
 
 
 
 

Târgoviște, 09.09.2021 
ANUNȚ 

 
Rezultatele Preselecției Naționale pentru Concursul de Creație 

al Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”, ed. a 54-a, 2021 
 
Joi, 09 septembrie 2021, ora 13:00, 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 54-a, 2021. 

Juriile de specialitate desemnate de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din 
România și, respectiv, de Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova au desemnat 12 
romanțe pentru a intra în etapa finală a Concursului de Creație. Le prezentăm în ordinea alfabetică a 
numelor compozitorilor admiși în etapa finală: 

 
• Bela Andrasi, Lupeni, jud. Hunedoara, „O mie de cuvinte”, versuri: Camelia Florescu 
• Adrian Beldiman, Chișinău, Rep. Moldova, „Iubind ca o vindecare”, versuri: Camelia Florescu 
• Dumitru Caulea, Cernăuți, Ucraina, „Revedere”, versuri: Mihai Eminescu 
• Stelian Coman, București, „Romanța dorului de-acasă”, versuri: Marian Ilie 
• Viorel Covaci, București, „Azi regret, dar e târziu”, versuri: Dan Ioan Panțoiu 
• Horia Făgărășanu, Timișoara, „De-aș fi în inima ta”, versuri: Cristian Răducioiu  
• Camelia Florescu, București, „Toamnă, nu vreau să te primesc”, versuri: Camelia Florescu 
• Marcel Iorga, Vaslui, „Romanța sfântă a iubirii”, versuri: Carmen Aldea Vlad 
• Maricel Maxim, Iași, „Ce-a rămas din toate câte-au fost”, versuri: Viorel Vașuta 
• Marcel Morărescu, Târgoviște, „O eternă femeie”, versuri: Anna-Nora Rotaru 
• Petre Vârlan, Brașov, „Lasă, toamnă!”, versuri: Petre Vârlan 
• Marin Voican, București, „Te-aștept, nu-ntârzia!”, versuri: Marin Voican 

 
Lista se completează cu 2 romanțe în primă audiție care au fost admise, în anul 2020, pentru a intra 

în concurs, dar care nu au putut fi prezentate în Concursul de Creație al Festivalului din cauza 
pandemiei de COVID-19: 
• Mircea Ciugudean, Timișoara, „Romanța bătrânului compozitori”, versuri: M. Ciugudean 
• Octavian Coteț, Chișinău, Rep. Moldova, „Dac-am fi singuri”, versuri: Nicolae Iorga 

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

Creație a ediţiei din acest an sunt rugați să pregătească orchestrațiile și să le transmită până la data de  
25 septembrie 2021 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.  

 
Director artistic 

Alina Mavrodin Vasiliu 
 
 

 
 
 
 

 


