




Dirijorul Dirijorul Radu PostăvaruRadu Postăvaru s-a născut la Iaşi într-o familie de muzicieni, mama  s-a născut la Iaşi într-o familie de muzicieni, mama 
artistă lirică iar tatăl prim-contrabasist al orchestrei simfonice a Filarmonicii artistă lirică iar tatăl prim-contrabasist al orchestrei simfonice a Filarmonicii 

„Moldova”. La vârsta de 5 ani dirijează pentru prima dată orchestra simfonică „Moldova”. La vârsta de 5 ani dirijează pentru prima dată orchestra simfonică 
a Filarmonicii „Moldova” din Iași. Un rol deosebit în această perioadă a Filarmonicii „Moldova” din Iași. Un rol deosebit în această perioadă 
de început o va avea maestrul Ion Baciu, dirijorul şi directorul filarmonicii de început o va avea maestrul Ion Baciu, dirijorul şi directorul filarmonicii 
ieşene. Urmează o serie de concerte și turnee în toată țara. Ca pianist, susține ieşene. Urmează o serie de concerte și turnee în toată țara. Ca pianist, susține 
recitaluri și concertează alături de orchestrele simfonice ale Filarmonicilor din recitaluri și concertează alături de orchestrele simfonice ale Filarmonicilor din 
Iași, Botoșani, Ploieşti și Satu-Mare. Din 1987 este student al Conservatorului Iași, Botoșani, Ploieşti și Satu-Mare. Din 1987 este student al Conservatorului 

„George Enescu” din Iaşi, specializarea compoziţie muzicală, iar din 1990, „George Enescu” din Iaşi, specializarea compoziţie muzicală, iar din 1990, 
la Bucureşti, urmează secţia compoziţie-dirijat a Universităţii Naţionale de la Bucureşti, urmează secţia compoziţie-dirijat a Universităţii Naţionale de 
Muzică. Absolvă Universitatea Națională de Muzică din București având studii Muzică. Absolvă Universitatea Națională de Muzică din București având studii 
de Dirijat și Compoziție Muzicală, realizează un Master în Stilistică Dirijorală, de Dirijat și Compoziție Muzicală, realizează un Master în Stilistică Dirijorală, 
la clasa maestrului Horia Andreescu, având ca temă de disertație „Clasic și la clasa maestrului Horia Andreescu, având ca temă de disertație „Clasic și 
modern în simfonia nr. 9 op. 70 în Mi bemol Major de Dmitri Șostakovich”, modern în simfonia nr. 9 op. 70 în Mi bemol Major de Dmitri Șostakovich”, 
şi este Doctor în Muzică, tema tezei de doctorat fiind „Concepte dirijorale şi este Doctor în Muzică, tema tezei de doctorat fiind „Concepte dirijorale 
în interpretarea poemelor simfonice din creația compozitorilor Franz Liszt și în interpretarea poemelor simfonice din creația compozitorilor Franz Liszt și 
Richard Strauss”. Printre profesorii săi se numără personalităţi marcante ale Richard Strauss”. Printre profesorii săi se numără personalităţi marcante ale 
vieţii muzicale româneşti ca Ion Baciu, Ovidiu Bălan, Horia Andreescu, Viorel vieţii muzicale româneşti ca Ion Baciu, Ovidiu Bălan, Horia Andreescu, Viorel 
Munteanu, Vasile Spătărelu, Mihail Cosmei, Dan Constantinescu, Nicolae Munteanu, Vasile Spătărelu, Mihail Cosmei, Dan Constantinescu, Nicolae 
Beloiu, Dan Buciu, Vasile Iliuț, Dinu Ciocan, Petru Andriesei, Mihail Diaconescu. Beloiu, Dan Buciu, Vasile Iliuț, Dinu Ciocan, Petru Andriesei, Mihail Diaconescu. 
Preocupat de arta dirijorală, urmează cursuri de măiestrie în Germania cu Preocupat de arta dirijorală, urmează cursuri de măiestrie în Germania cu 
profesorul Olaf Koch de la Academia de Muzică din Berlin. În străinătate profesorul Olaf Koch de la Academia de Muzică din Berlin. În străinătate 
dirijează orchestra simfonice de prestigiu, precum cele din Halle (Germania), dirijează orchestra simfonice de prestigiu, precum cele din Halle (Germania), 
Grossetto (Italia), Douai (Franța), Teplice, Hradec Králové, Olomouc, (Cehia), Grossetto (Italia), Douai (Franța), Teplice, Hradec Králové, Olomouc, (Cehia), 
Madrid (Spania). Colaborează cu solişti români şi străini de renume, ca Marin Madrid (Spania). Colaborează cu solişti români şi străini de renume, ca Marin 
Cazacu, Gabriel Croitoru, Alexandru Tomescu, Cristina Anghelescu, Ștefan Cazacu, Gabriel Croitoru, Alexandru Tomescu, Cristina Anghelescu, Ștefan 
Tarara, Daniel Goiţi, Horia Mihail, Csíky Boldizsar, Josu de Solaun, Antonio di Tarara, Daniel Goiţi, Horia Mihail, Csíky Boldizsar, Josu de Solaun, Antonio di 
Cristofano, Mee-Hae Ryo, Loris Orlando, Giovanni Lanzini, Christos Galileas, Cristofano, Mee-Hae Ryo, Loris Orlando, Giovanni Lanzini, Christos Galileas, 
Michelangelo Lentini şi mulţi alţii. Are peste 1500 de concerte realizate în țară Michelangelo Lentini şi mulţi alţii. Are peste 1500 de concerte realizate în țară 
și peste hotare, peste 100 de înregistrări profesionale ca dirijor și pianist și mai și peste hotare, peste 100 de înregistrări profesionale ca dirijor și pianist și mai 
mult de 200 de emisiuni de radio și televiziune la care a participat. Apare în mult de 200 de emisiuni de radio și televiziune la care a participat. Apare în 
peste 500 de articole şi cronici de specialitate în reviste şi ziare importante. peste 500 de articole şi cronici de specialitate în reviste şi ziare importante. 
Este laureat al unor importante concursuri și festivaluri de dirijat, compoziţie Este laureat al unor importante concursuri și festivaluri de dirijat, compoziţie 
și pian în țară și străinătate, unde obţine importante premii și distincții: Premiul și pian în țară și străinătate, unde obţine importante premii și distincții: Premiul 
de compoziţie în cadrul Concursului de Creaţie şi Interpretare ediţia 1985 din de compoziţie în cadrul Concursului de Creaţie şi Interpretare ediţia 1985 din 
Târgu-Mureş; Diplome de participare în cadrul Festivalului Tinerilor Dirijori de la Târgu-Mureş; Diplome de participare în cadrul Festivalului Tinerilor Dirijori de la 
Buşteni, ediţiile 1986, 1987, 1988; Premii de compoziţie în cadrul concursului Buşteni, ediţiile 1986, 1987, 1988; Premii de compoziţie în cadrul concursului 



