
 
 
 
 

Tâțrgoviște, 25.06.2020 

ANUNȚ 
 

Rezultatele Preselecției Naționale pentru Concursul de Creație 
al Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”, ed. a 53-a, 2020 

 
Miercuri, 24 iunie 2020, ora 21:00, s-a încheiat Preselecția Națională Online pentru Concursul de 

Creație din cadrul Festivalului Național de Interpretare și Creație a Romanței CRIZANTEMA DE AUR – 
ediția a 53-a, 2020. 

La preselecție au fost înscrise 22 romanțe în primă audiție, dintre care juriul de specialitate 
desemnat de UCMR a admis 14 romanțe pentru a intra în etapa finală a Concursului de Creație. Le 
prezentăm în ordinea alfabetică a numelor compozitorilor admiși în etapa finală: 

 
• Constantin Bardan, „Singură în noapte”, versuri: Angela Georgică 
• Andrasi Bela, „Nu e destulă vreme”, versuri: Camelia Florescu 
• Adrian Burhală, „Cântec, lumină, speranță”, versuri: Mariana Eftimie Kabbout 
• Mircea Ciugudean, „Romanța bătrânului compozitor”, versuri: Mircea Ciugudean 
• Viorel Covaci , „Iubesc din nou”, versuri: Corneliu Vadim Tudor 
• Ionel Croitoru , „Vioara îndrăgostită”, versuri: Marian Stere 
• Horia Făgărășanu, „Mai cântă, vioară”, versuri: Magda Bălănescu 
• Ana Ghibea, „N-ai înțeles”, versuri: Flori Bungete 
• Marcel Iorga, „Tu ești romanța”, versuri: Marcel Iorga 
• Maricel Maxim , „Ce mai vrei? ”, versuri: Maricel Maxim, Enea Patricia 
• Marcel Morărescu, „Pe tine nu te mai aștept”, versuri: Marian Ilie 
• Pavel Păușan, „Cum să mă-ntorc”, versuri: Ileana Petrean Păușan 
• Sabin Păutza, „Copil sărman”, versuri: Marin Voican 
• Petre Vârlan, „Flori albe”, versuri: Liviu Coman 

 
Lista se completează cu 2 romanțe în primă audiție care au fost selectate, la Chișinău, 

de Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova, conform Regulamentului oficial: 
• Marian Stîrcea, „Numai o clipă”, versuri: Matilda Cugler-Poni 
• Octavian Coteț, „Dac-am fi singuri”, versuri: Nicolae Iorga 

 
Compozitorii ale căror romanțe în primă audiție au fost admise pentru etapa finală a Concursului de 

Creație sunt rugați să pregătească orchestrațiile și să le transmită până la data de 31 iulie a.c. la Centrul 
Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” 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 „Orchestrație pentru romanța […]”. 

Având în vedere că organizatorii acestui mare eveniment muzical național doresc ca Festivalul să aibă 
o calitate artistică deosebită, concurenții secțiunii Creație sunt rugați să respecte Regulamentul Oficial al 
Festivalului și să apeleze la artiști profesioniști, la laureați ai Festivalului „CRIZANTEMA DE AUR” – 
pentru interpretarea romanțelor în primă audiție. 

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