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CALENDARUL EVALUĂRILOR NAȚIONALE

ZILE INTERNAȚIONALE

Evaluare Națională clasa a II-a (EN II): limba română, limba maternă, matematică

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și 
literatura  maternă (Eb), proba obligatorie a profilului 
(Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și literatura maternă (Eb), proba 
obligatorie a profilului (Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

Data/Perioada

Sesiunea 
iunie–iulie

Sesiunea 
august–septembrie

Proba

Evaluare Națională clasa a IV-a (EN IV):  limba română, limba maternă, matematică

Examen de titularizare în învățământ

Evaluare Națională clasa a VI-a (EN VI): limbă și comunicare, matematică și științele naturii

Examen pentru obținerea definitivatului în învățământ

Evaluare Națională clasa a VIII-a (EN VIII): limba și literatura română, limba și literatura  
maternă, matematică

Examen pentru obținerea gradului didactic II

23 ianuarie – Ziua internațională a scrisului de mână

31 ianuarie – Ziua de-a-ndoaselea: a mersului înapoi, 
a îmbrăcării pe dos, a vorbirii sau a scrisului în sens 
invers etc. 

8 februarie – Ziua râsului și a fericirii

16 februarie – Ziua internațională a cititului împreună

21 februarie – Ziua internațională a limbii materne

1 martie – Ziua Mărțișorului 

8 martie – Ziua internațională a femeii 

20 martie – Ziua internațională a francofoniei 

21 martie – Ziua internațională a a poeziei 

22 martie – Ziua internațională a apei

2 aprilie – Ziua internațională a cărților pentru copii

6 aprilie – Ziua internațională a sportului pentru 
dezvoltare și pace

7 aprilie – Ziua internațională a sănătății 

22 aprilie – Ziua internațională a Pământului

23 aprilie – Ziua internațională a cărții

10 mai – Ziua internațională a păsărilor și a arborilor 

15 mai – Ziua internațională a familiei 

18 mai – Ziua sportului 

21 mai – Ziua internațională a culturii

22 mai – Ziua internațională pentru diversitate biologică

1 iunie – Ziua internațională a copilului 

5 iunie – Ziua internațională a mediului înconjurător 

29 iunie – Ziua Dunării 

1 august – Ziua prieteniei 

12 august – Ziua internațională a tinerilor

21 septembrie – Ziua internațională a păcii 

1 octombrie – Ziua internațională a muzicii 

5 decembrie – Ziua internațională a voluntariatului 

10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului 
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LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE 
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL 
EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN 2019

Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul 
Clubului Profesorilor din România (     /Clubul Profesorilor din Romania peste 12 000 de membri).

Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de 
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu. 

Manualele Litera aprobate MEN 2019 sunt elaborate de autori de prestigiu, profesori cu 
experiență la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită. 

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma 
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe emise 
de Casa Corpului Didactic București. 

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE 
LITERA APROBATE MEN 2019

În primăvara acestui an, Ministerul Educației Naționale a lansat licitația pentru asigurarea necesarului de 
manuale școlare pentru clasa a VII-a, precum și pentru manualele necesare elevilor din clasele I-VI, pentru care 
fie nu au existat oferte în anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat. 
Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale elaborate în conformitate cu noile programe școlare, care 
să reușească să ofere sistemului de învățământ preuniversitar manuale corespunzătoare din punctul de vedere 
al conținutului științific și adaptate nivelului de vârstă al elevului.   

Ca și la licitația de manuale școlare organizată de MEN în 2017, Editura Litera se numără printre editurile cu 
cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma evaluării. 
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MANUALUL DE EDUCAȚIE MUZICALĂ
PENTRU CLASA A VI-A 

Competențe generale

Competențe specifice

1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin 
interpretarea unor lucrări muzicale

2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical

3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținu-
tului lor afectiv, atitudinal și ideatic

Manualul de educație muzicală – clasa a VI-a este 
structurat pe unități tematice care dezvoltă con-
ținuturile din programă. Prezentate într-o formă 
deosebit de atractivă, lecțiile cuprind exemple de 
activități care conduc la formarea de competențe 
specifice disciplinei.
Organizarea   conținutului  permite  crearea  de  conexiuni   
cu celelalte discipline studiate.

