Interpretare individuală: 

 I. Pian:                                      1. Studiu; 

                                                   2. Piesă la alegere (de autor autohton); 

                                                   3. Formă amplă.    

II. Instrumente cu corzi:            1. Piesă la alegere din repertoriul cameral; 

                                                   2. Piesă la alegere (de autor autohton); 

                                                   3. Formă amplă.    

 

 

 

 



III. Instrumente populare:        1. Piesă la alegere, din repertoriul cameral; 

                                                   2. Piesă la alegere (de autor autohton); 

                                                   3. Formă amplă.    
 

IV. Instrumente aerofone:        1. Piesă la alegere, din repertoriul cameral; 

                                                   2. Piesă la alegere (de autor autohton); 

                                                   3. Formă amplă.    

             Notă: La specialitatea “trompetă”, concurenţii vor interpreta două piese     

                      din trei, forma amplă rămânând obligatorie. 

V. Canto popular:                     1. Lălăit; 

                                                   2. Două cântece populare cu caracter diferit.                  

VI. Arta teatrală:                       

         Interpretare individuală:    1. Studiu scenic (pantomimă); 

                                                       2. Monolog din dramaturgia clasică sau    

                                                           contemporană                                  

         Interpretare de grup:          1. Fragment dintr-o piesă de autor  clasic sau    

                                                             contemporan;                  

   VII. Arta plastică:                     

            Categoria de vârstă A - până la 13 ani 

            Categoria de vârstă B - începând cu 13 ani:         

                                                       1. Compoziţie în acuarelă, guaşi sau alte tehnici     

                                                           practicate în procesul de studii.                                             

                                                           (format 40x50 cm.) 

                                                       Durata îndeplinirii - 4 ore academice.  

            Notă:      Şevalete, hârtie şi atribute compoziţionale se vor pune la dispoziţie      

                        de către organizatori. Concurenţii pot interveni cu modificări la    

                        compoziţia propusă. 
              

 VIII. Arta coregrafică:  Trei dansuri populare, diverse ca structură ritmică în                     

                                          variantă  scenică:   

1. Hora (horă în două părţi, horă cu bătăi, joc 

mare, horă de ritual, drăgaica, sânzâienile, 

mărunţica, zdruncenata etc.);  

2. Sârba (sârba feciorească, sârba cucoanelor, 

sârba mixtă, sârba la comandă, sârba de ritual, 

sârba în doi, sârba cu pinteni etc); 

3. Dans de pereche  cu diverse structuri muzicale 

(coasa, frunza nucului, cioara, paraschiţa, 

fantezie coregrafică etc.).  

                Durata fiecărui dans nu va depăşi 5 min. 

     Notă: Componenţa grupului coregrafic nu va fi mai mică de şase perechi. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



     Criterii de apreciere: 
            Pentru stabilirea erarhiei concurenţilor, juriul format din specialişti notorii în 

domeniul artelor, va aprecia evoluarea acestora în funcţie de: 

 acurateţea interpretării şi impresia artistică; 

 dicţie şi costume adecvate repertoriului ales;  

 muzicalitatea coregrafică şi transpunerea scenică; 

 măiestria interpretativă şi plastică;  

 ţinuta scenică. 

 sincronizarea şi concordanţa mişcărilor. 

 

      Organizare şi desfăşurare: 
Etapa de preselecţie (martie) se va desfăşura în cadrul IÎAC.                                                                                            

Etapa finală va întruni concurenţii selectaţi de la cele 108 IÎAC ce se va 

desfăşura la 30 martie, 2013 în incinta Colegiului de Muzică „Şt. Neaga”, or. 

Chişinău, Colegiului de Arte Plastice „Al. Plămădeală” şi Şcoala de Arte „Al. 

Stârcea”. 

În cadrul etapei finale, celor mai valoroşi concurenţi se vor acorda diplome de 

gradele I, II, III, premii si menţiuni: 

    Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda sau de a redistribui premiile, deciziile 

acestuia fiind definitive şi de necontestat.  

În concurs nu se admite  evoluarea cu negative sau pozitive pentru Arta 

teatrală. 

        Administraţiile IÎAE, în baza rezultatelor etapei de preselecţie, vor expedia pe 

adresa Cabinetului Metodic oferta nominală de participare şi xerocopiile 

adeverinţelor de naştere ale concurenţilor până la 26 martie, 2013 şi se vor îngriji 

în următorul format pentru fiecare grupă de vârstă în parte: (anexa nr.4).  
 

1. Interpretare individuală - până la doi concurenţi pentru fiecare specialitate,         

(la  Arta plastică a câte 2 concurenţi pentru fiecare categorie de vârstă); 

2. Interpretare de grup - câte un colectiv artistic.  
 

       Dispoziţii finale: 
               Lucrările elevilor-laureaţi ai concursului de la secţiunea “Arta plastică” nu se 

vor returna, rămânând în patrimoniul Cabinetului metodic. 

 
Ex: Gheorghe Nicolaescu 

tel. 0 (22) 760490 

Adresa: or. Chişinău 

str. Hristo Botev 4 

Colegiul de Muzică “Şt. Neaga” 

Cabinetul Metodic 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        Anexa nr. 4 

 

 

 

Ofertă de participare 

Concursul Naţional „Tinere talente” 

30 martie, 2013 

 
 

        _________________________________________________________       

                Instituţia de Invăţămant Artistic Extraşcolar, localitatea 

                                                            

Compartimentul:    ____________________________    Categ. de varstă ______  
 

Profesor:                 ____________________________ 
 

Corepetitor:            ____________________________ 

 

 

Numele concurentului, 

grupului 

Varsta Program de concurs Autorul 

piesei 

Durata 

de 

timp 

 

 

  

1. 

 

 

  

 

2. 
 

 

  

 

3. 
 

 

  

 

 

 

 

 

         Directorul  

   Şcolii de muzică/arte/arte plastice                         _______________ 

 

 
 


