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SCOPUL CONCURSULUI: 

 
 Promovarea tinerelor talente, violoniști interpreți 

 
 

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 
 

25 OCTOMBRIE 2020 
 

SECȚIUNILE CONCURSULUI: 
 

Patru categorii de vârste – înscrierea candidatului într-o categorie de vârstă va 
avea în vedere vârsta împlinită la 1 ianuarie 2020. 
 

http://www.uvt.ro/
http://www.fmt.uvt.ro/


-Categoria A Vârste sub 10 ani - înregistrarea video a unui program de maxim 10 
minute - la alegere (una sau mai multe lucrări contrastante din repertoriul 
preclasic, clasic, romantic) 
 
-Categoria B Vârste între 10-15 - înregistrarea video a unui program de maxim 15 

minute - la alegere două lucrări contrastante ca stil, formă, gen, caracter 

(repertoriul preclasic, clasic, romantic, modern) 

-Categoria C Vârste între 15-18 - înregistrarea video a unui program de maxim 20 

minute - la alegere două lucrări diferite ca stil, formă, gen, caracter (repertoriul 

preclasic, clasic, romantic, modern) 

 

-Categoria D Vârste între 18-27 - înregistrarea video a unui program de maxim 30 

minute - la alegere două lucrări diferite ca stil, formă, caracter, gen (repertoriul 

preclasic, clasic, romantic, modern) 
 
 

IMPORTANT: 
 
 

Jurizarea se va efectua pe grupe de vârstă. Deciziile juriului vor fi unice 
şi definitive. 

Repertoriul va fi interpretat integral din memorie.  
Concurenţii vor putea prezenta în concurs înregistrări ale lucrărilor cu 

acompaniament sau lucrări solo. 
Este interzis a se folosi un video prezentat la un alt concurs. 

 
 

ÎNSCRIERE: 
  

Înscrierea la concurs se va face prin completarea, semnarea și scanarea 
Formularului de Înregistrare (găsit la finalul acestui document). Acesta va fi 
scanat în format pdf și trimis, până la data limită, la adresa de e-mail indicată 
mai jos, împreună cu o copie după certificatul de naștere. În formular se va 
completa și adresa de Youtube / Vimeo la care se poate găsi înregistrarea 
piesei / pieselor cu care concurentul participă la concurs, de preferat într-un 
singur link. 

 
Candidații au obligația să pună în descrierea video-ului/video-urilor 

publicate textul: „publicat pentru participarea la PRESTISSIMO 
INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE COMPETITION TIMIȘOARA, 5 – 10 NOIEMBRIE 
2020”  
 

ATENȚIE! FĂRĂ ACEST TEXT PUS LA DESCRIEREA VIDEO-ULUI, 
ÎNREGISTRAREA NU VA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE!! 



 
Responsabilitatea pentru funcționalitatea link-ului spre înregistrări 

precum și a înregistrărilor propriu-zise revine concurentului.  
 
Formularul de înscriere, completat și scanat, trebuie trimis până la data de 

25 octombrie 2020 (inclusiv) la adresa de e-mail: 
                      

prestissimointernationalviolin@gmail.com 
 

Vă rugăm să specificați în subiectul e-mail-ului categoria de vârstă la 
care concurați. 

Pentru concurenții sub 18 ani este necesară și completarea formularului 
de acord parental! 
 

PREMII: 
 

 Marele Premiu - 100 puncte, 1.500 lei 
 
Pentru fiecare categorie se vor acorda: 

 Premiul I - între 95-100 puncte, 550 lei 
 Premiul II - între 85-94 puncte, 350 lei 
 Premiul III - între 80-84 puncte, 250 lei 
 Fiecare participant va primi Diplomă de Participare din partea juriului  

Rezultatele concursului vor fi afișate pe pagina de facebook a 
concursului: Prestissimo international violin online competition 

Organizatorii își rezervă dreptul de a schimba data afișării rezultatelor; 
aceasta depinde de numărul de participanți la competiție. 

În situația neacordării unui premiu / premii, banii alocați pot fi 
redistribuiți celorlalte premii. 
 