1.1. Interpretarea vocală a unor piese monodice și pe 
două voci 

1.2. Interpretarea unor piese simple instrumentale

1.3. Asocierea structurii și a mesajului muzical cu 
gesturi și imagini adecvate

2.1. Operarea cu intervalele simple

2.2.  Utilizarea unor tonalități și a unor moduri

2.3. Operarea cu diverse formule ritmice

2.4. Observarea unor procedee componistice

3.1. Perceperea unor noțiuni muzicale prin audiție 
direcționată

3.2. Explorarea relației muzicii cu celelalte arte

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA 
EDUCAȚIE MUZICALĂ

CE CUPRINDE ACEST MANUAL?
SĂ FACEM O TRECERE ÎN REVISTĂ!

MANUAL DE EDUCAȚIE MUZICALĂ 
PENTRU CLASA A VI-A
Florentina Chifu
• Copertă broșată
• 96 de pagini
• 205 x 260 mm
• Interior color
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Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului în variantă tipărită, având în plus exerciții interac-
tive, jocuri educaționale, animații, filme și simulări. 

Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă. 
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, oferind o experiență excelentă de navigare. 
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului și revenirea la activitatea de învățare precedentă. 
Forma electronică a manualului școlar are un conținut similar celei tipărite și cuprinde, în plus, o serie de activi-
tăți multimedia interactive de învățare: statice, animate, interactive.

VARIANTA TIPĂRITĂ

Pagina de prezentare a unității de învățare

Pagini de lecție și aplicații

STRUCTURA MANUALULUI 

VARIANTA DIGITALĂ
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ARGUMENTE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI 
MANUALUL DE EDUCAȚIE MUZICALĂ LITERA

Manualul este structurat pe unități tematice, care dezvoltă conținuturile din programă. 

Cuprinde exerciții interactive care încurajează elevii să se exprime liber, să lucreze atât individual cât și în 
echipe, prin diferite moduri de interacțiune. 

Este bogat ilustrat și completat în varianta digitală cu numeroase imagini, exerciții, activități, filme, care asi-
gură o mai bună înțelegere a conținuturilor și formarea cu ușurință a competențelor corespunzătoare.

Lecțiile cuprind exemple de activități care conduc la formarea competențelor specifice disciplinei.

Manualul oferă contexte variate de aplicare a cunoștințelor dobândite și de formare/dezvoltare a abilităților 
elevilor. Întreaga abordare are la bază stimularea curiozității și a motivației pentru învățare.

Prin construcția textului și utilizarea unor rubrici semnificative, elevii se orientează ușor în paginile manua-
lului și în parcurgerea variantei digitale.

Manualul cuprinde numeroase exerciții, întrebări și propuneri de proiecte care au potențialul de a capta aten-
ția și de a stimula curiozitatea și interesul elevilor.
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ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR 

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU 
PROFESORI  www.cursuridigitale.ro 

1

2 5

3 6

4 7

Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

Consultați oferta integrală de manuale 
existentă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți 
integral manualele propuse, deschideți aplicațiile 
multimedia interactive de învățare apăsând pe 
iconițele indicate.

Procesul-verbal este avizat de către director 
și se înregistrează la secretariatul unității de 
învățământ în care s-a desfășurat procesul 
de selecție a manualelor școlare.

Alegeți manualul potrivit stilului dumneavoastră 
de predare și grupului de elevi pe care îl 
coordonați.

Persoana delegată înregistrează comenzile 
și le trimite către responsabilul cu manualele 
școlare de la nivelul ISJ/ISMB.

În ședința catedrei/ariei curriculare anunțați 
alegerea dumneavoastră pentru consemnarea 
acesteia în procesul-verbal.

Manualele comandate ajung în școală și vor fi 
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră 
să puteți folosi în fiecare oră atât suportul tipărit, 
cât și varianta digitală a manualului.

Editura Litera vine în întâmpinarea profesorilor din învățământul preuniversitar, oferindu-le  oportunitatea de formare 
profesională prin cursuri on-line realizate pe platforma www.cursuridigitale.ro.
 
Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competenţelor 
digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale ale 
profesiei de dascăl.

Avantajele participării la cursurile on-line oferite de platforma cursuridigitale.ro: 

√ Toate cursurile sunt GRATUITE.

√ Înscrierea este facilă și se realizează prin 
completarea unui formular on-line disponibil pe 
www.cursuridigitale.ro

√  Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o durată 
medie de 15 ore și se pot parcurge oricând, oriunde: 
de acasă, în weekend, în vacanțe, la orice oră.