„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, ediţiile 1988, 1989, cu lucrările: „Trio „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, ediţiile 1988, 1989, cu lucrările: „Trio 
pentru flaut, oboi şi fagot”, „Sonata pentru oboi şi pian”; Premiul de compoziţie pentru flaut, oboi şi fagot”, „Sonata pentru oboi şi pian”; Premiul de compoziţie 
la Concursul FACS ediţia 1989 cu Madrigalul „Melancolie”, scris pe versurile la Concursul FACS ediţia 1989 cu Madrigalul „Melancolie”, scris pe versurile 
lui Lucian Blaga; Premiul de dirijat în cadrul Concursului Internaţional de Dirijat lui Lucian Blaga; Premiul de dirijat în cadrul Concursului Internaţional de Dirijat 

„Dinu Niculescu” din Braşov, ediţiile 1993, 1994 şi premiul „Daisuke Soga” „Dinu Niculescu” din Braşov, ediţiile 1993, 1994 şi premiul „Daisuke Soga” 
(1994); Finalist al Concursului Internaţional de Dirijat de la Douai (Franţa) şi (1994); Finalist al Concursului Internaţional de Dirijat de la Douai (Franţa) şi 
premiul Clubului „Rotary” din același district (1994); Premiul de compoziţie premiul Clubului „Rotary” din același district (1994); Premiul de compoziţie 
în cadrul Concursului Naţional de Creaţie Corală „Ştefan Niculescu”, ediţia în cadrul Concursului Naţional de Creaţie Corală „Ştefan Niculescu”, ediţia 
a III a, 1995; Premiul de dirijat „Jean şi Constantin Bobescu” în cadrul a III a, 1995; Premiul de dirijat „Jean şi Constantin Bobescu” în cadrul 
Festivalului „Competiţia Baghetelor”, organizat de Uniunea Criticilor Muzicali Festivalului „Competiţia Baghetelor”, organizat de Uniunea Criticilor Muzicali 

„Mihail Jora” și Filarmonica „Oltenia” din Craiova (1996); Diplomă de Merit „Mihail Jora” și Filarmonica „Oltenia” din Craiova (1996); Diplomă de Merit 
oferită de Societatea Română de Radiodifuziune pentru promovarea valorilor oferită de Societatea Română de Radiodifuziune pentru promovarea valorilor 
radiofoniei româneşti; Diplomă de Excelenţă primită la cea de-a 25-a ediţie radiofoniei româneşti; Diplomă de Excelenţă primită la cea de-a 25-a ediţie 
jubiliară a Festivalului „Vacanţe Muzicale” de la Piatra Neamţ (1997); Diplomă jubiliară a Festivalului „Vacanţe Muzicale” de la Piatra Neamţ (1997); Diplomă 
de Merit oferită de Primăria Ploieşti şi Filarmonica „Paul Constantinescu” cu de Merit oferită de Primăria Ploieşti şi Filarmonica „Paul Constantinescu” cu 
prilejul semicentenarului Filarmonicii (2002); Diplomă de onoare oferită de prilejul semicentenarului Filarmonicii (2002); Diplomă de onoare oferită de 
Comunitatea Elenă din România cu prilejul turneului corului „I foni tis Kerynias” Comunitatea Elenă din România cu prilejul turneului corului „I foni tis Kerynias” 
în România (2015); Medalia Jubiliară oferită de către Camera de Comerţ şi în România (2015); Medalia Jubiliară oferită de către Camera de Comerţ şi 
Industrie Prahova, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiinţare şi 25 de Industrie Prahova, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiinţare şi 25 de 
ani de existenţă şi activitate modernă (2015). În perioada 1992-1995 ocupă ani de existenţă şi activitate modernă (2015). În perioada 1992-1995 ocupă 
postul de regizor muzical al Studioului de Radiodifuziune din Iaşi iar în perioada postul de regizor muzical al Studioului de Radiodifuziune din Iaşi iar în perioada 
1995-2002 este cadru universitar al Universităţii de Arte „George Enescu”. 1995-2002 este cadru universitar al Universităţii de Arte „George Enescu”. 
Între anii 1999-2001 este profesor la Conservatorul de Muzică „Salmon” din Între anii 1999-2001 este profesor la Conservatorul de Muzică „Salmon” din 
Casablanca (Maroc), unde susține concerte împreună cu alţi profesori şi studenţi Casablanca (Maroc), unde susține concerte împreună cu alţi profesori şi studenţi 
din institut. În anul 2002 ocupă prin concurs postul de dirijor al orchestrei din institut. În anul 2002 ocupă prin concurs postul de dirijor al orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, iar între anii 2014-simfonice a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, iar între anii 2014-
2015 a fost managerul acestei instituții. Din anul 2015 este profesor asociat la 2015 a fost managerul acestei instituții. Din anul 2015 este profesor asociat la 
specializarea dirijat-orchestră în cadrul Facultății de Compoziție, Muzicologie specializarea dirijat-orchestră în cadrul Facultății de Compoziție, Muzicologie 
și Pedagogie Muzicală din cadrul UNMB.și Pedagogie Muzicală din cadrul UNMB.

