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REGULAMENTUL 
Concursului Internațional de Canto Academic „Alexei Stârcea”,  ediţia a XII-a 

 

Perioada de desfăşurare: 30 martie – 2 aprilie 2021 

Locaţie: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; Palatul Republicii 

 

ORGANIZATORI 

Filarmonica Națională “Serghei Lunchevici”, Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării în parteneriat cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, 

Mobiasbancă OTP Group, Uniunea Muzicienilor din Moldova și Academia de 

Muzică, Teatru și Arte Plastice organizează în perioada 30 martie – 2 aprilie 2021 

cea de a XII-a ediție a Concursului Internațional de Canto Academic „Alexei 

Stârcea”. 

 

 

SCOPUL CONCURSULUI 

Realizarea proiectelor artistice comune, crearea unui spaţiu cultural unic, promovarea 

şi suţinerea tinerilor talente. 

 

 

OBIECTIVE 

 Oportunităţi şi perspective de  lansare pentru tineri talentaţi; 

 Punerea în valoare şi lansarea celor mai reprezentative talente, evidenţiate prin 

calităţi de excepţie ale vocii, prin măiestrie interpretativă, muzicalitate şi 

cunoaştere a stilurilor muzicii vocale. 

 Un eveniment  muzical valoros pentru viaţa cultural-artistică a Chişinăului. 

 

Ediţia a XII-a a Concursului Internaţional de Canto Academic „Alexei Stârcea” este 

concepută cu statut internațional, prin care tinerii din Republica Moldova, Ucraina şi 

România, împătimiţi de arta vocală, ar putea fi lansaţi pe plan internaţional. 

 

Concurenţii care au obţinut la ediţiile anterioare ale concurs – Premiul Mare nu mai 

au dreptul de a participa la următoarele ediții ale concursului. 
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ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS: 

 la Concurs se admit tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 ani, cu studii 

muzicale (studenţi şi profesori ai instituţiilor speciale, cântăreţi profesionişti) 

din Republica Moldova, Ucraina, România. 

 

 cererile de participare la concurs se admit până în data de 19 martie 2021 şi 

pot fi depuse online la adresa de email: starceaconcurs@yahoo.com sau pe 

adresa: str. Pușkin 24, etajul 2, biroul 21, L-V ora 11:00-16:00, 

Filarmonica Națională “Serghei Lunchevici”.  

 

 Taxa  de  participare  la concurs (în  valoare de 250 lei) se achită la 

înregistrarea concurenților 

 

Pentru detalii: site-ul www.filarmonica.md sau pagina oficială de facebook 

https://www.facebook.com/Filarmonica.Chisinau 

Concursul se va desfășura în următoarele etape:  

Etapa I-a – 30 martie, ora 11:00 - Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

Etapa II-a – 31 martie, ora 11:00 - Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

Gala Laureaților – 2 aprilie, ora 18:00 - Palatul Republicii 

 

CONDIȚIILE DE PROGRAM: 

 durata de evoluare să nu depăşească 30 min. 

 

Etapa I-a:  

1. Arie veche a compozitorilor din sec. XVII-XVIII; 

2. Arie desfășurată  a compozitorilor din sec. XIX-XX; 

3. Arie semnată de compozitorul Alexei Stârcea. 

Etapa a II-a: 

1. Cântec popular al țării pe care o reprezintă participantul la concurs; 

2. Două arii la alegerea participantului la concurs din sec. XIX-XX; 

3. Romanţă semnată de compozitorul Alexei Stârcea. 

(Nu se admite repetarea creaţiilor interpretate în etapa I). 

 

Notă: Ordinea interpretării lucrărilor muzicale  - la dorinţa participantului. 

mailto:starceaconcurs@yahoo.com
http://www.filarmonica.md/
https://www.facebook.com/Filarmonica.Chisinau
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  Anexa  nr.1 

FIȘĂ        DE        ÎNSCRIERE 

la Concursul Internațional de Canto Academic „Alexei Stârcea”, ediţia a XII-a 

 

NUMELE _________________________ PRENUMELE ________________________________ 

ZIUA, LUNA ȘI ANUL NAȘTERII _________________________________________________ 

LOCUL NAȘTERII ______________________________________________________________ 

DOMICILIAT ACTUALMENTE  __________________________________________________ 

CATEGORIA VOCII  ____________________________________________________________ 

TELEFON  ___________________________ E-MAIL __________________________________ 

OCUPAŢIA  ____________________________________________________________________ 

ACOMPANIATOR (Nume/Prenume) ________________________________________________ 

Solicităm să  indicaţi NP acompaniatorului 

 

Etapa I-a 

№  Denumirea creaţiei  Autorul  creaţiei Remarcă 

1    

2    

3    

 

Etapa a II-a  

 

№  Denumirea creaţiei   Autorul  creaţiei Remarcă 

1    

2    

3    

4    

 

Am luat la cunoștință regulamentul de organizare. Mă oblig să îl respect. 

 

Ziua,  luna  şi  anul  completării 

__________________________                                              

Semnătura concurentului  

____________________ 
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La  fişa de înscriere (Anexa nr.1)  se anexează: 

 Copia buletinului de identitate; 

 Curriculum Vitae (date personale) la zi;  

 Două fotografii color recente (variantă electronică pe care o veți expedia la 

adresa de email: starceaconcurs@yahoo.com); 

 Taxa  de  participare  la concurs (în  valoare de 250 lei) se achită la 

înregistrarea concurenților 

 

DISPOZIŢII  GENERALE: 

 Participanții la  Concurs din Republica Moldova se  obligă  să-și   asigure   

acompaniator  propriu;   

 Organizatorii asigură maestru de concert doar pentru concurenții din 

străinătate, în  cazul că participantul dorește să vină cu acompaniator propriu,  

îşi  va asuma  toate  cheltuielile   de  întreţinere  (masă,  cazare,  transport); 

 Participanţii  la Concurs  sunt   obligaţi  să  dispună  de   tot  materialul  

necesar  (clavir, partitură)  pentru  toate  creaţiile  programate  pentru  

interpretare  la  concurs;   

 Organizatorii  asigură  cazarea  şi  întreţinerea  numai  pentru  concurenţii  din 

străinătate; 

 Toate etapele de concurs  se  vor  desfăşura  în  prezenţa  publicului. 

Juriul va decide repartizarea următoarelor  PREMII: 

Premiile pe categorii: 

 

 Voce barbaţi        Voce femei  

 

Premiul I  - 10 000 lei        Premiul I  - 10 000 lei 

Premiul  II – 7 000  lei       Premiul  II – 7 000  lei  

Premiul  III – 5 000 lei       Premiul  III – 5 000 lei 

Premii speciale:   2 000 lei pentru 5 concurenţi, care vor fi acordate la decizia 

juriului.  

 

Email: starceaconcurs@yahoo.com 

Svetlana Bivol – Director Artistic al Concursului 

Marian Stârcea – Coordonator (tel. (022) 22-45-05) 

Agnesa Rusu – Coordonator (tel. 078-880-120) 

Ludmila Leca – Secretar concurs, redactor (tel. 079-254-121) 

Daniela Dascal – Redactor, prezentator (tel:069-604-614) 

mailto:starceaconcurs@yahoo.com
mailto:starceaconcurs@yahoo.com

