
 

C O M U N I C A T 

 
 În data de 09.09.2019, orele 11.00, la sediul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 
România, a avut loc şedinţa de selecţie a proiectelor dedicate aniversării a 100 de ani de la 
înfiinţarea U.C.M.R. Pe lângă membrii Biroului executiv, din comisia de selecţie au făcut parte 
domnul Octavian Nemescu  – reprezentant al Secției de Muzică Instrumentală și Multimedia, domnul 
Aurel Buga – reprezentant al subsecției de Fanfară, domnul Costea Marcel-Octav – reprezentant al 

Secției de Muzică Vocală, domnul Horea Moculescu – reprezentant al Secției Jazz/ Pop / Rock  și 

domnul Alexandru Leahu – reprezentant al Secției de Muzicologie. 
 Menţionăm că în baza deciziei Comisiei de jurizare, autorii ale căror lucrări au făcut în trecut 
obiectul unor comenzi din partea UCMR nu au intrat în concurs. 

               Conform criteriilor prevăzute de Regulamentul privind comanda de catre UCMR a unor 
creații muzicale și muzicologice,  în urma analizei şi a votului exprimat în unanimitate de către 
membrii comisiei au fost selectate următoarele proiecte: 

 

Nr. 
crt. Titlul lucrării Nume participant Categoria 

1.  Simfonia Aforistică, pentru orchestră Ţăranu  Cornel  Simfonic 

2.  OBELISC 100 pentru orchestră Iorgulescu  Adrian  Simfonic 

3.  Lumina sunetului Centenar – Simfonia a IV-a Vlad Ulpiu Simfonic 

4.  
Suită concertantă pentru două piane şi orchestră Simon Diana Simfonic  

5.  Himere – concert pentru vioară şi orchestră Rotaru  Doina  Simfonic 

6.  Triplu concert pentru vioară, violoncel, pian şi 
orchestră 

Dediu Dan Simfonic 

7.  Simfonia a II-a (din ciclul Umbre şi geneze) Munteanu Viorel Simfonic 

8.  
Rapsodie transilvană - pentru orcheastră de suflători Ţugui Gheorghe Fanfară – rapsodie 

9.  
Volte - suită simfonică pentru orcheastră de suflători Mihai Florian 

Fanfară – suită 
simfonică 

10.  
Suită simfonică pentru orcheastră de suflători Sandu Eugen 

Fanfară – suită 
simfonică 

11.  MetaMorpho(Eu)s(is) - pentru flaut, percuţie şi mediu 
electronic 

Vosganian Mihaela Cameral 

12.  100 d ani de muzică românească (1920 – 2020) 
lucrare concertantă pentru pian şi orchestră de 
cameră 

Creţu Cătălin 
Cameral 
 

13.  Triptic pentru orchestră de coarde 
Murariu    Alexandru 
Ştefan 

Cameral 

14.  Istoria muzicii transilvane – temă de cercetare Şorban Elena Maria Muzicologie 

15.  
O formă particulară de plurivocalitate şi problemele pe 
care le suscită 

Rădulescu Speranţa Muzicologic 

16.  
Spirale pentru orchestră de coarde şi ansamblu de 
jazz 

Simion Nicolas 
Lucrare amplă 
pop / rock / jazz 

17.  Un veac de continuitate Vrabete Iulian 
Lucrare amplă 
pop / rock / jazz 

18.  Minunea există Zaharescu Tudor 
Lucrare amplă 
pop / rock / jazz 

 