Cu peste 1.000 de apariții scenice, violonistul Cu peste 1.000 de apariții scenice, violonistul Gabriel CroitoruGabriel Croitoru este un  este un 
muzician cu o extrem de bogată prezență în viața muzicală, în triplă postură: muzician cu o extrem de bogată prezență în viața muzicală, în triplă postură: 
solist concertist al Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești (din anul solist concertist al Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești (din anul 
1987), membru (vioara I) al Cvartetului de Stat „Transilvan” al Filarmonicii 1987), membru (vioara I) al Cvartetului de Stat „Transilvan” al Filarmonicii 
„Transilvania” din Cluj-Napoca și profesor universitar doctor la Universitatea „Transilvania” din Cluj-Napoca și profesor universitar doctor la Universitatea 
Națională de Muzică București. Națională de Muzică București. 
Dinamismul și elocvența interpretărilor sale au putut fi constatate de public în Dinamismul și elocvența interpretărilor sale au putut fi constatate de public în 



concerte și recitaluri susținute pe scenele tuturor Filarmonicilor din România și pe concerte și recitaluri susținute pe scenele tuturor Filarmonicilor din România și pe 
podiumuri de concert din întreaga lume. podiumuri de concert din întreaga lume. Gabriel CroitoruGabriel Croitoru a apărut ca solist  a apărut ca solist 
în compania unor orchestre importante, precum: London Royal Philharmonic, în compania unor orchestre importante, precum: London Royal Philharmonic, 

„Gewandhaus Orchester” Leipzig, Orchestra de cameră „Regina Sofia”, „Gewandhaus Orchester” Leipzig, Orchestra de cameră „Regina Sofia”, 
Festival String of Lucern Chamber Orchestra, Orchestrele simfonice din Monte-Festival String of Lucern Chamber Orchestra, Orchestrele simfonice din Monte-
Carlo, Salonic, Malaga, Sevilla, Galicia, Pamplona, Cannes, Lyon, Ansamblul Carlo, Salonic, Malaga, Sevilla, Galicia, Pamplona, Cannes, Lyon, Ansamblul 
orchestral din Marsilia, Filarmonica din Cannes, South-West Symphony. Astfel orchestral din Marsilia, Filarmonica din Cannes, South-West Symphony. Astfel 
a avut ocazia să colaboreze cu dirijorii: Leopold Hager, Jacques Bodmer, a avut ocazia să colaboreze cu dirijorii: Leopold Hager, Jacques Bodmer, 
Odon Alonso, Arturo Tamayo, Emanuel Krivinne, Rudolf Baumgartner, Jean Odon Alonso, Arturo Tamayo, Emanuel Krivinne, Rudolf Baumgartner, Jean 
Leber, Michel Tabachnik, Paul Nadler, Hiroaki Masuda, Claude Bardon, Alan Leber, Michel Tabachnik, Paul Nadler, Hiroaki Masuda, Claude Bardon, Alan 
Tongue, Cem Mansur, Horia Andreescu, Ion Baciu, Ludovic Bacs, Iosif Conta, Tongue, Cem Mansur, Horia Andreescu, Ion Baciu, Ludovic Bacs, Iosif Conta, 
Cristian Brâncuși, Paul Popescu, Ovidiu Bălan, Romeo Râmbu, Gheorghe Cristian Brâncuși, Paul Popescu, Ovidiu Bălan, Romeo Râmbu, Gheorghe 
Costin, Vlad Conta, Petre Sbârcea, Dorin Frandeș, Camil Marinescu, Modest Costin, Vlad Conta, Petre Sbârcea, Dorin Frandeș, Camil Marinescu, Modest 
Cichirdan, Alexandru Iosub, Emil Simon, Emanuel Elenescu, Valentin Doni, Cichirdan, Alexandru Iosub, Emil Simon, Emanuel Elenescu, Valentin Doni, 
Ilarion Ionescu-Galați și mulți alții. Ilarion Ionescu-Galați și mulți alții. 
A susținut recitaluri în: Franța, Spania, Germania, Belgia, Olanda, Italia, A susținut recitaluri în: Franța, Spania, Germania, Belgia, Olanda, Italia, 
Republica Cehă, China, Bulgaria, S.U.A., Ungaria, România.Republica Cehă, China, Bulgaria, S.U.A., Ungaria, România.
Din parcursul evoluției sale artistice, ca un factor major al progresului său, se Din parcursul evoluției sale artistice, ca un factor major al progresului său, se 
evidențiază participarea la viața competițională națională și internațională. evidențiază participarea la viața competițională națională și internațională. 
Gabriel CroitoruGabriel Croitoru a obținut Trofeul „Lira de Aur” la Concursul Național  a obținut Trofeul „Lira de Aur” la Concursul Național 
de Interpretare Instrumentală „Ciprian Porumbescu” - Suceava, Premiul I de Interpretare Instrumentală „Ciprian Porumbescu” - Suceava, Premiul I 
la Concursul Internațional de vioară „Henryk Wieniawski” - Polonia (1979), la Concursul Internațional de vioară „Henryk Wieniawski” - Polonia (1979), 
Premiul I și Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de Sarasate la Premiul I și Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de Sarasate la 
Concursul Internațional de vioară „Pablo de Sarasate” - Spania (1991), Premiul Concursul Internațional de vioară „Pablo de Sarasate” - Spania (1991), Premiul 
II la Concursul Internațional de vioară „Tibor Varga” – Elveția, Premiul III la II la Concursul Internațional de vioară „Tibor Varga” – Elveția, Premiul III la 
Concursul „N. Paganini” din Italia, Premiul special al juriului la Concursul „Fritz Concursul „N. Paganini” din Italia, Premiul special al juriului la Concursul „Fritz 
Kreisler” din Austria și a fost catalogat de către presa franceză de specialitate Kreisler” din Austria și a fost catalogat de către presa franceză de specialitate 
drept „un violonist excepțional, având o tehnică impecabilă” după obținerea drept „un violonist excepțional, având o tehnică impecabilă” după obținerea 
Premiului II la Concursul Internațional „Zino Francescatii” din Franța (1987).Premiului II la Concursul Internațional „Zino Francescatii” din Franța (1987).
Arta sa interpretativă a fost captată și se regăsește în numeroase înregistrări Arta sa interpretativă a fost captată și se regăsește în numeroase înregistrări 
pentru fonoteca Societății Române de Radiodifuziune (1987-2008) și pe mai pentru fonoteca Societății Române de Radiodifuziune (1987-2008) și pe mai 
multe CD-uri. Din 2008, violonistul multe CD-uri. Din 2008, violonistul Gabriel CroitoruGabriel Croitoru a câștigat dreptul de  a câștigat dreptul de 
folosință și cântă pe o vioară construită în anul 1731 de celebrul lutier Giuseppe folosință și cântă pe o vioară construită în anul 1731 de celebrul lutier Giuseppe 
Guarneri, instrument ce i-a aparținut lui George Enescu.Guarneri, instrument ce i-a aparținut lui George Enescu.
În ultimii ani, artistul a participat la turneele naționale „Vioara lui Enescu la În ultimii ani, artistul a participat la turneele naționale „Vioara lui Enescu la 
sate” și „Duelul Viorilor: Stradivarius vs. Guarneri”, evenimente ce l-au purtat sate” și „Duelul Viorilor: Stradivarius vs. Guarneri”, evenimente ce l-au purtat 
pe scene din numeroase localități din țară dar și pe diferitele meridiane ale pe scene din numeroase localități din țară dar și pe diferitele meridiane ale 