√  Informațiile sunt de actualitate și sunt prezentate 
într-o formă și un limbaj accesibile și familiare 
cadrelor didactice.

√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din 
mediul academic, sunt profesori cu experiență, 
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori pentru 
educația adulților, autori de manuale.

√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru 
profesori: cum să utilizezi manualul digital la 
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu 
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități 
extracurriculare, metode și tehnici de formare și 
dezvoltare armonioasă a personalității elevilor etc.

√  Cursurile se pot citi și parcurge pe orice dispozitiv: 
calculator, tabletă, telefon, astfel încât realizarea lor 
devine și mai accesibilă.

√ După parcurgerea cu succes a modulelor, 
cadrele didactice vor primi adeverințe emise de 
Casa Corpului Didactic București, care vor servi la 
completarea dosarului de formare profesională a 
cadrelor didactice.

NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN URMA LICITAȚIEI 2019 SE POT OBȚINE 
GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE. 

IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA ACESTORA:



10

Îl cunoaștem cu toții pe Mihai Constantinescu 
ca director Artexim, omul care se ocupă, 
de atâția ani, cu devotament și pasiune, de 
Festivalul Enescu, însă, mai puțini știu despre 
parcursul acestuia de muzician. 

Dacă vreți, ca un intro, să ne oferiți câteva gânduri 
despre muzicianul Mihai Constantinescu, despre 
pregătirea dumneavoastră.

Am terminat liceul de muzică la Brașov, 
secțiunea pian. Am intrat la Conservator în 1975. 
Am fost student al profesorului Gabriel Amiraș. 
Am terminat în 1979. Am fost profesor și, din ‘90, 
am intrat la Ministerul Culturii și ne-am ocupat 
atunci de câteva acțiuni mai importante ale 
Ministerului Culturii, în primul rând, de Festivalul 
George Enescu, prima ediție în 1991, când a fost 
director Ludovic Spiess.

Așa este. Deci după revoluție ați început să realizați 
festivalul Enescu, începând cu prima ediție.

Da, prima de după 1989.

Care au fost ideile directoare, ideile de construcție 
la ediția din 1991 și până astăzi și cum se 
individualizează în lume acest festival?

Au fost două ediții. Prima din 1991 și următoarea 
în 1995. A fost un timp destul de mare între 
cele două ediții. Normal trebuia să fie în 1994, 
dar nimeni n-a vrut să semneze documentul de 
organizare în 1995. Au fost ani de încercări, pentru 
că în 1991 am vrut să facem un festival în care să 
chemăm multe nume importante, nume care au 
avut legătură cu George Enescu, cum era lordul 
Yehudi Menuhin, Li Min Chan ș.am.d.. Începusem 
și concursul. 
Au fost niște momente destul de agitate și 
politic – în anii ‘90-’91 – și până la urmă, singura 
formație internațională care a venit atunci a fost 
Saint Martin in the Fields, cu Kenneth Silito ca și 
concert-maestru și dirijor de formație.
De atunci au tot venit în festival, de șase ori, mi 
se pare, sunt prezenți în festivalul nostru. Nu au 
avut niște direcții foarte clare în ‘91-’95. În 1995 
a fost practic o încercare de internaționalizare 
mai mare, ca să spun așa, a festivalului, în 
sensul că prima personalitate care a răspuns 
invitației maestrului Mihai Brediceanu. Directorul 
de atunci al festivalului a fost lordul Yehudi 
Menuhin, iar în jurul prezenței domniei sale cu 
Royal Philharmonic și cu Liviu Prunaru ca solist, 
el era atunci elevul școlii Menuhin. Am reușit să 
aducem și alte nume importante, cum a fost Lorin 
Maazel cu Bayerischer Rundfunk, Termikanov 
cu Sankt Petersburg, Comissiona cu Madridul, 