ECHIPA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI : 
 

PREȘEDINTE ONORIFIC 
 

PROF. UNIV. DR. VIOLETA SIMONA ZONTE 
(Decan, Facultatea de Muzică și Teatru, 
Universitatea de Vest din Timișoara) 

 
DIRECTOR GENERAL AL FESTIVALULUI TIMIȘOARA MUZICALĂ ACADEMICĂ 

 
CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

(Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara) 
 

DIRECTOR GENERAL AL CONCURSULUI ȘI PREȘEDINTELE JURIULUI 
 

PROF. UNIV. DR. HABIL LUMINIŢA VIRGINIA BURCĂ 
(Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara și U. N. M. B.) 

mailto:prestissimointernationalviolin@gmail.com


 
DIRECTORUL ARTISTIC AL CONCURSULUI 

 
CONF. UNIV. DR. ORTENSIA-RODICA ZEMAN 

(Director de departament, Facultatea de Muzică și Teatru, 
Universitatea de Vest din Timișoara) 

 
 
 

COORDONATOR AL CONCURSULUI 
 

LECT. UNIV. DR. ROXANA-SORANA ARDELEANU 
(Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara) 

 
SECRETARI AI CONCURSULUI 

 
ASIST. UNIV. DRD. IULIA MAGDALENA TOMA 

(Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara) 
 

DRD. CĂTĂLINA VIORELA CĂPĂȚÎNĂ 
(Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara) 

 
ECHIPA DEPARTAMENTULUI DE IT&C a Universității de Vest din Timișoara 

 
ECHIPA SERVICIULUI DE DIGITALIZARE a Universității de Vest din Timișoara 

 
 

JURIU: 
 

 
 PROF. UNIV. DR. HABIL LUMINIŢA VIRGINIA BURCĂ (Facultatea de Muzică și Teatru, 

Universitatea de Vest din Timișoara și conf. univ. dr. habil.  al Univ. Națională de  
Muzică București) – PREȘEDINTE 

 Prof. univ. dr. Diana Moș (București - rector al Univ. Naționale de Muzică) 
 Răzvan Stoica (Olanda) - concertist- www.razvanstoica.com 
 Elena Baltagă (București) - profesor de vioară la Colegiul de Muzică „G. Enescu” 
 Donatella Colombo - profesor de vioară la Conservatorul din Como-Italia 
 Magdalena Ursu (București) - profesor de vioară la Colegiul de Muzică „D. Lipatti” 
 Iulia Luță (Chișinău) - profesor de vioară la Liceul Muzical „C. Porumbescu”-

Republica Moldova 
 Pavel Ionescu (Bacău) - director artisitc (manager) Filarmonica Bacău 
 Gabriel Zamfir (Craiova) - lect. dr.-Universitatea din Craiova, director artistic 

(manager) Filarmonica Craiova  
 Vladimir Marcovici - academician prof. dr. - Conservatorul din Sarajevo-Serbia 
 Radu Ungureanu-prof. dr. - Colegiul Superior de Muzică-Porto-Portugalia 
 Bruno dal Bon - profesor la Conservatorul din Como, dirijor-Italia 
 Julieta Mihai (profesor de vioară asociat la universitatea Western Illinois University 

School Scurt of Music, Macomb) 
 Florin Negreanu – violonist, Olanda 
 

 
 



 

INFORMAȚII ADIȚIONALE: 
 

 
 Prin participarea la PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE COMPETITION 

sunteți de acord cu folosirea de către organizatori a datelor dumneavoatră 
personale, cerute în formularul de înscriere, pentru scopuri legate exclusiv de acest 
eveniment.  
 

 Prin participarea la PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE COMPETITION 
sunteți de acord cu publicarea, de către organizatori, a înregistrărilor video cu care 
ați concurat, pe pagina de Facebook a Concursului: Prestissimo International Violin 

Online Competititon. Acestea vor rămâne pe pagina de facebook a 
concursului pe termen nedefinit. 

 
 

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII CONTACTAȚI: 
 

prestissimointernationalviolin@gmail.com 
 

 
 
 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVITOARE LA PROCESAREA 
DATELOR PERSONALE: 

 
PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN 

ONLINE COMPETITION 
 

5 -10 noiembrie 2020 

 

PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE COMPETITION este operator de 
date cu caracter personal și se conformează cu Regulamentul General privind 
Protecția Datelor nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.   
 
Prezenta Politică de confidențialitate descrie informațiile cu caracter personal pe care 
le colectăm de la dumneavoastră sau pe care le furnizați dumneavoastră, precum și 
modul în care aceste informații pot fi utilizate de noi.  
 
Informațiile pe care le colectăm :  
 
Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, colectăm date cu caracter personal de la 
dumneavoastră. Pentru înscrierea la PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN 
ONLINE COMPETITION colectăm și păstrăm informațiile oferite de dumneavoastră 
în formularul de înscriere, cum ar fi:  
 

- Nume și prenume  

mailto:prestissimointernationalviolin@gmail.com


- Data nașterii  

- Adresă email  

- Date de contact  
 
Datele colectate din formularul de înscriere se păstrează pentru menținerea unei 
evidențe interne a listei de participanți.  
Dacă accesați site-ul nostru, este posibil să fie colectate date despre adrese IP, browser 
utilizat, cookie-uri, etc. Aceste informații sunt necesare pentru o funcționare și 
vizualizare corespunzătoare a site-ului.  
 