lumii, unde a fost aplaudat de mii de spectatori entuziaști, alături de violonistul lumii, unde a fost aplaudat de mii de spectatori entuziaști, alături de violonistul 
Liviu Prunaru și de pianistul Horia Mihail.Liviu Prunaru și de pianistul Horia Mihail.
Gabriel CroitoruGabriel Croitoru este profesor universitar doctor la Universitatea Națională  este profesor universitar doctor la Universitatea Națională 
de Muzică din București, solist concertist al Orchestrelor și Corurilor Radio din de Muzică din București, solist concertist al Orchestrelor și Corurilor Radio din 
București, al Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca și al Filarmonicii „Paul București, al Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca și al Filarmonicii „Paul 
Constantinescu” Ploiești. Constantinescu” Ploiești. 

Piotr Ilici CeaikovskiPiotr Ilici Ceaikovski a dat o largă dezvoltare genului concertistic. El a scris 3  a dat o largă dezvoltare genului concertistic. El a scris 3 
Concerte pentru pian și orchestră, o Fantezie Concertantă pentru pian, Concertul Concerte pentru pian și orchestră, o Fantezie Concertantă pentru pian, Concertul 
pentru vioară și orchestră în Re major, precum și Variațiunile pe o temă Rococo pentru vioară și orchestră în Re major, precum și Variațiunile pe o temă Rococo 
pentru violoncel. În concertele lui pentru violoncel. În concertele lui CeaikovskiCeaikovski, elementul de virtuozitate nu , elementul de virtuozitate nu 
constituie în mod unilateral principiul dominant; el este întotdeauna subordonat constituie în mod unilateral principiul dominant; el este întotdeauna subordonat 
expresivității sincere, frumuseții și logicii dezvoltării muzicale, clădită uneori pe expresivității sincere, frumuseții și logicii dezvoltării muzicale, clădită uneori pe 
baza melodiilor și dansurilor populare. baza melodiilor și dansurilor populare. 
Concertul pentru vioară şi orchestră, în Re major, op. 35 începe cu o scurtă Concertul pentru vioară şi orchestră, în Re major, op. 35 începe cu o scurtă 
introducere orchestrală (Allegro moderato), cu o melodie caldă, generoasă, a introducere orchestrală (Allegro moderato), cu o melodie caldă, generoasă, a 
viorilor prime. Sonorităţile se îmbogăţesc treptat, cresc în amploare şi curând viorilor prime. Sonorităţile se îmbogăţesc treptat, cresc în amploare şi curând 
îşi face apariţia instrumentul solist cu un scurt pasaj cu caracter improvizatoric, îşi face apariţia instrumentul solist cu un scurt pasaj cu caracter improvizatoric, 
ce realizează trecerea spre tema principală a primei părţi, o melodie plină de ce realizează trecerea spre tema principală a primei părţi, o melodie plină de 
farmec poetic. Cântată la început de vioara solistă, acompaniată discret, ea farmec poetic. Cântată la început de vioara solistă, acompaniată discret, ea 
va răsuna pe urmă amplu. Prin mijlocirea repetării unui motiv ritmic, se face va răsuna pe urmă amplu. Prin mijlocirea repetării unui motiv ritmic, se face 
trecerea către o nouă idee muzicală, cu o linie unduitoare, adusă tot de vioara trecerea către o nouă idee muzicală, cu o linie unduitoare, adusă tot de vioara 
solistă. În continuare, motivul ritmic anterior capătă un aspect poruncitor în timp solistă. În continuare, motivul ritmic anterior capătă un aspect poruncitor în timp 
ce instrumentul solist execută șiruri de sunete ascendente.ce instrumentul solist execută șiruri de sunete ascendente.
După un episod de încleştare între orchestră şi solist, liniştea  îşi găseşte iar locul După un episod de încleştare între orchestră şi solist, liniştea  îşi găseşte iar locul 
printr-o nouă temă, mângâietoare, a solistului. La un moment dat, după ce este printr-o nouă temă, mângâietoare, a solistului. La un moment dat, după ce este 
pusă parcă la încercare măiestria interpretului principal reauzim, intonată în forță, pusă parcă la încercare măiestria interpretului principal reauzim, intonată în forță, 
tema a doua, pe un alt plan sonor decât la începutul concertului. Amploarea tema a doua, pe un alt plan sonor decât la începutul concertului. Amploarea 
orchestrei dispare dintr-o dată, lăsând să se audă un scurt dialog între suflători orchestrei dispare dintr-o dată, lăsând să se audă un scurt dialog între suflători 
și corzi, care este repetat de câteva ori. Tema principală a acestei prime părți și corzi, care este repetat de câteva ori. Tema principală a acestei prime părți 
a concertului revine la solist într-o înfățișare nouă. Ea e preluată de orchestră, a concertului revine la solist într-o înfățișare nouă. Ea e preluată de orchestră, 
care o prezintă cu putere în forma inițială și curând apare cadența, episodul în care o prezintă cu putere în forma inițială și curând apare cadența, episodul în 
