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Ion ALDEA-TEODOROVICI 
compozitor şi interpret        

1954-1992

• S-a născut la  7 aprilie 1954 la 
Leova.

• 1961-1969- şcoala medie de 
muzică Eugen Coca din 
Chişinău

• 1969-1973- Şcoala medie de 
Muzică din Tiraspol(clarinet şi 
saxafon)

• 1981-1988-Conservatorul 
“Gavriil Muzicescu”,Chişinău, 
clasa de compoziţie şi 
pedagogie, debutează cu 
compoziţii proprii



Cariera Muzicală          

1975-1977 - Saxafonist în ansamblul vocal-
instrumental ”Contemporanul” al Filrmonicii din 
Chişinău;

1981 - Căsătoria lui Ion şi Doina Marin

Activitatea interpretativă şi de creaţie a 
desfăşurat-o în duet cu soţia sa, Doina Aldea-
Teodorovici,  înfiinţînd în anul 1986 formaţia 
“TELEFON”

1991 - Fondarea Teatrului UNIREA la Bucureşti



Activitatea componistică

• Piese simfonice: Cvartete pentru coarde,Variaţiuni pentru 
pian, Rapsodia simfonică

• 500 de cântece de estradă şi pentru copii

• Semnează coloanele sonore a peste 16 lungmetrage

• Muzică pentru filme:

• "Iona""Disidentul"

• "Ce te legeni, codrule"

• Piese de teatru:

• "Fântână Anghelinei" - dram. A. Burac

• "Dragă, consăteanule" - dram. Gh. Malarciuc



Activitatea componistică

• Abecedarul" - dram. D. Matcovschi

• "Tata" - dram. D. Matcovschi

• "Pomul vietii" - dram. D. Matcovschi

319 spectacole ale Teatrului Dramatic din Chişinău

• Colaborează cu Gr. Vieru, D. Matcovschi, A. Păunescu

• Creaţii de valoare şi mare priză la public:
• Cu numele tău,

• O serenadă,

• Bucuraţi-vă,

• Pomul Vieţii,

• Focul din vatră,

• Răsai,

• Eminescu,

• Două lacrimi - gemene,

• Rea-prindeţi candela,

• Trei culori,

• Suveranitate,

• Maluri de Prut etc.



Turnee în ţară şi străinătate

• Cipru

• Amerca

• Finlanda 

• Germania



DOINA  Marin       

1958-1992

• S-a născut la 15 noiembrie
1958, la Chişinău

• 1963-cerc de balet

• 1964 - de la vârsta de 6 ani și
până în clasa a 8-a, Doina
Marin participă la dublarea
filmelor în românește la
Studioul "Moldova-Film“

• Anii 60 - şcoala muzicală

E. Coca- clasa pian



DOINA  Aldea-Teodorovici 
• 1979-Facultatea de Filologie, 

Universitatea de Stat  din 
Chişinău

• 1979-1982-profesoară de 
literatură universală la Institul 
Pedagogic “Ion Creangă”, 
Chişinău

• Mai mulţi ani dansatoare în 
ansamblul Moldoveneasca

• 1981-se căsătoreşte cu Ion 
Aldea-Teodorovici

1982 - debutează în muzica 
uşoară

1988 - Academia de Muzică 
Teatru și Arte plastice

1992 - Evoluează în filmul 
“Dragostea ce mişcă sori şi 
stele

1981-1992 - Formează duetul Ion 
și Doina Aldea -Teodorovici



În Duet cu Ion Aldea- Teodorovici 

• Eu te iubesc, tu mă iubeşti

• Trei culori

• Suveranitate

• Iubiţi Învăţători

• Limba română

• Comment  ça va?







Laureaţi  ai Concursului

Melodii-89 (cadou din

partea pictorului Tudor

Zbîrnea, care se întitulează

CRUCIFIX”,Cerbul de Aur,

România



Premii   

• CEL MAI BUN COMPOZITOR, Mamaia, 
România

• CEL MAU BUN INTERPRET, Mamaia, 
România

• CEL MAI BUN CÂNTEC, Mamaia, 
România



Distincţii

• 1989-Artist Emerit din Republica 
Moldova

• 1992-Ordinul Republicii post-mortem

1992-Artistă Emerită din Republica 
Moldova

• 1993-Ordinul Republicii, post-mortem



Sînt, prin cîntecul lor...

" Doina si Ion vor dăinui in veşnicia poporului luminînd 
si alinînd sufletele cu cîntecele lor". 