FESTIVALUL ENESCU 2019. 
Interviu cu Mihai Constantinescu, directorul Artexim, 
realizat de Liviu Pețu, Radio România Muzical
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Zubin Mehta, cu Israel Philharmonic și Stuttgart 
cu Georges Pretre. Deci acelea au fost formațiile 
importante care au participat în festival alături 
de formațiile românești. Atunci s-a desfășurat 
festivalul la Sala Cuza, de la Parlamentul 
României. Practic, festivalul a început să aibă 
o structură, o osatură, odată cu ediția din 1998, 
când a venit Larry Foster ca director artistic al 
festivalului. Lordul Menuhin a fost rugat să preia 
președenția onorifică a festivalului, deci a fost 
prima internaționalizare și din punct de vedere a 
prezenței în conducerea festivalului. Larry a venit 
atunci cu foarte multe idei noi, pe care le păstrăm 
și în continuare, pe care, următorii directori ai 
festivalului, cum a fost Cristian Mandeal, Ioan 
Holender, le-au păstrat în structura festivalului 
și bine au făcut. El a venit cu acea idee de a se 
face concerte la Sala Mare a Palatului. Atunci s-a 
deschis Sala Mare a Palatului, chiar dacă nu erau 
condițiile acustice cele mai bune, dar am încercat 
și am avut sprijinul foarte important al Radioului. 
Paul Enigărescu lucra atunci la sonorizarea Sălii 
Palatului.

Din păcate, Sala Palatului a rămas așa.

Da, a rămas tot așa. Încercăm noi să-i mai aducem 
câteva îmbunătățiri cu noile echipamente. 
Atunci, Larry Foster a venit tot așa cu ideea, ca 
toate orchestrele participante să prezinte două 
concerte în cadrul festivalului, iar într-unul 
dintre programe să-i rugăm să prezinte o lucrare 
importantă de George Enescu, însemnând suite, 
simfonii, vox maris-ul ș.a.m.d. Atunci s-a deschis 
festivalul cu Oedipul, cu Orchestra Națională 
a Franței și cu Monte Pederson, regretatul 
Monte Pederson, care făcuse și înregistrarea cu 
Monaco, pe care Larry Foster o făcuse înainte 
de ‘89. Au fost concertele în alte orașe ale țării. 
Deci, aceste idei au fost păstrate și le vedeți și 
acum, în ediția din 2019. În plus, a fost acea idee 
de a invita cât mai multe personalități. Atunci 
a venit pentru prima oară Daniel Barenboim, 
a revenit Radu Lupu, a fost London Symphony, 
Kurt Mazur. Nume importante au fost în acea 
ediție din 1998 și, practic, atunci s-a lansat 
festivalul, preluat de edițiile 2001-2003, cumva 
de Guvernul României, în sensul că Secretariatul 
General, împreună cu Artexim se ocupau atunci 
de organizare, dându-i o anumită consistență să 
zic, și politică, dar și organizatorică, în sensul 
că erau convocate, la toate discuțiile noastre de 
organizare, personalități din diverse domenii 
și din diverse instituții care trebuiau să sprijine 

festivalul, Ministerul de Interne, Televiziunea, 
Radioul ș.a.m.d. și atunci festivalul a căpătat o 
altă greutate din punct de vedere al prezenței 
vizuale și importanței în România.

Cum se vede astăzi festivalul Enescu în lume?

Festivalul Enescu este un festival care a intrat în 
circuitul celor trei-patru evenimente europene 
și asta se vede din lista orașelor care intră în 
programul marilor orchestre care vin la festival. 
Berlinul vine de la Lucerna, de la Festivalul de 
la Lucerne, sunt orchestre care vin de la BBC 
Proms. Înainte nu exista această posibilitate, 
înainte efectiv ne rugam de orchestre să vină. 
Acum, ofertele sunt foarte generoase, foarte 
importante, iar cel mai important lucru, pe lângă 
prezența lor, este faptul că aceste orchestre 
acceptă cu mare bucurie să cânte lucrări de 
Enescu și este o bătaie pe a decide ce lucrare 
de George Enescu să prezinte în festival și cred 
că aici este marele câștig al festivalului, pe 
lângă faptul că este într-un anumit clasament. 
Mie nu-mi place să vorbesc de clasamente, 
că suntem pe locul întâi, pe trei, pe cinci, nu 
contează. Eu consider că festivalul nostru este 
printre primele trei festivaluri din Europa, pot să 
zic chiar din lume, pentru că, nu mai știu, poate 
mai sunt în Asia câteva care sunt de alt gen, dar 
așa consider că este BBC Proms; ca gen vorbesc, 
nu ne comparăm cu Salzburgul, care are cu totul 
și cu totul alt stil de prezentare a programelor, 
dar din punct de vedere al programelor, al stilului 
programelor pe care le prezentăm, zic că este 
BBC Proms, Lucerne și Bucureștiul.

Spuneți-mi, cum se pregătește efectiv festivalul 
Enescu?