care i se oferă viorii soliste toate posibilitățile de afirmare. În această cadenţă care i se oferă viorii soliste toate posibilitățile de afirmare. În această cadenţă 
nu e greu să recunoaştem, printre pasajele de virtuozitate, frânturi din temele nu e greu să recunoaştem, printre pasajele de virtuozitate, frânturi din temele 
principale ale mişcării ce apar într-un veşmânt îmbogăţit cu fine arabescuri. principale ale mişcării ce apar într-un veşmânt îmbogăţit cu fine arabescuri. 
După terminarea cadenţei solistului, flautul, cu timbrul lui cristalin, cântă tema După terminarea cadenţei solistului, flautul, cu timbrul lui cristalin, cântă tema 
principală a mișcării, care este reluată, imediat, de solist. Spre sfârşitul primei principală a mișcării, care este reluată, imediat, de solist. Spre sfârşitul primei 



părţi a Concertului, sonoritățile devin din ce în ce mai bogate, mişcarea se părţi a Concertului, sonoritățile devin din ce în ce mai bogate, mişcarea se 
însufleţeşte, afirmând un sentiment de bucurie.însufleţeşte, afirmând un sentiment de bucurie.
Partea a II-a – Andante – este una dintre cele mai reprezentative pagini Partea a II-a – Andante – este una dintre cele mai reprezentative pagini 
ceaikovskiene din punct de vedere al frumuseţii melodice. Intitulată Canzonetta, ceaikovskiene din punct de vedere al frumuseţii melodice. Intitulată Canzonetta, 
se distinge prin farmec plin de căldură cuceritoare. La început, clarinetul se distinge prin farmec plin de căldură cuceritoare. La început, clarinetul 
acompaniat de ceilalţi suflători expune o melodie suavă ca un cântec ce vine acompaniat de ceilalţi suflători expune o melodie suavă ca un cântec ce vine 
din depărtare, în liniştea nopţii. Solistul aduce apoi o temă de o deosebită din depărtare, în liniştea nopţii. Solistul aduce apoi o temă de o deosebită 
expresivitate. Apare o nouă idee muzicală îmbogăţită prin participarea expresivitate. Apare o nouă idee muzicală îmbogăţită prin participarea 
clarinetului şi a flautului. Canzonetta se încheie în sonorităţi poetice în care clarinetului şi a flautului. Canzonetta se încheie în sonorităţi poetice în care 
distingem un motiv ce va duce la surprinzătoarea apariţie a finalului concertului. distingem un motiv ce va duce la surprinzătoarea apariţie a finalului concertului. 
Într-adevăr, finalul – Allegro vivacissimo – izbucneşte furtunos. După un acord Într-adevăr, finalul – Allegro vivacissimo – izbucneşte furtunos. După un acord 
tăios, orchestra lasă loc solistului care, într-un pasaj cadențial, își ia elanul tăios, orchestra lasă loc solistului care, într-un pasaj cadențial, își ia elanul 
necesar avântului cu care va conduce desfășurarea finalului. Bazată pe prima necesar avântului cu care va conduce desfășurarea finalului. Bazată pe prima 
celulă ritmică a introducerii, tema principală a finalului este expusă de solist. celulă ritmică a introducerii, tema principală a finalului este expusă de solist. 
Această parte dezvoltă, pe lângă alte motive şi o temă pasională, pe care Această parte dezvoltă, pe lângă alte motive şi o temă pasională, pe care 
o auzim într-o mişcare mai domoală (Poco meno mosso), tot în expunerea o auzim într-o mişcare mai domoală (Poco meno mosso), tot în expunerea 
instrumentului solist. După un motiv melodic al oboiului şi clarinetului, ce își instrumentului solist. După un motiv melodic al oboiului şi clarinetului, ce își 
împart în mod egal expunerea unei cantilene ca un cântec câmpenesc, vioara împart în mod egal expunerea unei cantilene ca un cântec câmpenesc, vioara 
solistă reafirmă ideea muzicală principală, repetă motivul ei caracteristic solistă reafirmă ideea muzicală principală, repetă motivul ei caracteristic 
și înfiripă un dialog cu grupul viorilor prime. Întreaga evoluție ulterioară a și înfiripă un dialog cu grupul viorilor prime. Întreaga evoluție ulterioară a 
Concertului se axează pe elementele tematice principale. Concertului se axează pe elementele tematice principale. 
Fantezia îmbinată cu soliditatea construcției, bogăția melodică, deplinul Fantezia îmbinată cu soliditatea construcției, bogăția melodică, deplinul 
echilibru dintre masa orchestrală, care are în acest Concert, o importanță echilibru dintre masa orchestrală, care are în acest Concert, o importanță 
simfonică deosebită, și partida solistului ce îmbină pagini de expresivitate simfonică deosebită, și partida solistului ce îmbină pagini de expresivitate 
adâncă cu momente de sclipitoare bravură caracterizează lucrarea genialului adâncă cu momente de sclipitoare bravură caracterizează lucrarea genialului 
compozitor rus compozitor rus Piotr Ilici CeaikovskiPiotr Ilici Ceaikovski..

