




Născut în București în data de 03 august 1988, Născut în București în data de 03 august 1988, Alexandru IlieAlexandru Ilie a arătat o  a arătat o 
înclinație spre domeniul muzical încă din copilărie. Părinții săi l-au încurajat să își înclinație spre domeniul muzical încă din copilărie. Părinții săi l-au încurajat să își 
mențină vie dorința carierei muzicale și astfel i-au îndrumat pașii către Colegiul mențină vie dorința carierei muzicale și astfel i-au îndrumat pașii către Colegiul 
Național de Muzică „George Enescu” din București, unde a studiat timp de 12 Național de Muzică „George Enescu” din București, unde a studiat timp de 12 
ani. A urmat apoi Universitatea Națională de Muzică din București  pe care ani. A urmat apoi Universitatea Națională de Muzică din București  pe care 
a absolvit-o cu brio în anul 2011 la clasa Maestrului Petru Andriesei. Doi ani a absolvit-o cu brio în anul 2011 la clasa Maestrului Petru Andriesei. Doi ani 
mai târziu devine absolventul secţiei de Stilistică Dirijorală în cadrul studiilor de mai târziu devine absolventul secţiei de Stilistică Dirijorală în cadrul studiilor de 
Master ale aceleiaşi universităţi, la clasa Maestrului Horia Andreescu, convins Master ale aceleiaşi universităţi, la clasa Maestrului Horia Andreescu, convins 
fiind că aceasta este chemarea lui, respectiv pupitrul și bagheta dirijorului.fiind că aceasta este chemarea lui, respectiv pupitrul și bagheta dirijorului.
Pentru dezvoltarea personală și profesională, Pentru dezvoltarea personală și profesională, Alexandru IlieAlexandru Ilie a considerat  a considerat 
că trebuie să învețe și să „fure” meserie de la cei mai buni în domeniu, de că trebuie să învețe și să „fure” meserie de la cei mai buni în domeniu, de 
aceea a participat la Masterclass-uri si a lucrat cu Maestrii de renume, precum: aceea a participat la Masterclass-uri si a lucrat cu Maestrii de renume, precum: 
Christian Badea, Enrique Garcia Asensio (2012 şi 2013), Jin Wang, Mark Christian Badea, Enrique Garcia Asensio (2012 şi 2013), Jin Wang, Mark 
Stringer, David Crescenzi, Christian Ehwaldsi Sigmund Thorp.Stringer, David Crescenzi, Christian Ehwaldsi Sigmund Thorp.
Încă de pe vremea studenției, pentru a se motiva și a se evalua, având Încă de pe vremea studenției, pentru a se motiva și a se evalua, având 
convingerea că doar prin experiență poți căpăta noi principii și o nouă optică convingerea că doar prin experiență poți căpăta noi principii și o nouă optică 
în sfera dirijorală, în sfera dirijorală, Alexandru IlieAlexandru Ilie a participat la numeroase concursuri la  a participat la numeroase concursuri la 
care a câştigat diferite premii, dintre care se pot aminti: Premiul al III-lea la care a câştigat diferite premii, dintre care se pot aminti: Premiul al III-lea la 
concursul de dirijat din cadrul proiectului POSDRU în 2010; un an mai târziu concursul de dirijat din cadrul proiectului POSDRU în 2010; un an mai târziu 
a obţinut Premiul I la concursul festivităţii de încheiere a aceluiaşi proiect şi a obţinut Premiul I la concursul festivităţii de încheiere a aceluiaşi proiect şi 
Premiul al II-lea la concursul pentru Bursa Dorel Paşcu, iar în anul 2014, Premiul Premiul al II-lea la concursul pentru Bursa Dorel Paşcu, iar în anul 2014, Premiul 
pentru Cel mai bine clasat dirijor român la Concursul Internaţional “Jeunesses pentru Cel mai bine clasat dirijor român la Concursul Internaţional “Jeunesses 
Musicales” ediţia a V-a.Musicales” ediţia a V-a.
Anul 2018 a fost unul în care Anul 2018 a fost unul în care Alexandru IlieAlexandru Ilie a atins de fiecare dată etapele  a atins de fiecare dată etapele 
finale ale concursurilor la care a participat: Concursul Național de Dirijat „Ionel finale ale concursurilor la care a participat: Concursul Național de Dirijat „Ionel 
Perlea” în cadrul căruia s-a clasat pe primul loc obținând Trofeul „Ionel Perlea”, Perlea” în cadrul căruia s-a clasat pe primul loc obținând Trofeul „Ionel Perlea”, 
finalist și locul al V-lea la Concursul Internațional de Dirijat BMI și locul al III-lea finalist și locul al V-lea la Concursul Internațional de Dirijat BMI și locul al III-lea 
la prestigiosul Concurs Internaţional de Dirijat “Jeunesses Musicales”. Pe plan la prestigiosul Concurs Internaţional de Dirijat “Jeunesses Musicales”. Pe plan 
extern, în anul 2016 a atins etapa semifinală în cadrul Concursului Internațional extern, în anul 2016 a atins etapa semifinală în cadrul Concursului Internațional 
de Dirijat „Felix Mendelssohn”, clasându-se pe locul al 5-lea dintr-un total de de Dirijat „Felix Mendelssohn”, clasându-se pe locul al 5-lea dintr-un total de 
240 de participanți.240 de participanți.
În prezent, este dirijor permanent și conduce departamentul de Studii Muzicale În prezent, este dirijor permanent și conduce departamentul de Studii Muzicale 
al Operei Comice pentru Copii din Bucuresti,din luna februarie a anului 2017, iar al Operei Comice pentru Copii din Bucuresti,din luna februarie a anului 2017, iar 
din anul 2019 a preluat și funcția de dirijor permanent al Teatrului de Opereta și din anul 2019 a preluat și funcția de dirijor permanent al Teatrului de Opereta și 
Musical „Ion Dacian”.Având o vastă experiență, în ciuda vârstei, Musical „Ion Dacian”.Având o vastă experiență, în ciuda vârstei, Alexandru Alexandru 
IlieIlie colaborează frecvent, în calitate de dirijor, cu filarmonicile din întreaga  colaborează frecvent, în calitate de dirijor, cu filarmonicile din întreaga 
țară: Cluj, Timișoara, Oradea, Satu-Mare, Bacău, Botoșani, Ploiești, Pitești, țară: Cluj, Timișoara, Oradea, Satu-Mare, Bacău, Botoșani, Ploiești, Pitești, 



