
 

 

Concursul Național de Compoziție pentru Chitară Clasică Harmonia Cordis 

 

 

 Concursul Național de Compoziție pentru Chitară Clasică “Harmonia Cordis” este un proiect 

al Asociației Harmonia Cordis și își propune să stimuleze creativitatea compozitorilor români pentru a 

îmbogăți repertoriului chitarei clasice. 

 

 Această ediție a concursului are ca tematică realizarea unor lucrări pentru chitară clasică 

solo, cu o durată aproximativă cuprinsă între 3 și 10 minute. 

 

I. Condiții de înscriere 

 

 Concursul se adresează compozitorilor cetățeni români și nu este impusă o limită de vârstă. În 

concurs se pot înscrie și cetățeni străini care studiază în România. (în acest caz se cere o adeverință de 

student de la secretariatul facultății de apartenență) 

 

 Lucrările prezentate în concurs trebuie să fie originale și să nu fi fost publicate sau cântate în 

public până la data concursului. În caz contrar, acestea vor fi descalificate, fără ca taxa de înscriere să 

fie returnată. 

 

 Partiturile lucrărilor se vor trimite în format pdf în două exemplare, una semnată și una 

nesemnată (fără numele compozitorului!) alături de o variantă audio (mp3) a lucrării, formularul de 

înscriere completat și documentul care atestă achitarea taxei de înscriere la adresa de email 

harmoniacordis@harmoniacordis.org (+ adeverința de student dacă este cazul) 

 

 DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERE ESTE 30 IUNIE 2021. 

 

 Prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere fiecare candidat este de acord cu 

termenele şi condiţiile regulamentului concursului. 

 



 

 

II. Taxa de participare 

 

 Taxa de participare la Concursul Național de Compoziție pentru Chitară Clasică ”Harmonia 

Cordis” este de 50 RON / lucrare înscrisă. Taxa de participare va fi achitată prin transfer bancar către 

următorul cont: 

 

TITULAR: ASOCIATIA HARMONIA CORDIS 

IBAN: RO83BTRL02701205F44638XX (RON) 
 

III. Premiile 

 

Premiul I:   

- 1000 RON 

- Lucrarea va fi publicată la o editură de specialitate 

- Lucrarea va fi interpretată în primă audiție absolută la Festivalul Internațional de 

Chitară Harmonia Cordis de la Târgu Mureș (10 - 15 August 2021)  

Premiul II:  

- Lucrarea va fi publicată la o editură de specialitate 

- Lucrarea va fi interpretată în primă audiție absolută la Festivalul Internațional de 

Chitară Novum Generatio de la Cluj-Napoca (Noiembrie 2021) 

 

Premiul III:  

- Lucrarea va fi publicată la o editură de specialitate 

 

IV. Juriul 

 

Membrii juriului vor fi anunțați ulterior. 

 

 

 

 

 

 

 



V. Desfășurarea concursului 

 

 Partiturile nesemnate alături de fișierele audio vor fi trimise mai departe membrilor juriului și 

doar după evaluarea tuturor lucrărilor vor fi dezvăluite numele copozitorilor. 

 

 Juriul va fi format din personalități importante ale chitarei clasice, compozitori și interpreți din 

țară și străinătate. Membrii juriului vor fi anunțați ulterior. 

 

 Câştigătorii vor fi anunțați după deliberarea juriului (cel târziu până în data de 31 iulie 2020) şi 

vor fi contactați de către un reprezentant al Asociației Harmonia Cordis. Rezultatele complete vor fi 

publicate pe site-ul și pe pagina de Facebook a Asociației Harmonia Cordis. 

 

 Organizatorii Concursului Național de Compoziție pentru Chitară Clasică “Harmonia Cordis” îşi 

rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra pe suport audio-video toate 

interpretările lucrărilor premiate în cadrul Festivalului Internațional de Chitară Harmonia Cordis și în 

cadrul Festivalului Internațional de Chitară Novum Generatio. În această situaţie, candidaţii nu 

beneficiază de onorarii. 

 

VI. Confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 Fiecare participant își dă acordul cu privire la colectarea și prelucrarea, de către Asociația 

Harmonia Cordis, a datelor sale cu caracter personal cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/prenume, 

CNP, orașul din care provine, etc în scopul înscrierii sale in concurs și al primirii premiului (în cazul în 

care este câștigător) stabilit prin acest regulament. Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire 

la datele cu caracter personal ale participanților și câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile 

stabilite prin regulament. Participanții au dreptul să se opună prelucării datelor cu caracter personal 

în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală, fapt care duce în mod automat 

la imposibilitatea înscrierii lor în consurs și a primirii premiilor aferente. Participanților le sunt 

garantate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE nr. 

679/27.04.2016 și pentru orice clarificări sau întrebări suplimentare în legătură cu colectarea și 

prelucrarea datelor lor cu caracter personal în cadrul Concursului Național de Compoziție pentru 

Chitară Clasică “Harmonia Cordis”, ei se pot adresa și pot primi un răspuns la adresa de email 

harmoniacordis@harmoniacordis.org. 

mailto:harmoniacordis@harmoniacordis.org