După succesul nou-inauguratului Conservator din Sankt Petersburg, prima După succesul nou-inauguratului Conservator din Sankt Petersburg, prima 
instituție de acest gen din Rusia, un al doilea Conservator s-a deschis, la instituție de acest gen din Rusia, un al doilea Conservator s-a deschis, la 
Moscova, în 1866. Printre noii profesori se afla și un proaspăt absolvent, Moscova, în 1866. Printre noii profesori se afla și un proaspăt absolvent, 
un tânăr compozitor pe nume un tânăr compozitor pe nume Piotr Ilici CeaikovskiPiotr Ilici Ceaikovski. Până în luna martie . Până în luna martie 
a anului 1886, tânărul profesor s-a implicat într-un proiect major: prima sa a anului 1886, tânărul profesor s-a implicat într-un proiect major: prima sa 
Simfonie, o piatră de încercare pentru orice compozitor. Simfonie, o piatră de încercare pentru orice compozitor. CeaikovskiCeaikovski a început  a început 
să fie frustrat de atribuțiile sale profesorale, acestea scurtându-i timpul dedicat să fie frustrat de atribuțiile sale profesorale, acestea scurtându-i timpul dedicat 
compoziției. Astfel, în timpul vacanței s-a alăturat familiei sale pentru a lucra la compoziției. Astfel, în timpul vacanței s-a alăturat familiei sale pentru a lucra la 
Simfonie.Simfonie.
Înainte de a se întoarce la Moscova, a arătat schița partiturii câtorva foști Înainte de a se întoarce la Moscova, a arătat schița partiturii câtorva foști 



