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Fe i i /

LOCUL DE MUNCĂ

.

.

, ROMÂNIA

/ Ro â ă

U i ersitatea Tra sil a ia di Braşo , Fa ultatea de Muzi ă

EXPERIENŢȚA PROFESIONALĂ
2013 – present

Profesor universitar habil.
U i ersitatea Tra sil a
Profesor universitar
U i ersitatea Tra sil a
Co fere țiar universitar
U i ersitatea Tra sil a
Lector universitar
U i ersitatea Tra sil a

1996-2013
1993-1996
1990-1993

ia di Brașo
ia di Brașo
ia di Brașo
ia di Brașo

EDUCAŢȚIE ŞI FORMARE
1993-1997

Doctorat în Muzicologie
A ade ia de Muzi ă Gh. Dima Cluj-Napoca
Li e ță / profesor pia
A ade ia de Muzi ă Gh. Dima Cluj-Napoca

1969-1937

ALTE SPECIALIZĂRI ȘI CALIFICĂRI
Abilitare - Co du ere de do torat î do e iul Muzi ă

2013
ALTE FUNCȚII DEȚINUTE
Fu țIi deți ute î







adrul U iversității

Dire tor al Ce trului Muzi al al U i ersității Transilvania di Braşo di
Co sulta t Stagiu ea de Co erte a U i ersității Transilvania din Brasov (din 2015)
De a al Fa ultății de Muzi ă
-2000; 2009-2016)
Se retar ştii țifi al Fa ultății de Muzi ă
-1992; 2008-2009)
Prore tor, Relații I ter e şi I ter ațio ale al U i ersității Transilvania (2000-2005)
Coordonatorul compartimentului 2 din cadrul Departamentului 17 al Institutului de
Cercetare-Dezvoltare-Inovare (ICDT) (2008-2010)
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 Coordo ator al progra elor i ter ațio ale So rates şi Leo ardo da Vi i pe u i ersitate
(2000-2005)
 Coordo atorul asterului Solisti a i stru e tală
-2008)
 Coordo atorul asterului î li a e gleză Musi al Perfor a e
-2008)
 Coordo atorul asterului Meloterapie, ID di
şi IFR di
 Coordonatorul Studiilor postuniversitare (din 2012):
 I terpretare i stru e tală şi o ală, Dirijat Cor A ade i , Dirijat Or hestră,
Antreprenoriatul în domeniul muzical.
 Me ru fo dator si oordo atorul Ce trului de e ele ță pe tru tinerii muzicieni supradotati
di Ro â ia orga izat la Fa ultatea de Muzi ă di adrul U i ersităţii Tra sil a ia di Braşo
Me

ru î stru turile U iversității:
 Co siliul Fa ultății de Muzi ă
-prezent)
 Se atul U i ersității
-2012)
 Consiliul Departa e tului de I terpretare şi Pedagogie Muzi ală

Me

-prezent)

ru î aso iații profesio ale şi ştii țifi e:











Academia Americano-Ro â ă pe tru Artă şi Ştii ță ARA
So ietatea I ter ațio ală pe tru Edu ație Muzi ală ISME
Aso iația Europea ă a Profesorilor de Pia EPTA
So ietatea Ro â ă Mozart
Foru ul Națio al al I stituțiilor de Î ăță â t Superior Artisti di Ro â ia
Aso iația I ter ațo ală Pia o Duo
Aso iația Culturală Ro â ia – Germania
Asociația Culturală Ro â ia – Israel
Fundația cultural-artisti ă, știi țifi ă și teh ologi ăNIPPONICA
Societatea Româ ă pe tru Edu ație Muzi ală ROSME

Alte fu ții deținute:











Preşedi tele Fu dației ro â o – japoneze Nipponica – Braşo
-2000)
Preşedi tele Fu dației pe tru opii supradotați – PROMUSICA (1999-2005)
Se retar al Co isiei Arhite tură – Arte în cadrul CNEAA – Bu ureşti
-2005)
Me ru î Co siliul Națio al So rates
-2005)
Me ru al Co itetului Națio al de a ordare a urselor pe tru stude ții ro â i,
di adrul Mi isterului Edu aţiei şi Cer etării
-2005)
Me ru î adrul Cosiliului Dire tor al Aso iației Culturale Ro â o – Ger a ă
(2001-2005)
Dire tor Ge eral al Filar o i ii Braşo
-2007)
Preşedi tele The I ter atio al Co petitio for Wood i ds, st Editio , Braşo
Preşedi tele de o oare The I ter atio al Co petitio for Stri gs, st Editio , Braşo
Director pentru România al Academiei Americano-Ro â e pe tru Ştii ță şi Artă