Se pregătește din timp și se pregătește din ce 
în ce mai greu, pentru că mi-aduc aminte de 
primele ediții pe care le-am făcut și la care 
aveam, de exemplu, 6-8 colaboratori cu care 
lucrăm acum am ajuns la o cifră considerabilă, de 
80 de persoane cu care lucrăm. Nu este cel mai 
mare festival din punct de vedere organizatoric. 
Sunt festivaluri care au peste 400 de colaboratori 
în desfășurare, însă toată această pregătire este 
foarte anevoioasă și din ce în ce mai complicată, 
pentru că artiștii au devenit din ce în ce mai 
pretențioși, mai complicați, vin desfășurătoare 
tot mai lungi, tot mai precise, cu cererile lor. 

E problemă de repartizare a repetițiilor, e problemă 
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de repartizare a cazărilor. Vă dați seama, noi 
avem 3000 de străini și 1000 de români, care vin 
în perioada festivalului invitați să concerteze și pe 
aceștia trebuie să-i cazezi, trebuie să-i transporți, 
trebuie să-i aduci de la aeroport, trebuie să-i 
cazezi la hotel, trebuie să-i iei de la hotel, să-i 
duci la repetiții ș.a.m.d., trebuie să le dai un 
pahar de apă în pauzele concertelor ș.a.m.d. Deci 
este foarte greu de organizat. Lumea crede că se 
poate rezolva un festival de asemenea amploare 
cu câteva luni înainte. 

Din punct de vedere al contractării, noi lucrăm 
cu trei-patru ani înainte, cum ați spus și 
dumneavoastră. Când, în 2015, cei de la Berlin 
ne-au acceptat invitația, avusesem discuții 
pornite în urmă cu 18 ani până să-i convingem 
să vină. Așa a fost și cu Anne Sophie Mutter, cu 
care am discutat vreo opt ani. Important este că 
au venit. Iar după ce au participat, au fost atât de 
impresionați și atât de încântați, încât au venit 
din nou și eu cred că și pentru Festivalul Enescu 
această revenire este foarte importantă. Noi deja 
lucrăm pentru ediția din 2021, ediție jubiliară, 
deci pregătirile sunt în toi și sunt cam cum v-am 
spus, grele.

Este prima ediție în care realizați integral Festivalul 
alături de directorul artistic, de Vladimir Jurowski.

Jurowski a avut o participare și în ediția trecută, 
dar a fost mai modestă, în sensul că numirea lui 
a venit mult mai târziu, când programul era deja 
discutat, dar discutat cu el. Dar liniile, în principal, 
în 2017 au fost discutate cu el și operele și tot. Iar 
acum este într-adevăr integral.

Pentru ediția de anul acesta, cum a decurs 
colaborarea și cum își lasă amprenta acest 
muzician asupra festivalului?

Două lucruri sunt foarte vizibile: în primul rând, 
apar 14 opere în concert. Este pentru prima dată 
când avem acest mare număr de opere. Reapariția 
din 2017 a seriei de muzică contemporană – el fiind 
un mare adept al prezentării – a cântat muzică 
contemporană și mi-aduc aminte când a și spus în 
cadrul unui interviu că este obligația interpreților, 
a dirijorilor și a noastră, a organizatorilor, să 
prezentăm muzica contemporană, pentru că 
în perioada lui Mozart, Beethoven, Brahms, 
Schumann, Liszt, Wagner era prezentată muzica 
lor, deci erau contemporani și se prezenta muzica 
lor. Și acum este și datoria noastră.
E adevărat că muzica prezentă acum este mult 
mai diversificată, de la muzică electronică până la 
muzică de film, la concerte simfonice și la tot felul 
de instrumente care apar pe scenă, dar am vorbit 
și cu alți compozitori și e greu de discutat, pentru 
că fiecare consideră că el este urmașul lui Mozart 
sau al lui Beethoven sau al lui Enescu și de ce 
să prezentăm și alt gen de muzică? Este datoria 
festivalului să prezinte cât mai multe genuri de 
muzică, pentru ca publicul este cel care, până la 
urmă, hotărăște. Să le vadă pe toate și să decidă 
ce-i place.

Pentru că ați deschis această cutie cu muzica 
contemporană, la ce reacție vă așteptați de la 
public, în privința ciclului „Muzica secolului XXI”, 
dar și în general, a numeroaselor pagini de secol 
XX și ce ecouri aveți din anii trecuți?

