
7  

 

CONCURSUL INTERNAŢIONAL GEORGE ENESCU 
-secțiunea violoncel- 

 

I. CALENDARUL CONCURSULUI 

Perioada de înscriere: 17 noiembrie 2021 – 15 aprilie 2022 

 

Prima etapă (ONLINE): 1 - 20 mai 2022 

Anunțarea rezultatelor după Etapa ONLINE: 31 mai 2022 

 

Semifinala se va desfășura în 5 și 6 septembrie 2022. 

Finala secțiunii se va desfășura în 8 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 lucrărilor compuse de George Enescu. 

 

ETAPA I - Recital înregistrat (durata maximă: 60 minute) 

 

1. Un Capriciu sau Studiu la alegere dintre:   
 
● Piatti op. 25 nr. 2, 3, 6, 7, 8 
● Popper op. 73 nr. 20, 29, 33 
 

2. Bach Preludiu și Sarabanda (fără repetiție) la alegere dintre Suitele pentru violoncel nr. 3-6 
BWV 1009-1012     
 

3. Haydn Concertul pentru violoncel și orchestră nr. 1 în do major sau nr. 2 în re major, doar 
primele două părți cu acompaniament de pian (fără expoziția de orchestră)     
 

4. Una sau mai multe lucrări la alegere dintre:  
 
● Schubert Sonata Arpeggione prima sau a treia parte    
● Schumann  

o Adagio et Allegro op.70  
o două piese la alegere din Fantasiestücke op. 73  
o trei piese la alegere din Five Stücke im Volkston pentru violoncel și pian op. 102 (inclusiv 

prima piesa)  
 

5. Debussy Sonata pentru violoncel în re minor     
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6. O lucrare la alegere dintre: 
 
● Kodaly Sonata pentru violoncel op. 8, prima parte   
● Ligeti Sonata pentru violoncel solo 
● Hindemith Sonata pentru violoncel op.25 nr. 3 
● Penderecki Divertimento pentru violoncel solo 
● Crumb Sonata pentru violoncel solo 
  
ETAPA a II-a (SEMIFINALA) (55-60 min) 
 
1. Enescu Sonata pentru pian si violoncel nr. 2 în do major, op. 26 nr. 2 
 
2. O sonată la alegere dintre: 
 
● Șostakovici Sonata pentru violoncel în re minor op. 40  
● Prokofiev Sonata pentru violoncel în do major op. 119 
● Beethoven  

o Sonata pentru violoncel nr. 3 în la major op. 69  
o Sonata pentru violoncel nr. 5 în re major op. 102 nr. 2 

● Brahms  
o Sonata pentru violoncel nr. 1 în mi minor op. 38   
o Sonata pentru violoncel nr. 2 în fa major op. 99 

 
3. O lucrare de virtuozitate la alegere dintre: 
 
● Popper  

o Elfentanz op. 39    
o Spinning Song op. 55 

● Davydov At the Fountain op. 20 
● Rostropovich Humoresque op. 5 
  
FINALA 
 
Concert integral cu orchestra, la alegere dintre: 
 
● Dvorak Concertul pentru violoncel și orchestră în si minor, op. 104, B. 191 
● Elgar Concertul pentru violoncel și orchestră în mi minor, op. 85 
● Prokofiev Sinfonia Concertante pentru violoncel și orchestră în mi minor, op. 125  
● Șostakovici Concertul pentru violoncel și orchestră nr. 1 în mi bemol major, op. 107 
● Enescu Sinfonia Concertante pentru violoncel și orchestră op. 8


