
 

ANUNȚ 
Rezultatele Preselecției Naționale pentru Concursul de Creație 

al Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”, ed. a 51-a, 2018 
 
Luni, 18 iunie 2018, ora 11:00, la sediul UCMR-ADA din București, s-a desfășurat Preselecţia 

Naţională pentru Concursul de Creaţie din cadrul Festivalului Naţional de Interpretare și Creaţie a 
Romanţei CRIZANTEMA DE AUR – ediţia a 51-a, 2018. 

La preselecţie au fost înscrise 18 romanţe în primă audiţie, dintre care au fost admise 12 romanţe 
pentru a intra în etapa finală a Concursului de Creaţie. 

În urma deliberării juriului desemnat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, 
romanţele în primă audiţie admise în etapa finală a Concursului de Creaţie sunt următoarele (ordinea 
redării nu reprezintă o ierarhizare): 

 
• ADRIAN BURHALĂ - Târgoviște, „Romanța împlinirii” - versuri: Mariana Eftimie Kabbout. 
• CONSTANTIN BARDAN - Iași, „Povestea mea”  - versuri: Viorel Vașuta. 
• GHEORGHIȚA BURCEA - București, „De-ai ști să asculți”  -  versuri: Gheorghiţa Burcea. 
• IONEL BRATU VOICESCU - București, „Amândoi”  - versuri: Ionel Bratu Voicescu. 
• IONEL CROITORU - București, „Ah, lăsați-mă în pace!”  -  versuri: Ionel Croitoru. 
• MARCEL IORGA  -  Vaslui, „Romanța inelului”  - versuri: Carmen Aldea Vlad. 
• MARCEL MAXIM -  Iași, „De ce pleci? De ce-ai veni?” - versuri: Viorel Vașuta. 
• MARCEL MORĂRESCU - Târgoviște, „Pe sub castanii înfloriți”  -  versuri: George Coandă, Marcel Morărescu 
• NICOLAE  CARAGIA  -  Ilfov, „Povestea mea”  -  versuri: Sorina Bosoancă. 
• OVIDIU KOMORNYIK - București, „Romanța malului de mare”  -  versuri: Carmen Aldea Vlad. 
• RODICA VOICU  -  Târgoviște, „În orașul crizantemelor”  -  versuri: Corin Bianu. 
• VIOREL COVACI - București, „Romanța pădurii” - versuri: Marian Stere. 

 
Notă: Lista urmează să fie completată cu încă 2 romanțe în primă audiție selectate în 

cadrul preselecției organizate la Chișinău, Republica Moldova, conform Regulamentului 
oficial. 

Compozitorii ale căror romanţe în primă audiţie au fost admise pentru etapa finală a Concursului de 
Creaţie sunt rugaţi să pregătească orchestraţiile și să le transmită până la data de 31 august a.c. la Centrul 
Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgoviște pe adresa de e-mail 
centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com și pe adresa poștei: Centrul Cultural pentru UNESCO 
„Cetatea Romanței” Târgoviște, Str. Tudor Vladimirescu nr. 46A, etaj 3, Târgoviște, jud. 
Dâmbovița, cu precizarea „Orchestraţie pentru romanţa […]”. 

Având în vedere că organizatorii acestui mare eveniment muzical naţional doresc ca Festivalul să aibă 
o calitate artistică deosebită, concurenţii secţiunii Creaţie sunt rugaţi să respecte Regulamentul Oficial al 
Festivalului și să apeleze la artiști profesioniști, la laureaţi ai Festivalului „CRIZANTEMA DE AUR” – 
pentru interpretarea romanţelor în primă audiţie. 

Acompaniamentul profesionist pentru Concursul de Creație este asigurat de Orchestra 
„Romanța”, dirijor Lucian Vlădescu.  

Director artistic 
Alina Mavrodin Vasiliu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