profesori de-ai săi de la Conservatorul din Sankt Petersburg, sperând ca aceștia profesori de-ai săi de la Conservatorul din Sankt Petersburg, sperând ca aceștia 
să fie de acord să o cânte. Din păcate, aceștia nu au apreciat noua sa lucrare și să fie de acord să o cânte. Din păcate, aceștia nu au apreciat noua sa lucrare și 
i-au oferit numeroase critici, pe care i-au oferit numeroase critici, pe care CeaikovskiCeaikovski le-a considerat nejustificate.  le-a considerat nejustificate. 
A mai lucrat timp de un an la Simfonie fără să o definitiveze și a revizuit-o în A mai lucrat timp de un an la Simfonie fără să o definitiveze și a revizuit-o în 
1874, la opt ani după ce începuse să o compună. În orice caz, 1874, la opt ani după ce începuse să o compună. În orice caz, CeaikovskiCeaikovski  
este atașat de această lucrare. Melodiile sale fermecătoare și orchestrația vie este atașat de această lucrare. Melodiile sale fermecătoare și orchestrația vie 
fac ca sunetul specific lui fac ca sunetul specific lui CeaikovskiCeaikovski să fie prezent în fiecare măsură.  să fie prezent în fiecare măsură. 
Compozitorul a intitulat descriptiv Simfonia: „Winter Daydreams” (Vis de Iarnă) Compozitorul a intitulat descriptiv Simfonia: „Winter Daydreams” (Vis de Iarnă) 
și a oferit titluri de atmosferă și primelor două părți. Partea I, „Daydreams of și a oferit titluri de atmosferă și primelor două părți. Partea I, „Daydreams of 
a Winter Journey”, se deschide cu o melodie încântătoare la flaut și fagot. a Winter Journey”, se deschide cu o melodie încântătoare la flaut și fagot. 
Melodia este dezvoltată și variată cu noi culori orchestrale, conducând la un Melodia este dezvoltată și variată cu noi culori orchestrale, conducând la un 
fortissimo. A o doua melodie, contrastantă, urmează la clarinet, conducând fortissimo. A o doua melodie, contrastantă, urmează la clarinet, conducând 
la un moment susținut de alămuri. Dezvoltarea devine turbulentă până când la un moment susținut de alămuri. Dezvoltarea devine turbulentă până când 
muzica se oprește brusc. Urmează reafirmarea melodiilor principale și mișcarea muzica se oprește brusc. Urmează reafirmarea melodiilor principale și mișcarea 
se încheie liniștit cu o amintire a temei introductive. se încheie liniștit cu o amintire a temei introductive. 
Mișcarea lentă, „Land of Gloom, Land of Mist”, este una dintre cele mai inspirate Mișcarea lentă, „Land of Gloom, Land of Mist”, este una dintre cele mai inspirate 
creații ale sale. După o introducere a corzilor surdinate, o melodie visătoare creații ale sale. După o introducere a corzilor surdinate, o melodie visătoare 
apare la oboi. O temă contrastantă îi urmează, la violă și flaut. Cele două teme apare la oboi. O temă contrastantă îi urmează, la violă și flaut. Cele două teme 
alternează în timp ce alternează în timp ce CeaikovskiCeaikovski creează efecte orchestrale de zăpadă în  creează efecte orchestrale de zăpadă în 
jurul lor. Tema principală revine la violoncel, apoi la corn. Introducerea corzilor jurul lor. Tema principală revine la violoncel, apoi la corn. Introducerea corzilor 
este reluată în timp ce mișcarea se încheie, îndepărtându-se treptat. este reluată în timp ce mișcarea se încheie, îndepărtându-se treptat. 
Cea de-a treia parte este un Scherzo, o mișcare rapidă, dansantă, care Cea de-a treia parte este un Scherzo, o mișcare rapidă, dansantă, care 
ilustrează ingeniozitatea de orchestrator a lui Ceaikovski. Înțelesul inițial ilustrează ingeniozitatea de orchestrator a lui Ceaikovski. Înțelesul inițial 
al cuvântului „Scherzo” era de „glumă”, iar cu indicația de Tempo Allegro al cuvântului „Scherzo” era de „glumă”, iar cu indicația de Tempo Allegro 
scherzando giocoso, scherzando giocoso, CeaikovskiCeaikovski creează un imprevizibil joc de sonorități.  creează un imprevizibil joc de sonorități. 
Secțiunile de la început și final înconjoară un centru liric, a cărui temă principală Secțiunile de la început și final înconjoară un centru liric, a cărui temă principală 
reapare chiar înainte ca mișcarea să se încheie.reapare chiar înainte ca mișcarea să se încheie.
Ultima parte este inspirată de un cântec popular rusesc. Introducerea lentă Ultima parte este inspirată de un cântec popular rusesc. Introducerea lentă 
are în prim plan fagotul, care intonează un fragment din cântec ce evoluează are în prim plan fagotul, care intonează un fragment din cântec ce evoluează 
într-o versiune lugubră care va fi cântată de viori. Muzica se accelerează, într-o versiune lugubră care va fi cântată de viori. Muzica se accelerează, 
conducând la o nouă temă expusă de toată orchestra. conducând la o nouă temă expusă de toată orchestra. CeaikovskiCeaikovski  
demonstrează meșteșugul său contrapunctic, îmbinând mai multe melodii într-o demonstrează meșteșugul său contrapunctic, îmbinând mai multe melodii într-o 
textură caleidoscopică. Cântecul popular revine într-o versiune mai rapidă, textură caleidoscopică. Cântecul popular revine într-o versiune mai rapidă, 
dansantă, la fagot și violă. După o dezvoltare contrapunctică, tema orchestrei dansantă, la fagot și violă. După o dezvoltare contrapunctică, tema orchestrei 
revine. Introducerea lentă se reia, de această data conducând la o afirmare revine. Introducerea lentă se reia, de această data conducând la o afirmare 
grandioasă a cântecului popular. Ceaikovski concluzionează prin artificii grandioasă a cântecului popular. Ceaikovski concluzionează prin artificii 
orchestrale, demonstrând că, chiar de la prima sa Simfonie, este un maestru orchestrale, demonstrând că, chiar de la prima sa Simfonie, este un maestru 
al finalurilor. al finalurilor. 



Vioara I:
- Petru Lupan
- Cosmin Stoica
- Ondin Brezeanu
- Marin Lodrin
- Ana Truță
- Dana Pârgaru
- Călin Ceapă
- Georgiana Ionescu
- Dan Gagiu
- Iulian Vuluță
Vioara a II-a:
- Lucian Duță
- Iulia Bândilă
- Carmen Totti
- Venera Paraschiv
- Lavinia Zota
- Oana Mareș
- Cristina Cristea
- Georgiana Caraivan
Violă:
- Daniel Vots
- Georgiana Munteanu
- Mirela Ivan
- Cosmin Faur
- Bogdan Cristea
- Vasile Călin
Violoncel:
- Eduard Zecheru
- Mihaela Miu
- Flaminia Nastai 
- Sergiu Marin
- Anca Dumitrescu
Contrabas:
- Iustin Carp
- Ciprian Matei
- Andrei Frîncu

Flaut:
- Mihail Vîrgă
- Roxana Popescu
Oboi:
- Oleg Bălănuță
- Marius Miu
Clarinet:
- Daniel Radu
- Elena Stan
Fagot:

- Iulian Nițică
- Manuela Nițică
Corn:
- Constantin Istrate
- Radu Andrei
- Bogdan Petroșanu
- Carlos Patraș
Trompetă:
- Aurelian Constantin
- Emil Bîzgă
Trombon:
- Mirel Liță
- Emanuel Andron
- Florin Bârlădeanu
Tubă: 
- Mihai Corodan
Percuție:

- Cristian Văleanu
- Teodora Nistoroiu

Componența Orchestrei Simfonice:



