
Elite Musicians 

 Online International Competition 

 pian, canto, muzicã de camerã și compoziție  

24-30 MAI 2021 

REGULAMENT  

 Într-o lume zguduită din temelii, pe fondul limitărilor drastice introduse de pandemia 

Covid-19, în viețile noastre, reperele tradiționale au fost puse într-o așteptare interminabilă, ex-

trem de dureroasã și frustrantã. Domeniul artelor a fost afectat profund, mai ales în sfera muzicii, 

unde prin anularea scenei, artiștii au devenit practic invizibili publicului, lipsiți de posibilitatea 

de a se exprima și de a fi apreciați. Concursul Elite Musicians vine sã suplineascã în acest con-

text absenta apãsatoare a scenei clasice, prin crearea unei scene virtuale și sã ofere un spatiu 

100% profesionist în care artiștii să-și manifeste și să-și dezvolte talentul, fără sã fie nevoiti sã 

continue sã amâne inspirația și impulsurile creative pentru un moment nedefinit  din viitor, în 

care viața ar putea reveni la normal.  

 Concursul Elite Musicians s-a născut la inițiativa prof. dr. Roxana Ota, recunoscutã pen-

tru performantele de top obtinute de elevii săi în arta interpretativã pianisticã, în România și 

peste hotare și a compozitorului și pianistului de renume international Bogdan Ota, specializat in 

muzica de film.  

 Competiția internațională Elite Musicians isi propune sã reunească cei mai talentati 

muzicieni, atât în banca juratilor, cât și pe scenã si oferã candidaților posibilitatea sã aleagă între  

6 categorii mari, pian profesionist, pian amator, canto clasic, canto muzica usoarã, muzicã 

de camerã și compoziție muzicalã, cu subcategoriile aferente.  
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 I. CATEGORII SI REPERTORIU 
 !!!!*** Repertoriul va fi interpretat din memorie, fără repetiție. Ex-
cepție va face Categoria E - Muzicã de Camerã***!!!!! 

 1. CATEGORIA A – PIAN PROFESIONIST 
***!!!LA ACEASTA CATEGORIE SUNT ADMISI IN COMPETITIE DOAR 
CANDIDATII CARE IN ULTIMII DOI ANI NU AU FOST ELEVI AI  
MEMBRILOR JURIULUI!!!*** 
    
 A.1 :  4-5 ani    A.5: 12-13 ani  A9: 20+ studenți și 

A.2:  6-7 ani    A6: 14-15 ani  masteranzi 

A.3:  8-9 ani    A7: 16-17 ani 

A.4: 10-11 ani    A8: 18-19 ani 

REPERTORIU: 

Categoriile A1, A2, A3 vor interpreta  1  sau 2 lucrǎri la alegere, diferite stilistic, din 

repertoriul preclasic, clasic, romantic, modern sau romȃnesc, respectȃnd minutajul impus: 

 A1: 5 min, A2: 6 min, A3: 8 min. 

Categoriile A4, A5, A6, A7, A8 , A9 vor interpreta un studiu de virtuozitate și una sau 

douã lucrări la alegere, diferite stilistic, din repertoriul preclasic, clasic, romantic, modern sau 

romȃnesc, respectȃnd minutajul impus: A4, A5: 10 min, A6: 12 min, A7 și A8: 20 min, A9: 25 

min. 

2. CATEGORIA B: PIAN AMATOR  

B.1 :  4-6 ani  B.5: 16-18 ani 

B.2:  7-9 ani  B6: 19  ani– fără limită superioară de vȃrstă  

B.3:  10-12 ani   

B.4: 13-15 ani 
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REPERTORIU: 

Candidații ȋnscriși la aceastǎ categorie vor interpreta una sau două lucrǎri la alegere, din 

repertoriul universal, respectȃnd minutajul impus: B1, B2, B3: max. 6 min; B4, B5: max. 8 

min; B6: max. 10 min 

 Orice stil muzical este acceptat cu condiția menționǎrii compozitorului sau a celui ce a 

realizat aranjamentul muzical. 

3. CATEGORIA C - CANTO CLASIC 

C1: 14-15 ani   

C2: 16-17 ani 

C3: 18-19 ani 

C4: studenti si masteranzi 

REPERTORIU: 

Candidații ȋnscriși la aceastǎ categorie vor interpreta una sau douã lucrări la alegere, 

diferite stilistic, din repertoriul  preclasic, clasic, romantic, modern sau romȃnesc fără sa de-

pășească durata maximã de 10 min. 