)
-prezent)
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A tivități dida ti e şi de er etare:
 Predare cursuri: Pia , A o pa ia e t, Muzi ă de a eră, A alize s he kerie e,
Întroducere în Meloterapie, Evolutia în Meloterapie, Efectul Mozart,
Afe țiu ile profesio ale spe ifi e uzi ie ilor
 Î dru ător lu rări de li e ță, lu rări de disertație, o du ător de do torat
 Ela orare şi pu li are de lu rări ştii țifi e, ărți de specialitate
i străi e u os ute

Li

E gleză, Fra eză, Italia ă, Ger a ă, Maghiară
Orga izator de eve i e te ştii țifi e






















Me

Co urs ațio al de i terpretare i stru e tala Brașo
ai - 2 iunie 1991)
Cursuri I ter ațio ale de Măiestrie Artisti ă Master Classes – Braşo
-2004)
Va a țe Muzi ale. Ediția a -a. (15 - 27 iunie 1997)
Musicology International Symposium (1999)
Ci lu de o feri țe I ter ațio ale Tra sil a ia Musi Su
er A ade
Co urs I ter ațio al pe tru i stru e te de suflat di le
Ediţia I
Co urs I ter ațio al pe tru i stru e te u oarde Ediția I
Festi alul I ter atio al Muzi ii de Ca eră, Editia a XXXIV, -19 sept.2006
Sesiu i de o u i ări ştii țifi e Analize schenkeriene – ceri ță a i terpretării oder e (20062008)
Cer uri stude țeşti: Pia istica de perfor a ță î sec. al XX-lea, Ştii ța i terpretării, Hei rich
Schenker, Management muzical
Zilele Facultății de Muzică
Stagiu ea per a e tă de o erte a Fa ultății de Muzi ă
Si pozio ul ştii țifi Ştii ța uzicii – excele ță î i terpretare uzicală organizat sub înaltul
patronaj ISME-ROSME (din 2011)
Simpozion stiintific Music, Management and Media - a timeless competition (2012)
Concurs de interpretare muzicala Young Artists (26-28 Octombrie 2012)
Congresul international de muzicologie, editia a II-a 2014, Timisoara, Romania;
Festi alul atio al stude tes al uzi ii de a eră Brasso ia di
;
Gala atio ala stude țeas ă de operă di
Workshop: Music Therapy - Science and Art 13-16 Iunie 2014
Festi alul Coral I ter ațio al Tra sil a ia CorFest
Conferința i ter ațio ală de Meloterapie di
Stagiu ea de o erte a U i ersității Tra sil a ia di Brașo
ru î





o itete/ olegii de reda ție ale revistelor/volu elor de specialitate

Referent RevArt - Re istă de teoria şi riti a artei CNCSIS B+ , î s risă î
Ger a ia şi EBSCO, SUA
Bulleti of the Tra sil a ia U i ersit of Braşo . Series VIII: Art CNCSIS B+
A alele U i ersității de Vest Ti işoara - Seria Muzi ă

BDI CEEOL,
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Referent Studia Musica; CEEOL, EBSCO, PROQUEST
Refere t Teh ologii I for ati e si de Co u i ație i Do e iul Muzi al
Editura A ade i a Brâ uşi a U i ersității Co sta ti Brâ uşi di Târgu-Jiu
The Romanian Journal of Music and Medicine

Co-chair:
 The 34th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences ARA, May
18th-23th 2010, Carol I - National Defence University, Bucharest, Romania.
 The 35th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences ARA, July
6th-11th 2011, Politecnica University, Ti işoara, Ro a ia.
 The 12th WSEAS International Conference on Acoustics & Music: Theory & Applications
(AMTA '11), April 11th- th,
, Tra sil a ia U i ersit of Braşo , Braşo , Ro a ia.
 The 36th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences ARA, May
30th- June 2nd, 2012, LUM-School of Management, Gioia del Colle, Bari, Italy
 Si pozio ul ştii țifi i ter ațio al: Ştii ța uzi ii – e ele ță î i terpretare uzi ală, -24
Noie rie
, Fa ultatea de Muzi ă, Braşo
COMPETENȚE