Muzica secolului XX deja este per-
manentă în programul festivalului 
și avem, ați văzut, opere foarte 
grele și foarte importante, pe 
care le prezentăm pentru prima 
oară. E vorba de Frau ohne Schat-
ten-Strauss, este vorba de Peter 
Grimes-Britten, este vorba de 
Moses și Aron-Schoenberg, este 
vorba de Honegger-Jean d’Arc au 
bucher, Poulenc-La voix humaine, 
Bartok-Castelul lui Barbă Albas-
tră, deci sunt operele secolului 
XX, care sunt prezente în festiva-
lul nostru și, din acest punct de 
vedere, este un mare câștig și 
al festivalului, dar și un câștig 
în renumele festivalului care ©
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prezintă aceste lucrări, chiar dacă ele sunt prez-
entate în variantă concertantă, unele dintre ele cu 
proiecții, este adevărat.
Totuși este o prezență și faptul că sunt mulți 
dirijori renumiți în aceste producții, străini, cu 
cântăreți străini, care au prezentat aceste opere 
pe diverse scene. Este un mare câștig. Din 
punct de vedere al secolului XXI, eu zic așa, că 
dacă vom câștiga și 10% în plus public, față de 
ultima ediție, este un câștig, pentru că, trebuie să 
recunoaștem, muzica contemporană, în general 
este o Cenușăreasă pentru toată lumea și pentru 
România, evident. Dar parcă în România este 
mai prost văzută decât în alte părți, pentru că și 
prezentarea muzicii contemporane nu s-a făcut 
cum trebuie. Adică în momentul în care tu îl 
îneci pe un om cu muzică contemporană și-i dai 
calitate destul de dubioasă, atunci el nu acceptă. 
Și dacă întrebați pe cineva care n-a ascultat poate 
niciodată muzică contemporană, dar îi spuneți, 
uite, asta este o lucrare de muzică contemporană, 
dacă n-a apucat s-o asculte are o reacție negativă, 
nu-l interesează, deși n-a ascultat-o.
E greu, într-adevăr, să-i aduci pe acești oameni 
în sală, dar uitați-vă că în programul pe care noi 
îl avem în această ediție avem mari compozitori 
care sunt cântați pe marile scene ale lumii, care 
sunt comisionați de mari orchestre, cum sunt 
Auerbach, Unsuk Chin, Penderecki, Fedele, 
Wiedmann ș.a.m.d., toată această pleiadă de 
compozitori pe care îi și avem aici în țară. 
Deci este un mare avantaj că ei vor veni aici, 
vor merge să asculte și repetițiile, vor asculta 
orchestrele românești. Cine știe, dacă unul 
dintre ei n-o să vrea să scrie pentru o orchestră 
românească sau un solist român, o să discute cu 
compozitorii. Ușile sunt larg deschise la aceste 
forumuri, problema este cine vine la aceste 
forumuri, pentru că, așa cum v-am spus și într-o 
discuție particulară, fiecare compozitor crede că 
este cel mai mare și nu vine la aceste discuții. Ce 
mă interesează pe mine ce compune Unsuk Chin 
sau Auerbach? Păi, poate te interesează, pentru 
că ea este cântată și la Concertgebouw, este 
cântată și la Berlin, este cântată și la New York și 
la Los Angeles și la Tokio.

Până la urmă nu contează secolul, ci să fie muzica 
bună și să iasă bine.

Exact. Martinsson, de exemplu, care a avut un 
succes răsunător acum câteva zile cu o mare 
orchestră europeană și care va veni aici cu o 
lucrare, cu una dintre cele mai bune soprane și e 

un avantaj, dar totul este să-l folosim și noi și cei 
care au interes să-l folosească.

Ce artiști vin pentru prima dată la festival și ce 
muzicieni intenționați să aduceți în edițiile viitoare?

În ediția aceasta vin 34 de nume noi. Printre ele, 
cred că cele mai importante ar fi Kirill Petrenko, 
dirijorul și directorul artistic al Filarmonicii din 
Berlin, Damrau, DiDonato, Villazon, Julia Fischer; 
acestea sunt, să zic, numele mari pe care le 
aducem. Pot să vă mai spun de exemplu că mai 
avem o pleiadă de soliști în cadrul operelor pe 
care le prezentăm. Mulți dintre ei sunt pentru 
prima dată în România și n-are rost acum să le 
spun. V-am spus sunt 34 de nume noi, Antonacci, 
Akiko Suwanai, mare violonistă, avem formații 
noi pe care le aducem. Noboyuki Tsujii, pianistul 
cu calități deosebite și este un fenomen, orb, care 
face furori în momentul acesta în străinătate. 
Avem nume noi ca și români în festival, cum este 
Alexandra Silocea, cum este Vlad Vizireanu.