4. CATEGORIA D - CANTO MUZICĂ USOARĂ 

D.1 :  4-6 ani  D.3:  10-12 ani  D.5: 16-19 ani 

D2:  7-9 ani   D.4: 13-15 ani   D.6: 20 ani - fără limitã superioarã 

        de vârstã 

REPERTORIU 

Candidații ȋnscriși la aceastǎ categorie vor interpreta o lucrare la alegere din repertoriul 

universal. 

 5. CATEGORIA  E – MUZICÃ DE CAMERÃ 

 Sunt acceptate orice ansambluri camerale: pian 4 mȃini, 2 piane, voce și pian, diverse 

ansambluri de instrumente de coarde sau de suflat și percuție. Diferența de vȃrstă dintre candi-

dații fiecărui ansamblu nu poate fi mai mare de 2 ani: 

 E1 :  11 - 13 ani  E2 :  14-16 ani  E3:   17-19 ani 

    E4: studenti si masteranzi 
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REPERTORIU: 

Candidații ȋnscriși la aceastǎ categorie vor interpreta una sau două lucrǎri la alegere,  

diferite stilistic, din repertoriul preclasic, clasic, romantic, modern sau romȃnesc, respectȃnd 

minutajul impus:  

E1: 10 min   E2: 12 min   E3 si E4: 15 min 

6. CATEGORIA F - Compoziție 

F1 - 8-10 ani   F2: 11-13 ani  

F3: 14-16 ani  F4: 17-19 ani  

F5: 20 ani-fără limită superioară de vârstă   

 CERINTE: 

 Concursul se adresează atât compozitorilor profesioniști, cât și celor amatori. Ambele 

subcategorii vor fi jurizate corespunzător. Candidații vor trimite prin wetransfer.com o lucrare 

pentru instrument solo / voce solo / vocal-instrumentală / simfonică. Fiecare lucrare trebuie să fie 

in format audio sau audio-video, realizat live sau MIDI. Pentru subcategoria profesioniști este 

necesară partitura. 

 Fiecare compoziție, va fi denumită astfel: 

***pentru subcategoria profesioniști: 

1. Nume_Prenume_Categoria F_Stil muzical _Titlul 

2. Nume_Prenume_Categoria F_Titlul_Partitura 

***pentru subcategoria amatori: 

Nume_Prenume_Categoria F_Stil muzical_Titlul 

Genurile muzicale sunt la alegerea candidatului. Genurile excluse sunt: hip hop, mumble 

rap, industrial, manea sau remixuri ale unor lucrări originale ale altor compozitori. 
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II. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII: 

● Categoriile A , B, C, D, E: 

 1. Fișa de înscriere 

 2.  Cerințe obligatorii privind înregistrarea video: 

•  Ȋnregistrare video de calitate, în format landscape, realizatã dintr-o poziție fixã, in 

care să se vadă clar figura candidatului. Responsabilitatea în privința calității în-

registrării revine exclusiv concurenților. Orice ȋncercare de editare audio a materi-

alului va fi exclusǎ din concurs. 

•  În cazul candidaților care prezintă două lucrări, acestea vor fi expuse într-un 

singur video iar sunetul nu va fi prelucrat. Se pot trimite și înregistrări din 

recitaluri sau din cadrul altor evenimente muzicale (inregistrarea nu trebuie să fie 

realizată cu mai mult de 6 luni în urmã!!!!!). 

•   Video-ul va fi încărcat pe platforma YouTube (www.youtube.com) cu titlul: 

“Elite Musicians Online International Competition 2021 - NUMELE CANDI-

DATULUI - CATEGORIA”     

• În descrierea video-ului se va completa numele compozitorului/compozitorilor și 

titlul complet al piesei/ pieselor interpretate. 

• Linkul de YouTube va fi trimis pe adresa de email elitemusicians2021@gmail.-

com, odatã cu celelalte documente; 

 3.  Dovada achitării taxei de înscriere; 

*** Taxa de inscriere se constituie intr-o donație în valoare de 125 Ron / 25 euro/ 30 

dolari, ce va fi achitată în unul din conturile Asociației DREAM IS, CUI 42038566, deschise la 

UniCredit Bank: 

RON : RO07BACX0000001951850002 

 EUR :  RO77BACX0000001951850003 

 USD :  RO50BACX0000001951850004 

 *** În cazul ansamblurilor camerale înscrise la categoria E - Muzica de camerã- donația 
rămâne aceeași  (125 ron), indiferent de numărul membrilor ansamblului. 

