
Concurs internaŃional de compoziŃie 

„De la romantici la contemporani” 

EdiŃia a treia, 2009 

CondiŃii de participare 

1. CompetiŃia internaŃională pentru tinerii compozitori este organizată de 

Universitatea NaŃională de Muzică din Bucureşti prin Centrul de ExcelenŃă.  

2. CompetiŃia este deschisă către toŃi compozitorii în vârstă de maxim 35 de ani, 

indiferent de naŃionalitate sau de Ńara în care domiciliază. Nu se pot înscrie la concurs 

premianŃii ediŃiei precedente. 

3. Nu există o limită pentru numărul pieselor depuse de participant. 

4. Piesele depuse trebuie sa fie nepublicate şi să nu fi fost premiate la o altă 

competiŃie. 

5. Organizatorii îşi rezervă dreptul pentru prima interpretare publică a compoziŃiilor 

premiate şi pentru eventuala înregistarea audio/video a acestora. 

Premii 

6. Valoarea premiilor este de 15.000 lei.  

7. Decizia juriului va fi anunŃată la concertul final, care va avea loc în Bucureşti, la 

Palatul Cantacuzino, la sfârşitul lunii mai 2009.  

8. Juriul va fi format din personalităŃi renumite pe plan internaŃional, selectate din 

instituŃiile academice europene.  

 

Deciziile juriului sunt finale. 

 

Precizări  

 
9. Partitura nu trebuie să conŃină numele compozitorului, ci doar un Motto. 

10. ParticipanŃii trebuie sa depună câte 2 copii din fiecare partitură (plus o copie în 

format electronic, .pdf, .tiff etc). 

11. Partiturile vor fi închise în plicuri sigilate marcate cu aceelaşi motto. Ele trebuie 

însoŃite de următoarele date: 

a) numele complet al compozitorului, 

b) data şi locul naşterii, 

c) naŃionalitatea, 



d) adresa poştală, nr. de telefon, de fax şi adresa de e-mail (ID pentru 

Messenger, dacă este cazul)  

e) titlul lucrării/lucrărilor, 

f) CV cu poză, 

g) adeverinŃă de student, dacă este cazul  

h) o copie după chitanŃa cu care s-a plătit taxa de înscriere, 

i) declaraŃie care să conŃină semnătura participantului şi data, cu conŃinutul: 

“Imi dau acordul pentru înregistrarea şi difuzarea gratuită a lucrării mele 

la  radio sau TV în cazul în care aceasta va intra în competiŃia finală.” 

 “Declar că această lucrare depusă la Concursul InternaŃional de CompoziŃie De la 

Romantici la Contemporani, ediŃia a treia, nu a fost publicată premiată la o altă 

competiŃie.” 

12. Toate documentele trebuie trimise la următoarea adresă: Universitatea 

NaŃională de Muzică din Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă 33, sector 1, Bucureşti, 

România.  

Se acceptă şi înscrieri prin email, caz în care documentele necesar pot fi scanate. 

 

13. Termenul limită pentru depunerea partiturilor este: 14 mai 2009. 

14. Concertul final cu prezentarea premiilor va avea loc în Bucureşti la data de 

30 mai 2009.  

 

Taxa de înscriere 

15. 100 lei pentru fiecare lucrare depusă. 

16. Taxa trebuie virată prin transfer bancar la următorul cont, menŃionând 

explicarea plăŃii (taxă de înscriere, concurs de compoziŃie) 

RO80RNCB5010000014770006 

BCR SECT1  

Calea Victoriei no. 155 sect1 Bucureşti România 

SWIFT code RNCBROBUAXXX 

Nu vor fi acceptate cecuri sau cărŃi de credit. Se poate plăti şi prin numerar la 

casieria UNMB. 

17. Taxa de înscriere nu este rambursabilă. 

 



Decizii finale 

18. Participarea la competiŃie reprezintă acordul cu condiŃiile regulamentului. 

19. Lucrările care nu respectă condiŃiile impuse de regulament nu vor fi înscrise în 

concurs. 

20. NeclarităŃile sau împrejurările litigioase vor fi rezolvate pe baza versiunii în 

limba română a regulamentului competiŃei. 

21. Partiturile depuse vor deveni proprietatea organizatorului şi nu vor fi 
returnate. 