Pe Lang Lang îl veți mai aduce?

Dacă o să intre în seriile lui obișnuite de concerte, 
bineînțeles că noi suntem în continuare în contact 
cu agenția lui, cu Columbia Management, însă 
în acest moment, Lang Lang încă nu este total 
refăcut. El atunci, în 2017, a anulat cu câteva luni 
înainte, pentru că a avut o pareză, pareză care 
acuma înțeleg că se vindecă și urmează să-și 
facă un program pentru perioada următoare cu 
acordul evident al doctorilor pe care îi are. 
Ați văzut, că a avut niște participări; de exemplu, 
el cânta numai cu mâna stângă și altcineva cânta 
cu mâna dreaptă, deci nu este total refăcut, dar 
evident că este în atenția noastră pentru viitor. 
Apare pentru prima dată și Mitsuko Uchida cu 
Mahler Chamber Orchestra, deci sunt nume care 
sunt noi pentru noi, dar care sunt foarte cunoscute 
pentru publicul care va veni la aceste concerte și 
dovada cea mai bună este că, de exemplu, pentru 
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abonamente au fost 6000 de înscrieri. Noi am 
avut o loterie de abonamente în decembrie. Au 
fost 6000 de înscrieri pe 1800 de abonamente, iar 
pentru bilete, în momentul în care am dat drumul 
la bilete în luna martie, în ziua în care am început 
vânzarea au fost 12 concerte vândute în totalitate 
la Ateneu și 5 vândute în totalitate la Sala Mare a 
Palatului, iar acuma bineînțeles că situația este 
mai „gravă” din acest punct de vedere, în sensul 
că sunt foarte multe concerte sold-out.

Să vorbim puțin și despre evenimentele asociate 
festivalului.

Sunt multe, multe evenimente, pe care, agenția 
cu care lucrăm noi, care face pro bono toată 
această activitate și s-a alăturat cu mare suflet 
alături de noi, DC Communication, Crenguța 
Roșu, a venit cu niște idei noi, cum este această 
idee, „Bucureștiul cântă”, realizată împreună cu 
Opera Comică pentru Copii, cu Cantus Mundi, 
cu Corul Madrigal. Și alți tineri li s-au alăturat 
acestor formații. Vor prezenta în weekenduri, 
în diverse locuri din București, în parcuri din 
București, evenimente muzicale. Este un concurs 
de artă plastică, Enescu văzut de plasticieni. Au 
fost înscrise multe lucrări. Au fost selecționate 
120, care vor intra într-o selecție specială, la care 
participă muzicieni de data aceasta, în sensul 
că vin, de exemplu, Tomescu, Tibi Soare, Remus 
Azoiței. Fac parte din această comisie pentru că 
a fost dată o temă, au fost date mai multe teme 
din lucrările de George Enescu și fiecare artist 
plastic a venit cu o idee cum ar vedea această 
muzică printr-o lucrare pe 
care a realizat-o și noi am 
considerat că interpreții 
sunt cei mai buni judecători 
în acest sens. Au mai fost 
și alte activități, „Muzica în 
lifturi”, în Piața Festivalului, 
pe care o facem împreună 
cu Primăria Municipiu-
lui București și cu Agenția 
Municipală de Patrimoniu 
Turistic, care a venit ală-
turi de noi pentru prima 
dată și acolo vor fi prezen-
tate, la fel, concerte, din 31 
august până în 22 septem-
brie, concerte ale tinerilor, 
ale copiilor, ale elevi și stu-
denților din școlile și liceele 
de muzică din București. 

Acolo vor fi prezentate și concerte live, concerte 
care sunt preluate din sălile de concerte ale festi-
valului, deci încercăm să facem un București cât 
mai viu, ca toți cei care sunt locuitori ai acestui 
oraș să se bucure de diversele forme pe care le 
punem la dispoziție noi prin festival.

Care este în viziunea dvs. programul ideal de 
concert?