***Donatia nu se ramburseazã in cazul neparticipãrii în concurs!!! 
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 4. Copie a certificatului de naștere al candidatului sau a cărții de identitate; 

 5. O fotografie tip passport cat mai recentã; 

 6. Declaratia privind protecția datelor, semnată și scanată; 

***În conformitate cu prevederile din Regulamentul UE 2016/679 despre prelu-

crarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, fiecare participant sau 

părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru difuzarea și stocarea 

video-ului trimis, de către Asociația DREAM IS;  

***IN CAZUL CANDIDATILOR MINORI DECLARATIA VA FI COM-

PLETATA DE PARINTII/TUTORII ACESTORA. 

Toate documentele vor fi trimise pe adresa elitemusicians2021@gmail.com 

pȃna la data de  1 MAI 2021. 

● Categoria F - compoziție  

 1. Fișa de înscriere 

 2. Candidații vor trimite prin wetransfer.com o lucrare pentru instrument solo / voce 

solo / vocal-instrumentală / simfonică. Fiecare lucrare trebuie să fie in format audio sau audio-

video, realizat live sau MIDI. Pentru subcategoria profesioniști este necesară partitura. Docu-

mentele vor fi trimise pe elitemusicians2021@gmail.com sau incarcate direct pe website-ul 

competitiei. 

 Fiecare compoziție, va fi denumită astfel: 

***pentru subcategoria profesioniști: 

1. Nume_Prenume_Categoria F_Stil muzical _Titlul 

2. Nume_Prenume_Categoria F_Titlul_Partitura 

***pentru subcategoria amatori: 

Nume_Prenume_Categoria F_Stil muzical_Titlul 
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 3.  Dovada achitării taxei de înscriere; 

*** Taxa de inscriere se constituie intr-o donație în valoare de 125 Ron / 25 euro/ 30 

dolari, ce va fi achitată în unul din conturile Asociației DREAM IS, CUI 42038566, deschise la 

UniCredit Bank: 

 RON : RO07BACX0000001951850002 

 EUR :  RO77BACX0000001951850003 

 USD :  RO50BACX0000001951850004 

**Donatia nu se ramburseazã in cazul neparticipãrii în concurs!!! 

 4. Copie a certificatului de naștere al candidatului sau a cărții de identitate; 

 5. O fotografie tip passport cat mai recentã; 

 6. Declaratia privind protecția datelor, semnată și scanată; 

***În conformitate cu prevederile din Regulamentul UE 2016/679 despre prelu-

crarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, fiecare participant sau 

părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru difuzarea și stocarea 

video-ului trimis, de către Asociația DREAM IS; 

***IN CAZUL CANDIDATILOR MINORI DECLARATIA VA FI COM-

PLETATA DE PARINTII/TUTORII ACESTORA. 

Toate documentele vor fi trimise pe adresa elitemusicians2021@gmail.com 

pȃna la data de  1 MAI 2021. 

III. JURIUL va fi alcătuit din pedagogi și muzicieni de prestigiu, cu performante 

în plan național și internațional; 

IV. PREMII:  

- Se vor acorda premii I, II, III, IV și premii speciale pentru fiecare categorie in parte.  

- Candidații clasați pe locurile II, III, IV și premiile speciale vor primi diplome elec-

tronice (pe emailul transmis în fișa de înscriere).  
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- Candidații ce obțin Premiul I cu 95 de puncte vor primi o diplomǎ ȋn format fizic, la 

adresa menționatǎ ȋn fișa de ȋnscriere și vor participa la Gala Laureaților organizatǎ la 

finalul concursului. 

- Candidații ce obțin Premiul I ABSOLUT cu 100 puncte la toate vor primi o diplomă 

și o medalie ȋn format fizic și vor participa la Gala Laureatilor, transmisã pe canalul 

de YouTube al competiției 

- Marele Premiu al CATEGORIILOR A și C constă într-un concert cu Orchestra de 

Tineret a Iașiului, dirijată de Virgil Popa; concertul va fi organizat  pe parcursul anului 

2022, atunci cȃnd regulile privind situația pandemică vor permite.  

- Marele Premiul al categoriei F constă în posibilitatea interpretării lucrării               

cȃștigătoare de către Orchestra de Tineret a Iașiului, dirijată de Virgil Popa. Partitura 

generală și știmele pentru orchestră vor fi puse la dispoziție de către candidat. 

CONTACT: 

elitemusicians2021@gmail.com 

0040742485912 - ROXANA OTA 
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