„Virtual Concert Hall” este un studio video pe care Filarmonica „Paul Con-
stantinescu” din Ploiești l-a înființat pentru a îmbunătăți accesul la cultură, pentru 
a-și promova formațiile (orchestra simfonică, orchestra de folclor, cor mixt, trio de jazz, 
cvartet de coarde), pentru a consolida antreprenoriatul cultural și a dezvolta publicul, 
într-un mediu în continuă schimbare și ca formă de redare a produsului cultural-artistic 
cât și de percepere și utilizare a acestuia. Astfel, spectatorii pot urmări la cerere toate 
evenimentele organizate de către filarmonica ploieșteană live, sau accesând arhiva 
electronică, de pe orice device: telefon mobil, laptop, ecran TV, oriunde s-ar afla, cu 
ajutorul unor aplicații special concepute pentru confortul utilizatorilor, ce se vor îm-
bunătăți periodic și în funcție de feedback-ul acestora.
Prin intermediul platformei „Virtual Concert Hall” punem la dispoziția publicului 
mai multe categorii de  producții și servicii culturale, ce vor putea fi urmărite în toată 
lumea: concerte simfonice, concerte de folclor, recitaluri, concerte și festivaluri de jazz, 
din sfera educativă (concerte-lecție, workshop-uri, masterclass-uri, conferințe), docu-
mentare și producții artistice care au la bază istoria culturală a minorităților și grupu-
rilor sociale, etnice și culturale, vizând creșterea conștientizării publice cu privire la 
diversitatea culturală, producții cultural-artistice cu abordări interdisciplinare, magazin 
virtual.
Proiectul are mari posibilități de extindere ca arie culturală, de dezvoltare continuă 
și aduce nenumărate beneficii atât publicului cât și inițiatorilor, participanților activi 
la proiect. Astfel, putem enumera beneficiile implicite în urma implementării proiec- 
tului, beneficii aduse inițiatorilor, care vor sta la baza unei dezvoltări ulterioare, în 
baza abili- tăților dobândite și îmbunătățite pe toată perioada desfășurării acestuia:  
producțiile cultural-artistice vor viza dezvoltarea și actualizarea competențelor și abili- 
tăților artiștilor/profesioniștilor implicați în proiect, astfel încât produsul obținut în urma 
digitalizării să fie creat într-un timp cât mai scurt, iar înregistrările și producțiile live să 
aibă o cât mai bună calitate audio-video, bazată pe o disciplină ce nu va permite 
erori substanțiale de desfășurare sau imprimare; instituția va încheia parteneriate ce 
vizează mobilitatea artiștilor și profesioniștilor, fie că este vorba despre parteneriatele 
cu minorități, unde producțiile vor pune în valoare specificul fiecărei culturi implicate 
(muzică, dansuri, obiceiuri/tradiții, port popular, bucate etc.) dar și rezultatul con-
viețuirii acestora, de unde va reieși versatilitatea artiștilor filarmonicii ploieștene care 
pot imprima muzică pentru filme, reclame etc. Filarmonica ploieșteană organizează 
constant activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc., 
susținute de profesioniști, ce vizează dezvoltarea profesională a echipei de proiect, 
dar care vor fi deschise prin intermediul platformei „Virtual Concert Hall” și altor 
doritori de instruire în acest sens. Pe parcursul desfășurării acestui proiect, filarmonica 
ploieșteană va câștiga o echipă de profesioniști capabili să dezvolte continuu produ-
sul „Virtual Concert Hall”, implementând astfel un model inovator de afacere în 
domeniul cultural, care contribuie la dezvoltarea locală a comunității și poate fi scos 
pe piață cu succes.



Filarmonica „Paul Constantinescu” dispune de un studio de înregistrări cu 
aparatură de ultimă generație, ce asigură captarea fidelă, cât mai aproape de ceea 
ce se întâmplă și se poate auzi în sala de spectacole/spațiul amenajat pentru concerte 
și spectacole, care, împreună cu camere de filmat 4K și procesul de utilizare a unui 
fundal monocrom, „ecran  verde” (chroma, pentru efecte speciale și decoruri),  pot 
genera o gamă variată de evenimente cu muzică de orice gen, spectacole de teatru, 
de balet, organizate de filarmonică, în parteneriat, sau de către  alți  producători/or-
ganizatori. Studio-ul cu chroma poate fi folosit chiar și în producția de film sau emisiuni 
TV.
Filarmonica ploieșteană este singura instituție din România care a scos pe piață un 
DVD, în totalitate producție proprie, un produs ce se ridică la standardele tehnice 
internaționale și relevă calitatea echipamentelor, a echipei implicate și experiența pe 
care aceasta o are în domeniu.
Prin înființarea „Virtual Concert Hall”, Filarmonica „Paul Constantinescu” 
oferă accesul la educație și cultură în întreaga lume, își diversifică aria de activitate, 
restricționată și din cauza lipsei de spațiu fizic din sala de concerte de care dispune, 
dezvoltă și crește numărul relațiilor cu parteneri, dezvoltă publicul foarte mult, imple-
mentând un proiect durabil și de viitor, ce va aduce, pe lângă celelalte multiple be- 
neficii, creștere economică substanțială.

https://virtualconcerthall.ro
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biletele fizice pentru acces în sală se găsesc
la casa de bilete a filarmoniciiși online pe filarmonicaploiesti.ro.
biletele virtuale pentru transmisia live online se pot achiziţiona pe virtualconcerthall.ro. 
bilete fizice: adult 50 lei, pensionar 30 lei, elev/student 20 lei. 
bilete virtuale: 15 lei. 
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