Gheorghe Gheorghiu

"Ei au intonat ceea ce avem mai sfînt... Mama, 
Eminescu, Dumnezeu. Ei ne-au cîntat graiul, scrisul, 
suveranitatea. In acest sens, cîntecul va ramîne unul 
din insemnele noastre de destincţie ca neam intre

neamuri". 
Tudor Chiriac

"Numai cîntecele lor ne mai pot domoli durerea 
pierderii, numai tristul adevar că opera întotdeauna îl 
supravietuieşte pe creator, numai certitudinea că Ion 
şi Doina aparţin acestei tagme ne mai poate alina...". 

Iulian Filip









Două flăcări



1991-primul disc “RĂSAI”



CD-ROM,DVD-ROM



CD-ROM,DVD-ROM



CD-ROM,DVD-ROM



CD-ROM,DVD-ROM



1973 

• Sofia Rotaru a 
interpretat piesa 
tînărului 
compozitor 

“Crede-mă, 
iubire, crede-mă”



OPERA



Ascultaţi şi bucuraţi-vă de viaţă, ascultaţi lecţia mare 
de patriotism a celui care nu s-a rupt de melosul 

popular, doină în doină, a învăţat tot acest tezaur şi a 
ştiut să-l cînte(...), avea vocaţia unor compozitori de 

răsunet, într-o singură notă punea atîta tragism, atîta 
dramatism, cum puţini dintre compozitori, dintre 

muzicanţii noştri ştiu s-o facă.

Ion Hadârcă























Cântece pe versurile poeţilor:
Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Adrian Păunescu
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Ei sânt şi vor rămâne pentru noi

Cât va mai exista această ţară,

Cât neamu-acesta naşte-va eroi

Şi trubaduri să cânte la chitară...

Svetlana Grama 









În Enciclopedii







În Publicaţii Periodice



Revista
MOLDOVA



N. 3, 1984











Arta lor este îndurerată. Muzica de 
răspîntie si totuşi, atît de curată si 
valoroasă in sine nu numai prin 
mesajul transportat. Ca pe regină a 
unui nord fabulos, aşa ne vine Doina 
sa-şi urmeze ursul preferat (...). Am 
plîns copilăreşte la cîntecele lor, ale 
Doinei si ale lui Ion. Cît mai are artişti 
ca Vieru, Doina şi Ion Aldea-
Teodorovici, poporul român poate 
spera la o purificatoare renaştere. Ea 
se şi petrece"." 

Adrian Păunescu



Au fost cei mai asteptaţi, cei mai iubiţi
şi cei mai scumpi

A dispărut o armonie – Ion şi
Doina Aldea -Teodorovici.
Ei ne aduceau în traista lor
fermecată durerile inimilor
lor, luminîndu-ne viaţa în 

clipele de grea cumpană pe
care le trăim acum…..Viaţa e 

în continuă mişcare, iar
florile nu se vor veştezi in 
grădina lui Ion si a Doinei.

Eugen Doga





Festivalului-Concurs 

Internaţional de muzică uşoară 

"Două inimi gemene" 

in memoriam 

Doina şi Ion Aldea-Teodorovici









Impresii
Festivalul – concurs “Două inimi gemene” este un for 
important care are ca scop păstrarea moştenirii de

creaţe a cuplului Doin şI Ion Aldea-Teodorovici, care
constituie o ilustră pagină din arta profesională din ţara

noastră şi peste hotarele ei. Creaţia lui Ion Aldea-
Teodorovici a pătruns adănc în inimile melomanilor şi

profesioniştilor prin lărgirea şi transparenţa ei. Prin
faptul că pentru participanţii concursului este obligator

o piesă din creaţia acestui cuplu se impune o mare
responsabilitate in alegerea piesei respective 

şi stimulează nivelul participanţilor.

Valentin Dînga, Compozitor, Maestru Emerit in Arte, Laureat al Premiului
National, Republica Moldova







Masca Aldea –Teodorovici Ion, 1985
Masca Aldea-Teodorovici Doina, 1987    







Monede comemorative: Doina şi Ion 

Aldea-Teodorovici – două inimi gemene
(în circulaţie din 3 august 2010)



Timbre consacrate 
Doinei şi Ion Aldea-Teodorovici   

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Stamp_of_Moldova_md022st.jpg
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Resurse

• Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat 
“Alecu Russo”

• www.teodorovici.md

• www.muze.md

• www.monumente.md
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