
CURRICULUM VITAE

Mălăncuş Maia Ştefania (8 ani)
Data şi locul naşterii: 5 februarie 2007, Iaşi
Clasa I - Şcoala Generală „Ştefan Bârsănescu” Iaşi 
(semestrul I), apoi Colegiul Naţional de Artă „O. 
Băncilă”Iaşi 

Actor, solist vioară, componentă a corului de 
copii   Juniorii Operei Iaşi   şi,   mai nou, solist vocal   

Premiul I - interpretare individuală - Concurs Judeţean de Teatru de Păpuşi şi 
Pantomima, iunie 2012
Premiul II - monolog - Festivalul Naţional de Interpretare Individuală „Gala Copilului 
Actor”, iulie 2012 
Premiul I - Festivalul Naţional de Teatru, Muzică şi Dans pentru Copii „Neghiniţă”, la 
secţiunea muzica instrumentală - vioară, octombrie 2012
Premiul pentru spontaneitate-  Festivalul Naţional de Teatru de Păpuşi-Pantomimă, 
„Cătălin Damian”  pentru rolul Păpuşa din spectacolul „O fetiţă fără inimă”, 2012
Premiul III - Festivalul Naţional de Teatru, Muzică şi Dans pentru Copii „Neghiniţă”, la 
secţiunea arta dramatică, octombrie 2012
Premiul pentru virtuozitate în arta muzicală - Târgul Internaţional de Carte Librex, 
„Primăvara cărţilor la Iaşi”, secţiunea „Interpretare Poezie”, martie 2013
Premiul special pentru expresivitate corporală -  Festivalul  „Hai la teatru” - Teatrul 
„Luceafărul” Iaşi , pentru rolul din spectacolul „O aventură aventuroasă”
Premiul I Trofeu - Festivalul prieteniei  „Ofranda Sunetului” Concurs internaţional de 
interpretare vocală şi instrumentală, faza Judeţeană, faza naţională Iaşi - secţiunea solist 
vioară, martie 2013
Premiul I - Festivalul prieteniei  „Ofranda Sunetului” Concurs internaţional de 
interpretare vocală şi instrumentală, faza internaţională Iaşi - secţiunea solist vioară, 
aprilie 2013
Premiul III - Festivalul Naţional de Teatru, Muzică şi Dans pentru Copii „Neghiniţă”, la 
secţiunea muzică instrumental - vioară, octombrie 2013
Premiul „Laureat de Ciocolată”- Concurs  judeţean „Piciul de ciocolată”, secţiunea 
solist vioară, 2013
Premiul de excelenţă - Expoziţie de arte vizuale „Meridiane Culturale”, martie 2014
Premiul II - Concurs  interjudeţean de interpretare din lirică eminesciana „Floare 
albastră”, 2014 
Premiul II- Festivalul prieteniei  „Ofranda Sunetului” Concurs internaţional de 
interpretare vocală şi instrumentala - secţiunea solist vioară, mai 2014



Diplomă de merit - Opera Naţionala Română Iaşi pentru o stagiune plină de satisfacţii 
şi bucurii ca membru activ în Corul de copii Juniorii Operei, iunie 2014
Trofeul la secţiunea artă dramatică - Festivalul Naţional de Teatru, Muzica şi Dans 
pentru Copii „Neghiniţă”, octombrie 2014 (a câştigat marele trofeu la toate secţiunile de 
vârstă cu un  text scris de sora ei, Diana Mălăncuş)
Premiul I - Concurs de interpretare vocală, „MusicForKids Iasi Battle 2014”, decembrie 
2014
Diplomă Finalist Next Star, decembrie 2014
Diplomă de excelenţă – Trofeu - Concursul interjudeţean de interpretare din lirica 
eminesciană „Floarea Albastra”, Ediţia a XVI-a, ianuarie 2015 (prima dată când trofeul 
este câştigat de un copil! - n.r.)

Participări evenimente:
- Reclama  sirop Propolis C  Echinacea - Ursuleţul doarme , 2012
- Invitat de onoare, în recital cu sora ei, Diana- voce şi chitară, la Casa de Cultură a 

Studenţilor Iaşi, la concertul „Petran & Students”, ediţia a IX-a, decembrie 2013, 
unde a cântat la vioară, Europe's Skies - Alexander Rybak

- Concerte organizate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, Ziua copilului şi cu diverse 
ocazii sub egida Opera Naţională Română Iaşi, 2013-2014

- A  interpretat rolul unui puişor alături de baletul Operei  ieşene şi corul de copii 
Juniorii Operei din cadrul Operei Romane Iaşi, în spectacolul „Poveste de 
Crăciun”, decembrie 2013 la Teatrul Naţional Iaşi

- Colaborator în proiectele „Petran & Students” cu ocazia diferitelor concerte 
organizate la Casa Studenţilor  pe secţiunea de vioară.


