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CONCURSUL INTERNAŢIONAL GEORGE ENESCU 
-secțiunea vioară- 

 

I. CALENDARUL CONCURSULUI 

Perioada de înscriere: 17 noiembrie 2021 – 15 aprilie 2022. 

 

Prima etapă (ONLINE): 1 - 20 mai 2022 

Anunțarea rezultatului după Etapa ONLINE: 31 mai 2022. 

 

Semifinala se va desfășura în 10 și 11 septembrie 2022. 

Finala concursului se va desfășura în 13 septembrie 2022. 
 
Rezultatele vor fi anunţate de către secretariatul secțiunii după încheierea fiecărei etape, după 
deliberarea juriului. 

 

II. REPERTORIUL CONCURSULUI 

Programul menționat de candidat în formularul de înscriere rămâne definitiv şi nu poate fi 
modificat. 

 
Fiecare candidat îşi stabileşte ordinea de prezentare a lucrărilor din programul fiecărei etape. 
 
Toate lucrările vor fi interpretate din memorie, cu excepția sonatelor cu pian şi a lucrărilor 
compuse de George Enescu. 

 

ETAPA I - Recital înregistrat 

(durata maximă: 65 minute) 

 
1. J. S. Bach: la alegere dintre 
 
● Adagio şi Fugă din Sonata în sol minor 
● Grave şi Fugă din Sonata în la minor 
● Ciaccona din Partita în re minor 
● Adagio şi Fugă din Sonata în do major 
 
2. Mozart: partea I cu cadența a unuia dintre următoarele concerte: 
 
● nr. 1 în si bemol major K207 
● nr. 2 în re major K211 
● nr. 3 in sol major K216 
● nr. 4 în re major K218 
● nr. 5 în la major K219 
 
 3. O sonată la alegere dintre: 

 
● cele 10 sonate de Beethoven 
● cele 4 sonate de Schubert 
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4. Enescu-Menétrier (Lăutarul)–episodul de deschidere al Suitei Impresii din Copilărie op. 28 

  

5. N. Paganini - un capriciu la alegere dintre cele 24 Capricii pentru vioară solo 
 
 ETAPA a II-a (SEMIFINALA) 
 (60 min) 
 
1 . O sonată completă la alegere dintre: 

 

● Brahms  
o Sonata nr. 1 în sol major op. 78  
o Sonata nr. 2 în la major op. 100 
o Sonata nr. 3 în re minor op. 108 

● Franck Sonata în la minor 
● Fauré  

o Sonata nr. 1 în la major op. 13 
o Sonata nr. 2 în mi minor op. 108 

● Grieg  
o Sonata nr. 2 în sol minor op.13   
o Sonata nr. 3 în do minor op. 45 

● Ravel Sonata nr. 2 în sol major 
● Hindemith Sonata nr. 1 în mi bemol major op. 11 
● Debussy Sonata în sol minor L148 
● Strauss Sonata în mi bemol major op. 18 
● Poulenc Sonata pentru vioară și pian FP119 
● Janacek Sonata pentru vioară și pian 
● Prokofiev  

o Sonata nr. 1 în fa minor 
o Sonata nr. 2 în re major 

  
2. Enescu - o lucrare completă la alegere dintre: 
 
● Sonata nr. 2 pentru pian şi vioară în fa minor op. 6 
● Sonata nr. 3 pentru pian şi vioară în la minor op. 25 „În caracter popular românesc” 
● Suita pentru vioară şi pian op. 28 „Impresii din copilărie” 
  
6. O lucrare de virtuozitate la alegere aparţinând următorilor compozitori: Sarasate, Paganini, 
Saint-Saëns, Ernst, Ravel, Wieniawski, Schnittke, Milstein, Waxman, Ceaikovski, Hindemith, 
Honegger, Hubay sau Zimbalist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