Expert evaluator CNEAA (2000-2005)
Expert evaluator CNCSIS (2004-2010)
Expert evaluator ARACIS (2007-2011)
Expert termen scurt DOCIS (2009-2011)
E pert e aluator ARACIS pe tru progra e de studiu pri î ăţă â t la dista ţă

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Proie te ațio ale și i ter ațio ale
1995
I ițiatorul şi respo sa ilul proie tului Master Classes Braşo –
, âştigător î
adrul progra ului Caleidos ope, orga izat şi fi a țat de Co isia Europea ă de la Bru elles
1996-1997
i ițiatorul şi respo sa ilul proie tului ROHSPAG-Master Courses
, âştigător î
cadrul programului Caleidoscope”, orga izat şi fi a țat de Co isia Europea ă de la Bru elles.
2009
Observatorul
orga is ul i
pe tru piaţa

Coordonator pentru parteneriatul cu Universitatea de Vest din Timişoara pe tru
Profesiilor Muzicale din Romania (OPMR), ID
, proie t fi a țat pri POSDRU,
ter ediar Mi isterul Edu atiei, Cer etarii şi I o arii, s he a de gra t
Universitate
u cii, a a prioritară , do e iul ajor de i ter e ţie .

A tivitate pedagogi ă realizată u elevii și stude ții

de pre ii ațio ale şi i ter ațio ale
 Peste
de o erte şi re italuri î ţțară
 Peste
de o erte şi re italuri î SUA, Austria, A glia, Belgia, Ger a ia, El eţia, Olanda,
Italia, Spa ia, Fra ța, Mo a o, Japo ia, U garia, Iugosla ia, Bulgaria, I do ezia și Viet a
 I pri ări spe iale- arde şi pe tru Fo ote a de Aur a So ietății Națio ale Radio
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 I pri ari CD și DVD, tra s isiu i

ass-media în direct

Organizare de eve i e te ştii țifi e o feri țe, se i arii, et .
1. Musica e Religione, tra Etica e Matematica - Universita Europea della Musica, Cosenza, Italia
perioada:6 - 9 Octombrie 2013
2. Workshop de interpretare instrume tală - TIMIŞOARA MUZICALĂ ACADEMICĂ Ediţia a XIX-a
perioada:3-5 Aprilie 2009
3. MasterClass de pian - So ietatea I ter ațio ală de Studii Muzi ale - Ş oala de ară EduRoC
perioada:12-17 August 2012
4. Master class de pian - Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Muzică perioada:5
Iulie-14 Iulie 1992
5. Master class de pian - Universitatea Transilvania din Brașo , Facultatea de Muzică
perioada:28 Iunie-7 Iulie 1993
6. Master class de pian - Universitatea Transilvania din Brașo , Facultatea de Muzică perioada:413 Iulie 1994
7. Master class de pian - Universitatea Transilvania din Brașo , Facultatea de Muzică perioada:413 Iulie 1995
8. Master class de pian - Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Muzică
perioada:25 Iulie-8 August 2004
9. Master class de pian - Uniunea compozitorilor si Fundația Culturala Basarabia – Chișinău,
Republica Moldova perioada:16-26 August 1993
10. Master class de pian - Fundatia Basarabia, Chisinău, Republica Moldova perioada:15
Septembrie- 2 Octombrie 1994
11. Master class de pian - Centrul Muzical Soinu, Algorta, Spania perioada:15 - 25 Septembrie
1997
12. Ciclu de conferinte - Centrul Muzical Soinu, Algorta, Spania perioada:8 - 15 Martie 1997
13. Visiting Professor - Conservatorio Soinu, Centrul Muzical Algorta, Spania perioada:19
Decembrie 2005 - 16 Ianuarie 2016
14. Master class de pian - Escuela Municipal de Musica Illora, Spania perioada:25-30 Aprilie 2011
15. Master class de pian - Conservatorio de Musica Torre del Mar perioada:21-25 Februarie 2011
16. Master class de pian - Adirondack Music Camp perioada:24 August 1 Septembrie 2002
17. Master class de pian - The Wilmington Music School perioada:5 Februarie 2002
18. Master class de pian - Orchestra Filarmonica Forum Fiorentino, Firenze, Italia perioada:5-10
Decembrie 2005
19. Conferinţa Principii inovatoare în pianistica modernă - Academia Romaniei Filiala Iaşi
perioada:26 Noiembrie 1988
20. Corespondenta Mureşenilor în contextul artei muzicale naționale - Musica Coronensis
perioada:13-15 Octombrie 2006
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Premii şi disti ții














