
REGULAMENTUL 
Concursului Internațional Mozart 

Ediţia a XXVI-a  

Pian 
Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2019 

 
Societatea Română Mozart, împreună cu Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, organizează o 

nouă ediție a Concursului Mozart, cea de a 26-a, dedicată de această dată pianului. 

 

Dispoziţii generale 

1. Concursul se va desfăşura în Sala Studio a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”(str. I. C. 

Brătianu 25), în două etape: 

Etapa I, eliminatorie – 16 noiembrie, ora 10:00 

Etapa a II-a – 17 noiembrie, ora 19:00 

Festivitatea de premiere – 17 noiembrie, ora 21:00 

2. Etapele concursului şi Festivitatea de premiere sunt publice, cu intrarea gratuită. 

 

Condiţii de participare. Înscriere 

3. Concursul este deschis tuturor pianiștilor născuți după data de 01.01.1992. 

4. Interpreții care au obținut premiul I într-o ediție anterioară a Concursului de Pian Mozart, nu se 

mai pot înscrie. 

5. Înscrierea în concurs se face pe baza Fişei de înscriere (descarcă documentul aici). Termenul 

limită este data de 25 octombrie 2019. Vor fi atașate fișei de înscriere următoarele documente: 

- Copie după actul de identitate/pașaport al concurentului  

- Dovada achitării taxei de participare 

Înscrierea în concurs poate fi realizată, de asemenea, direct la Secretariatul Societății Române 

Mozart, în perioada 21-25 octombrie 2019. Persoană de contact Luana Bărbuceanu – secretar SRM 

(telefon +40756496256). 

6. Taxa de participare este de 30 de euro. Suma va fi depusă în euro în contul RO27 BTRL 0130 

4205 9599 83XX sau în lei (echivalentul a 30 de euro în lei, la cursul BNR din data la care 

se face depunerea) în contul RO78 BTRL 0130 1205 9599 83XX al Societăţii Române Mozart, 

deschis la Banca Transilvania Cluj, cu menţiunea „Pentru Concursul Internațional Mozart”. Plata se 

va face anterior datei de înscriere în concurs. Dovada achitării taxei va fi atașată formularului de 

înscriere. În caz de neprezentare la concurs, taxa nu se restituie. 



7. Cheltuielile de transport, cazare  şi masă vor fi suportate de către participanţi. Vom pune la 

dispoziție o listă cu recomandările noastre în ceea ce privește cazarea, listă care va putea fi accesată 

pe site-ul Societății Române Mozart. 

8. Ordinea intrării în concurs se va stabili prin tragere la sorţi, în 15 noiembrie, ora 17:30, în 

foaierul Sălii Studio şi se va afişa până la 18:30. Concurenţii din alte localităţi sau din alte țări care 

nu vor fi prezenţi la ora 17:30, se vor putea prezenta la Secretariatul Concursului (Academia de 

Muzică „Gheorghe Dima”, sala 21) în 16 noiembrie, până la ora 08:30, pentru a fi programaţi în 

continuarea listei stabilite în 15 noiembrie, în ordinea prezentării lor. În etapa a II-a, ordinea intrării 

în concurs rămâne cea stabilită pentru etapa I. 

  9. Rezultatul etapei I se va afişa în ziua de 16 noiembrie, cel târziu până la ora 18:00, și vor fi 

selectați patru concurenți pentru a merge în etapa următoare. În cea de-a doua etapă, aceștia vor avea 

ocazia să interpreteze unul dintre cele două concerte mai jos menționate alături de cvartetul Intono, 

cvartetul câștigător al Concursului Mozart, ediția a XXV-a. Repetițiile vor avea loc în 17 noiembrie, 

după o programare stabilită anterior. După încheierea celei de-a doua etape va avea loc festivitatea de 

premiere. 

 

Repertoriu 

10. Concurenții vor interpreta următoarele piese: 

Etapa I: 

A.O sonată de W. A. Mozart la alegere 

B.Una dintre următoarele lucrări de W.A. Mozart:  

• Rondo în Re major KV 485 

• Rondo în la minor KV 511 

• O Temă cu variațiuni la alegere 

• Fantezia în do minor KV 475 

• Fantezia în re minor KV 397 

• O sonată la alegere (diferită de cea interpretată la punctul A) 

Repertoriul ales pentru etapa I, nu va depăși 30 de minute. 

Etapa a II-a: 

Pentru etapa a IIa, concurenții vor pregăti unul dintre concertele de mai jos, pe care îl vor interpreta 

alături de cvartetul Intono. 

• Concertul nr. 11 pentru pian și orchestră în Fa major, KV 413/387a 

• Concertul nr. 12 pentru pian și orchestră în La major, KV 414/385p 

• Concertul nr. 13 pentru pian și orchestră în Do major, KV 415/387b 



11. Se recomandă folosirea ediţiei Bärenreiter. 

 

Premii 

12. Juriul, compus din personalităţi ale vieţii muzicale din România şi din străinătate, va acorda 

următoarele premii: 

Premiul I  – 4000 RON 

Premiul II – 3000 RON 

Premiul III – 2000 RON 

Premiul Mozart Juvenorum – 2000 RON (se acordă celui mai tânăr concurent admis în etapa a 

doua, dar nepremiat de juriu) 

Laureaţii premilor I-III vor primi din partea editurii Bärenreiter partituri ale lucrărilor pentru pian de 

W.A. Mozart în ediţia Neue Mozart Ausgabe. 

13. Candidaţii care nu au obţinut premii, dar au fost promovaţi în etapa a II-a, vor primi diplomă de 

participare. 

14. Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda anumite premii. 

15. Juriul nu va acorda premii ex equo. 

16. Deciziile juriului sunt fără drept de apel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