Utilizarea informațiilor colectate : 
 
Utilizăm informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră sau pe care ni le 
furnizați dumneavoastră, inclusiv informații cu caracter personal, în următoarele 
scopuri:  
 

- Menținerea unei liste cu participanții la concurs  

- Pentru a vă transmite informații necesare pentru o bună desfășurare a 
CONCURSULUI, precum și pentru a vă informa în legătură cu alte evenimente 
organizate de PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN 

ONLINE COMPETITION care s-ar putea să vă intereseze. 

 
De asemenea, materialele media pe care ni le trimiteți pot fi utilizate în scop non-
comercial pentru promovarea PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE 
COMPETITION sau a altor evenimente organizate în cadrul evenimentului. 
 
Divulgarea informațiilor dumneavoastră  
 
Putem divulga informații cu caracter personal pe care le obținem de la 
dumneavoastră oricăror obligații juridice și/sau reglementări legale.  
 
Drepturile de care beneficiați :  
 
În calitate de cetățeni europeni, aveți următoarele drepturi în legătură cu procesarea 
datelor dumneavoastră cu caracter personal:  
 

- Posibilitatea să obțineți de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea că 
datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate de către noi, precum și 
detalii în legătură cu această procesare.  

- Dreptul de a rectifica, actualiza, bloca sau de a transforma în date anonime 
datele a căror prelucrare nu este conformă legii, în special datele incomplete sau 
inexacte.  



- Dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate 
de situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal.  

 
Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți depune o cerere, semnată și datată la 
următoarea adresă de email: prestissimointernationalviolin@gmail.com 
 
Durata stocării datelor : 
 
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp 
necesară pentru scopurile indicate în secțiunea Utilizarea informațiilor, dar nu mai 
mult de 3 ani.  
 
După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmează a fi distruse. 
 
 
Modificări aduse politicii de confidențialitate : 
 
În măsura în care vom aduce modificări semnificative acestei politici de 
confidențialitate, vă vom solicita să reînnoiți acordul cu prevederile politicii de 
confidențialitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULAR DE Î NREGÎSTRARE 
 

PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN 
ONLINE COMPETITION 

5 – 10 noiembrie 2020 
 

Nume:  
 

Prenume:  
 

Data nașterii:  
 
CNP:  
 
Țara, oraș:  
 
Telefon:  
 
E-mail: 
 
Categoria de vârstă:  
 
REPERTORIU:  
 
 
 
 
 
ADRESA DE YOUTUBE / VÎMEO LA CARE POATE FÎ GĂSÎT REPERTORÎUL CU CARE 
PARTÎCÎPAȚÎ LA CONCURS 
 
 
 
Sunt de acord cu procesarea datelor mele personale pentru îmbunătățirea 
serviciilor oferite1 
 
        
                                 Data                                                                   Semnătura 
 

                                                        
1 Prin semnarea acestui document declar că  am citit politica de confidențialitate cu privire la protecția 
datelor personale conținută în subcapitolul „Informații Adiționale” a Regulamentului Concursului 
precum și în Documentul „Politica de Confidențialitate privitoare la procesarea datelor personale” al 
Concursului.  

1_____________________________________________________________

2_____________________________________________________________ 



 
 

ACORD PARENTAL 
 

pentru participarea la 
PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN 

ONLINE COMPETITION 
5 – 10 noiembrie 2020 

 
(obligatoriu pentru concurenții ce nu au împlinit 18 ani) 

 
 

Subsemnatul, ___________________________________________________ părinte / tutore al 

_______________________________________________________________________ (numele 

concurentului minor), prin prezenta confirm că îmi dau acordul ca fiul/fiica mea să 

participle la activitatea/activitățile ce se vor desfășura în cadrul acestui concurs. 

 

Îmi dau acordul și pentru filmările și înregistrările făcute cu fiul/fiica mea ca acestea 

să fie folosite de către organizatori doar în scop non-comercial, acestea fiind 

destinate pentru promovarea concursului sau a altor evenimente organizate în 

cadrul PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE COMPETITION, 2020. 

 

Declar pe propria răspundere că am citit politica de confidențialitate privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal anexată formularului de înscriere și sunt 

de acord cu prevederile acesteia. 

 
 

   
      
                  Data                                               Semnătura părintelui / tutorelui 
 

 

 

 

 