1985 - Titlul de profesor e ide țiat acordat de Ministerul Edu aţiei şi Î ăţă â tului
1987 - Premiul Astra pentru pedagogie
1989 - Diplo a de o oare a Co ursului i ter aţio al de uzi ă Citta di Stressa,
1994,1997- Diplo a de o oare şi Medalia A iversări culturale cluje e a A ade iei de Muzi ă
Gh.Dima, ca re u oaştere a eritelor artisti e.
1995 - Diplo a de o oare a Ş olii de Arte di Satu Mare, pe tru î altul spriji a ordat
a ti ităţii ş olii
1999 - Diplo a de o oare a Fu daţiei Norbert Petri di Braşo
2000 - Premiul Radiodifuziunii Române pentru contri uţii ajore î dez oltarea şi afir area
pia isti ii ro â eşti.
2001 - Diplo a de E ele ţă a Foru ului pe tru Noua Europă orga izat de ătre Fu daţia
Euro-Asia Promotion and Cultural Foundation, a ordată pe tru o tri uţii ajore î
dez oltarea şi afir area ş olii pia isti e ro â eşti şi pe tru rezultatele re ar a ile o ţi ute
pe pla aţio al şi i ter aţio al
2004 - Pre iul I la se ţiu ea Edu aţie a Proie tului Femina Vip orga izat de Aso iaţia Fe eilor
de Afa eri şi a Fe eilor Co du ătoare de Î trepri deri di Braşo - AFAFCI
2004 -Trofeul Femina Vip 2004 acordat de AFAFCI
2004 - De oraţia Meritul pe tru Educație î Ra g de Mare Ofiţer a ordat de Preşedi ţia
României
2010 – Premiul Academiei Americano-Ro â e pe tru Ştii ță Artă şi Artă (The American
Romanian Academy Award)

Referi țe i presa s risă









Doru Popovici – Drum Nou, Braşo
Costi Tuchilă – Ro â ia Literară, Bu ureşti
Iosif Sava – Jurnal pe portative, Bu ureşti
Viktor Pikaizen (Rusia) – Cuget Românesc, Braşo
Viktor Pikaizen (Rusia) – Cuget Românesc, Braşo
Lars Walberang, Westdeutsche Zeitung, Auflage, Düsseldorf
G.Culianu – New York Magazin
Anca Florea- Curentul , Bu ureşti

Alte referi țe și experie țe știi țifi e






Ela orarea de ărți, ursuri şi de lu rări ştii țifice - listate în a e ă
Co feri ţe preze tate î SUA, Belgia, Ola da, Fra ţa, Ger a ia, Italia, Spa ia, U garia
Me ru î juriile o ursurilor ațio ale şi i ter aţio ale: SUA, Italia, Bulgaria, Ro â ia
Profesor i itat la ursuri i ter aţio ale de ăiestrie artisti ă : SUA, Italia, Fra ţa, A glia,
Germania, Spania, Ungaria, România, Republica Moldova
Director al Direcției de Cer etare: Ştii ța Muzi ii-E ele ță î I terpretare
-2009)
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Refere t ofi ial î o isiile de a aliză şi a ordare a titlului ştii ţifi de do tor
Emisiuni numeroase la televiziunile: NBC (SUA), Eurovision, RAI, Telepace (Italia), Metro TV
I do ezia pre u şi la tele iziu ile di Ro â ia aţio ale şi lo ale
I pri ări spe iale – arde şi fo ote a de aur a So ietăţii Naţio ale Radio
2 filme de tele iziu e de lu g etraj, î s op pedagogi , preze tate î peste de ţări:
„Lu gul dru spre desăvârşire” – 1982
„Şi totuşi...Mozart” –
, fil e a repreze tat Tele iziu ea Ro â ă la Festi alul
I ter aţio al „Praga de Aur” în 1990
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