În primul rând, programul ideal de concert 
trebuie să aibă o sală ideală de muzică, pe care 
n-o avem, din păcate, și dacă avem această sală 
eu zic că programul pe care-l avem noi este un 
program ideal. Nu cred că trebuie să schimbăm 
foarte multe în acest program. Trebuie să venim 
cu lucruri noi și cu lucruri noi am venit, am venit 
cu lucrări noi, am venit cu artiști noi. Modul de 
prezentare încercăm să-l mai îmbunătățim. 
Pe lângă proiecțiile din festival de la Sala Mare 
a Palatului, vom încerca și vom face o proiecție 
la Ateneul Român pentru „Castelul lui Barbă 
Albastră” și dacă va ieși o proiecție bună – o lucrăm 
împreună cu Nona Ciobanu – vom încerca și în 
edițiile următoare să facem proiecții și în sala 
Ateneului, care deocamdată este ca un templu de 
care nu te poți atinge din niciun punct de vedere, 
dar noi încercăm prin aceste proiecții și o să le 
vedeți și sper că o să vă placă, să mai îmbunătățim 
atmosfera, ca să spun, pentru aceste concerte. 
Continuăm cu seria de muzică contemporană, 
care v-am spus, este obligația noastră. Continuăm 
cu seriile de la Sala Mică a Palatului, pentru că 
acolo se desfășoară concerte camerale și acolo 
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trebuie să prezentăm muzica de cameră a 
lui George Enescu, care este cântată la ora 
asta de cei mai mari interpreți, formații, 
ansambluri. Deci nu cred că trebuie să 
îmbunătățim mult programul. Trebuie să-l 
diversificăm cu forme pe care noi încercăm 
să le aducem.

Cât de important este faptul că Radioul 
Public transmite în direct toate concertele 
la care s-au obținut drepturi de autor?

Este foarte important, pentru că sunt 
foarte mulți din cei care nu au această 
posibilitate să-și cumpere bilete sau n-au 
timp, pentru că sunt în diverse locuri și 
atunci pot să asculte înregistrările sau pot 
să asculte în direct aceste concerte. Este 
foarte important ca aceste concerte să nu 
fie concentrate doar în cele trei săptămâni 
de festival, ci să fie preluate și prezentate 
în programe specifice în următorii doi ani, 
între festivaluri. Prezența Radioului este 
o prezență foarte importantă, mai mult 
decât importantă, dacă se poate spune 
așa, pentru că dumneavoastră, alături 
de noi, participați practic la organizarea 
festivalului prin ceea ce puneți la 
dispoziție: sălile de repetiții, orchestră, 
cor, artiști. Tot staff-ul Radioului este 
parte a organizării festivalului. Sunteți 
coproducători ai festivalului și ați rămas de la 
prima ediție și Festivalul vă mulțumește pentru 
această participare și este foarte importantă, așa 
cum v-am spus.

Dumneavoastră sunteți un ascultător fidel Radio 
România Muzical?

Da, bineînțeles. E obligația mea de servici, ca să 
spun așa.

Sunt sigur că deja ați început să conturați un 
pic din ediția viitoare, poate edițiile viitoare ale 
Festivalului Enescu.

Nu. Ediția viitoare. Eu mă opresc în 2021. 2021 e 
ultima ediție pe care o fac, pentru că trebuie și eu 
să ies la pensie, ca toți bătrânii, și pot să vă spun 
că va fi o ediție specială, pentru că este a XXV-a 
ediție a festivalului și deja sunt conturate niște 
prezențe importante. Nu vreau să le spun acum. 
O să trebuiască să mai definitivez și cu Vladimir 
Jurowski. Sunt niște idei noi pe care le-am avut. 

Este o perioadă mai lungă de festival, este o lună 
de festival, dar încercăm să reducem numărul de 
concerte pe zi, ca să nu fie oboseala foarte mare 
în luna respectivă, dar din punct de vedere al 
orchestrelor pot să vă spun că este crème de la 
crème.

O ultimă întrebare. Știți cine va continua munca pe 
care dumneavoastră ați început-o?

Eu am tot pregătit tineri care credeam că vor 
continua. Majoritatea din cei pregătiți și care 
erau foarte bine pregătiți au plecat în străinătate. 
Încerc, în perioada următoare. Nu știu dacă îi 
aduc înapoi, dar încerc să-i pregătesc pe cei care 
sunt acuma și sunt câțiva tineri care pot să preia. 
Bineînțeles, probabil că o să fie o perioadă în care 
să-i mai ajut cumva, dar știți cum e, cimitirele 
sunt pline de oameni de neînlocuit, așa că o să se 
găsească cineva să preia și festivalul.
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