Rm. Vâlcea, Craiova, Târgoviște, cu orchestre de tineret cum ar fi: Orchestra Rm. Vâlcea, Craiova, Târgoviște, cu orchestre de tineret cum ar fi: Orchestra 
Română de Tineret sau Orchestra Națională de Tineret a Moldovei, dar și cu Română de Tineret sau Orchestra Națională de Tineret a Moldovei, dar și cu 
orchestre private ca: Orchestra Simfonică București, Philarmonia Elite Bucuresti, orchestre private ca: Orchestra Simfonică București, Philarmonia Elite Bucuresti, 
Orchestra Națională Electrecord, Orchestra Concertino – Cluj.Orchestra Națională Electrecord, Orchestra Concertino – Cluj.
Pe lângă faptul că este un muzician desăvârșit, în activitatea sa profesională Pe lângă faptul că este un muzician desăvârșit, în activitatea sa profesională 
se vor recunoaște şi activităţi manageriale, se vor recunoaște şi activităţi manageriale, Alexandru IlieAlexandru Ilie fiind fondator  fiind fondator 
şi co-fondator al Cameratei Intermezzo, Corului Regal, Orchestrei şi Corului şi co-fondator al Cameratei Intermezzo, Corului Regal, Orchestrei şi Corului 
Metropolitan, Cervantes Chamber Orchestra sau VIBE Orchestra.Metropolitan, Cervantes Chamber Orchestra sau VIBE Orchestra.

