
	  
	  
	  
	  

ANUNȚ 
Rezultatele preselecțiilor regionale 

pentru Concursul de Interpretare  
al Festivalului Național „Crizantema de Aur”, ediția a 49-a, 2016 

 
În perioada 20 mai - 25 iunie 2016, s-au desfășurat în municipiile Craiova, Cluj, Iași, 

Constanţța, București și Târgoviște preselecţțiile regionale pentru Concursul de Interpretare al 
Festivalului Naţțional „Crizantema de Aur”, ediţția a 49-a, 2016, în urma cărora juriile de specialitate 
au promovat pentru etapa finală următorii concurenţți: 
 

Nume și prenume concurent Localitate 
(judeţț) 

Locul de 
desfășurare a 
preselecţției 

POPA Mihaela Mirela Drăgășani 
(Vâlcea) Craiova BĂLAN Zorina Craiova  
(Dolj) 

PLUTĂ Georgeta Ciugud  
(Alba) Cluj BĂRBOS Tudor Baia Mare 
(Maramureș) 

MANOLACHE Teodora Iași  
(Iași) 

Iași 

COJOCĂRESCU George Hemeiuș 
(Bacău) 

DIMA (TĂTARU) Vasilica Bacău  
(Bacău) 

NIAMŢȚU Aurel Iași  
(Iași) 

CORNILĂ Liliana Constanţța 
(Constanţța) Constanţța STÎNGĂ Maria Constanţța 
(Constanţța) 

CATRINA Maria Brașov  
(Brașov) 

București SUCIU Magdalena Brașov  
(Brașov) 

ȘTIRBAN Alexandra București 

NEACȘU Cristina Târgoviște 
(Dâmboviţța) Târgoviște 

 
 Reamintim și pe această cale concurenţților promovaţți în etapa finală a Concursului de 
Interpretare că trebuie să respecte Regulamentul oficial al festivalului, disponibil pe site-ul 
www.crizantemaaur.ro, care prevede că repertoriul de concurs va conţține două romanţțe, dintre care 
una trebuie să fie din lista romanţțelor în primă audiţție prezentate/premiate în cadrul Concursului de 
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Creaţție al Festivalului „Crizantema de Aur”. Lista romanţțelor în primă audiţție prezentate/premiate 
la Concursul de Creaţție poate fi consultată și pe site-ul www.crizantemaaur.ro, iar concurenţții pot 
solicita partiturile acestora pe cale electronică, prin e-mail, la adresa 
centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com. 

Având în vedere că organizatorii acestui mare eveniment muzical naţțional doresc ca festivalul 
să aibă o calitate artistică deosebită, concurenţții secţțiunii Interpretare trebuie să comunice 
repertoriul de concurs până la data de 30 iulie 2016, prin e-mail la adresa 
centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com. 

Precizăm că, în acest an, Festivalul Naţțional „Crizantema de Aur” se va desfășura sub 
patronajul Comisiei Naţționale a României pentru UNESCO, în parteneriat cu Radio România și 
suntem în negocieri cu TVR pentru transmiterea integrală a festivalului. 

 
Persoana de contact: 

Alina Mavrodin Vasiliu, 
Director artistic al Festivalului „Crizantema de Aur” Târgoviște, 2016 

Tel.: 0722.335.013 
 