Născută în 1980, la Brașov, Născută în 1980, la Brașov, Maria Miron-SîrbuMaria Miron-Sîrbu este astăzi una dintre cele  este astăzi una dintre cele 
mai apreciate tinere mezzosoprane române, remarcându-se prin glasul său mai apreciate tinere mezzosoprane române, remarcându-se prin glasul său 
cald și tehnica vocală aparte. cald și tehnica vocală aparte. MariaMaria și-a desăvârșit pregătirea în domeniul  și-a desăvârșit pregătirea în domeniul 
artei vocale în cadrul Universității Naționale de Muzică din București, la secția artei vocale în cadrul Universității Naționale de Muzică din București, la secția 
canto clasic, sub îndrumarea profesoarei Georgeta Stoleriu.canto clasic, sub îndrumarea profesoarei Georgeta Stoleriu.
Perfecționându-se și în cadrul anumitor cursuri de măiestrie susținute de nume Perfecționându-se și în cadrul anumitor cursuri de măiestrie susținute de nume 
importante ale scenei lirice românești, printre care: Ileana Cotrubaș, Viorica importante ale scenei lirice românești, printre care: Ileana Cotrubaș, Viorica 
Cortez, Giordano Marcello, Vincenzo Scallera, Luciana Serra, Cortez, Giordano Marcello, Vincenzo Scallera, Luciana Serra, MariaMaria s-a  s-a 
remarcat încă din timpul anilor de studiu în cadrul concursurilor naționale și remarcat încă din timpul anilor de studiu în cadrul concursurilor naționale și 
internaționale dedicate vocilor, unde a cucerit mai multe premii importante internaționale dedicate vocilor, unde a cucerit mai multe premii importante 
precum premiul I la Concursul Internațional „Arta Florescu” sau Medalia de precum premiul I la Concursul Internațional „Arta Florescu” sau Medalia de 
aur a Academiei Lutece din Paris.aur a Academiei Lutece din Paris.
Angajată a Operei Naționale București din 2006, mezzosoprana Angajată a Operei Naționale București din 2006, mezzosoprana Maria Maria 
Miron-SîrbuMiron-Sîrbu are deja un repertoriu destul de bogat și variat ce cuprinde roluri  are deja un repertoriu destul de bogat și variat ce cuprinde roluri 
în titluri de referință precum „Don Giovanni”, „Flautul fermecat” și „Cossi fan în titluri de referință precum „Don Giovanni”, „Flautul fermecat” și „Cossi fan 
tutte” de W. A. Mozart, „Cenușăreasa” și „Bărbierul din Sevilla” de G. Rossini, tutte” de W. A. Mozart, „Cenușăreasa” și „Bărbierul din Sevilla” de G. Rossini, 

„Dido și Aeneas” de G. F. Handel, „Madama Butterfly” și „Manon Lescaut” de „Dido și Aeneas” de G. F. Handel, „Madama Butterfly” și „Manon Lescaut” de 
G. Puccini, ș. a.G. Puccini, ș. a.
A susținut spectacole și concerte atât în țară cât și în străinătate: Danemarca, A susținut spectacole și concerte atât în țară cât și în străinătate: Danemarca, 
Italia, Bulgaria, Ungaria, Belgia. În anul 2016 a câștigat Premiul pentru Cea Italia, Bulgaria, Ungaria, Belgia. În anul 2016 a câștigat Premiul pentru Cea 
mai bună artistă lirică. mai bună artistă lirică. 
În perioada 2006-2018 a fost solistă a Operei Naționale din București, iar în În perioada 2006-2018 a fost solistă a Operei Naționale din București, iar în 
prezent este solistă a Operei Române din Iași.prezent este solistă a Operei Române din Iași.

Tenorul Tenorul Liviu IfteneLiviu Iftene s-a născut în orașul de la poalele Tâmpei la data de 13  s-a născut în orașul de la poalele Tâmpei la data de 13 
mai 1985. Deși primele semne ce îi confirmau talentul muzical s-au manifestat mai 1985. Deși primele semne ce îi confirmau talentul muzical s-au manifestat 
încă din gimnaziu, primii săi pași s-au îndreptat spre învățământul liceal teologic. încă din gimnaziu, primii săi pași s-au îndreptat spre învățământul liceal teologic. 
Atracția muzicală s-a consumat în această perioadă prin descoperirea primelor Atracția muzicală s-a consumat în această perioadă prin descoperirea primelor 



taine ale artei cântului sub îndrumarea profesoarei Constanța Câmpeanu, la taine ale artei cântului sub îndrumarea profesoarei Constanța Câmpeanu, la 
Școala Populară de Artă din Brașov. Fascinat de lumea operei, Școala Populară de Artă din Brașov. Fascinat de lumea operei, Liviu IfteneLiviu Iftene  
a hotărât să-și îmbunătățească abilitățile de canto și actorie în cadrul Facultății a hotărât să-și îmbunătățească abilitățile de canto și actorie în cadrul Facultății 
de Muzică a Universității Transilvania din Brașov, ale cărei studii le-a absolvit de Muzică a Universității Transilvania din Brașov, ale cărei studii le-a absolvit 
în 2009 ca șef de promoție, și unde în prezent este cadru didactic asociat. în 2009 ca șef de promoție, și unde în prezent este cadru didactic asociat. 
Universitatea Națională de Muzică din București îi acordă gradual acestuia Universitatea Națională de Muzică din București îi acordă gradual acestuia 
titlurile academice de Master și Doctor în Muzică, ultimul dintre acestea fiind titlurile academice de Master și Doctor în Muzică, ultimul dintre acestea fiind 
obținut în urma prezentării publice a tezei sale, intitulate: Virtuozitatea vocală a obținut în urma prezentării publice a tezei sale, intitulate: Virtuozitatea vocală a 
rolurilor de tenor în operele lui Gaetano Donizetti. Semantică, stil și pragmatică. rolurilor de tenor în operele lui Gaetano Donizetti. Semantică, stil și pragmatică. 
Mariana Nicolesco, Leontina Văduva, Viorica Cortez, Rockwell Blake, Dan Mariana Nicolesco, Leontina Văduva, Viorica Cortez, Rockwell Blake, Dan 
Dediu sunt doar câteva dintre numele sonore ale artei lirice ce au contribuit la Dediu sunt doar câteva dintre numele sonore ale artei lirice ce au contribuit la 
modelarea vocală și a personalității sale.modelarea vocală și a personalității sale.
Debutul scenic l-a susținut în ianuarie 2009 la Opera Brașov în dificilul rol al Debutul scenic l-a susținut în ianuarie 2009 la Opera Brașov în dificilul rol al 
lui Tonio din opera La Figlia del Reggimento de Gaetano Donizetti. Acest rol, lui Tonio din opera La Figlia del Reggimento de Gaetano Donizetti. Acest rol, 
ocolit de majoritatea tenorilor datorită exigenței cerințelor vocale, a marcat și ocolit de majoritatea tenorilor datorită exigenței cerințelor vocale, a marcat și 
debutul său internațional, pe scena Großes Festspielhaus din Salzburg. Aici, în debutul său internațional, pe scena Großes Festspielhaus din Salzburg. Aici, în 
fața a peste 2.000 de spectatori, fața a peste 2.000 de spectatori, Liviu IfteneLiviu Iftene „a adus publicul în stare de  „a adus publicul în stare de 
uluire. La doar 23 de ani, în al patrulea an de pregătire muzicală îndrăznește uluire. La doar 23 de ani, în al patrulea an de pregătire muzicală îndrăznește 
să debuteze cu Tonio a cărui arie inspiră frică. Respect!”, scria ziarul german să debuteze cu Tonio a cărui arie inspiră frică. Respect!”, scria ziarul german 
OVB la scurt timp după spectacol.OVB la scurt timp după spectacol.
Abordarea rolurilor dificile din punct de vedere vocal a rămas unul dintre Abordarea rolurilor dificile din punct de vedere vocal a rămas unul dintre 
atributele sale definitorii ca artist liric. Interpretând cu aceeași plăcere și atributele sale definitorii ca artist liric. Interpretând cu aceeași plăcere și 
trăire artistică atât roluri de factură lirică cât și dramatică, tânărul tenor a trăire artistică atât roluri de factură lirică cât și dramatică, tânărul tenor a 
reușit o performanță demnă de invidiat în ce privește bogăția repertoriul său reușit o performanță demnă de invidiat în ce privește bogăția repertoriul său 
vocal, format din aproximativ 30 de roluri de operă, cărora li se adaugă alte vocal, format din aproximativ 30 de roluri de operă, cărora li se adaugă alte 
numeroase roluri de operetă și musical, precum și diferite părți muzicale din numeroase roluri de operetă și musical, precum și diferite părți muzicale din 
creația vocal-simfonică sau de cameră. Până în prezent, activitatea sa artistică creația vocal-simfonică sau de cameră. Până în prezent, activitatea sa artistică 
însumează peste 450 de realizări artistice de nivel național și internațional.însumează peste 450 de realizări artistice de nivel național și internațional.

În frunte cu dirijorul În frunte cu dirijorul Eduard DinuEduard Dinu, , Corul Filarmonicii „Paul Corul Filarmonicii „Paul 
Constantinescu”Constantinescu” a luat ființă în 2018 la inițiativa conducerii instituției  a luat ființă în 2018 la inițiativa conducerii instituției 
formate din formate din Vlad MateescuVlad Mateescu și  și Georgiana FrîncuGeorgiana Frîncu, ca un proiect de mare , ca un proiect de mare 
semnificație, atât pentru Filarmonică și orașul Ploiești, cât și pentru întreaga semnificație, atât pentru Filarmonică și orașul Ploiești, cât și pentru întreaga 
dezvoltare a mișcării corale din România. Având ca scop principal susținerea dezvoltare a mișcării corale din România. Având ca scop principal susținerea 
concertelor vocal-simfonice pe care Orchestra Filarmonicii le pune în scenă, concertelor vocal-simfonice pe care Orchestra Filarmonicii le pune în scenă, 
Corul se dedică inclusiv proiectelor de muzică acapella pe care le susține la Corul se dedică inclusiv proiectelor de muzică acapella pe care le susține la 
festivaluri și evenimente de profil. Ca un ansamblu tânăr, Corul abordează festivaluri și evenimente de profil. Ca un ansamblu tânăr, Corul abordează 



repertorii vocal-simfonice diverse din istoria muzicii universale, dar se apleacă repertorii vocal-simfonice diverse din istoria muzicii universale, dar se apleacă 
în egală măsură și asupra creațiilor contemporane, depășind rigorile clasice în egală măsură și asupra creațiilor contemporane, depășind rigorile clasice 
impuse de muzica corală prin reinterpretări de succes ale unor formații de impuse de muzica corală prin reinterpretări de succes ale unor formații de 
renume internațional.renume internațional.



PROGRAM:

Leroy Anderson – „A Christmas Festival”    
„O, ce veste minunată!” – Solistă: Maria Miron-Sîrbu
„Moș Crăciun” – Solist: Liviu Iftene   
„The Glory of Christmas” – arr. John Leavitt 
„Carol of the bells” 
„Legănelul lui Iisus” – Solist: Liviu Iftene
„Sus la poarta raiului” – Solistă: Maria Miron-Sîrbu 
„Christmas at the movies”
Andrei Tudor - „Jingle Bells”

„Noel c’est l’amour” – Soliști: Maria Miron-Sîrbu și Liviu Iftene

PAUZĂ

J. Strauss – „An der schönen blauen Donau” 
J. Strauss – „Auf der Jagd”
V. di Chiara – „La spagniola” – Solistă: Maria Miron-Sîrbu  
J. Strauss – „Annen Polka”
Émile Waldteufel – „Les Patineurs Valse” 
Augustin Lara - „Granada” – Solist: Liviu Iftene
J. Strauss II – „Unter Doner und Blitz”
F. Lehar - „Lippen Schweigen Duet” – Soliști: Maria Miron-Sîrbu și Liviu Iftene
J. Strauss II – „Tritsch-Tratsch Polka”   
Leroy Andreson – „Bugler’s Holiday”
G. Verdi - „Brindisi Duet” – Soliști: Maria Miron-Sîrbu și Liviu Iftene



Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Paul Constantinescu”
Director general:
Vlad Mateescu
Director general artistic:
Georgiana Maria Frîncu
Director onorific și dirijor:
Ilarion Ionescu-Galați
Director artistic onorific și dirijor:
Walter Hilgers
Dirijor onorific:
Ovidiu Bălan
Dirijor:
Radu Postăvaru
Solişti concertişti:
Gabriel Croitoru – vioară Guarneri „Catedrala” din 1730, 
a lui George Enescu
Ioana-Maria Lupașcu – pian
Liviu Prunaru – concertmaestru Royal Concertgebouw, 
vioară Stradivarius „Pachoud” din 1694
Concertmaeștri: 
Cosmin Stoica
Petru Lupan
Șef orchestră:
Ondin Brezeanu
Secretar muzical:
Cristina Ionescu 



Vioara I:
- Petru Lupan
- Silviu Gherasimescu
- Cosmin Stoica
- Lodrin Marin
- Ana Truță
- Dan Gagiu
- Iulian Vuluță
- Georgiana Ionescu
- Frederic Marin
- Călin Ceapă
Vioara a II-a:
- Lucian Duță
- Iulia Bolescu-Bândilă
- Stelian Nemțanu
- Iolanda Vasilescu
- Carmen Totti
- Venera Paraschiv
- Cristina Cristea 
- Mihaela Bordea
Violă:
- Daniel Vots
- Bogdan Cristea
- Marius Nițu
- Cosmin Faur
- Vasile Călin
Violoncel:
- Eduard Zecheru
- Flaminia Nastai
- Anca Dumitrescu
- Sergiu Marin
Contrabas:
- Ciprian Matei
- Ionuț Cristea

Flaut:
- Alina Papară
- Cristina Răducan
Oboi:
- Oleg Bălănuță
- Marius Miu
Clarinet:
- Daniel Radu
- Mihai Pintenaru
Fagot:

- Ionuț Roșca
- Maria Chifu
Corn:
- Radu Andrei
- Cristian Pârgaru
- Bogdan Petroșanu
- Dragoș Horoba
Trompetă: 
- Cristian Cucu
- Emil Bîzgă
- Sorrel Chiriac
Trombon: 
- Mirel Liță
- Florin Bârlădeanu
- Ștefan Oprică
Percuție:

- Cristian Văleanu
- Teodora Banu-Nistoroiu
Pian: 

- Cristina Ionescu

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








