
                                                Curriculum Vitae 
 

NUMELE SI 

PRENUMELE 
Sampetrean Mircea Radu 

FUNCTIA DIDACTICA - Profesor universitar 

TITLURI STIINTIFICE -Doctor, Licenţiat 

LOCUL DE MUNCA -Academia de muzica “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca 

STUDII 

UNIVERSITARE 

-Conservatorul de muzica “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca 

SPECIALITATE 

OBTINUTA PRIN 

DIPLOMA 

-Artist liric; Profesor de canto 

EXPERIENTA 

PROFESIONALA 

-Incepand cu anul univ. 1995-1996 titular Conferentiar universitar al 

catedrei de canto 

-1995-2000: Profesor colaborator si decan al Facultatii de muzica de la 

Universitatea din Oradea 

- Şef de catedră - Catedra Canto a Facultăţii de Artă scenică a Academiei de 

Muzică din anul 2000-2004. 

- Membru în Consiliul Facultăţii de Artă scenică a Academiei de Muzică 

începând cu anul 2000-2004. 

- Membru în Senatul Academiei de Muzică începând cu anul 2000-2004 

- Colaborator la disciplina Canto la D.E.C.I.D. - Academia de Muzică 

"Gh.Dima" Cluj, începând cu anul 2003 

- Profesor colaborator la Departamentul de Muzică, Universitatea din 

Craiova între anii 2004-2007 

Membru în comisia de titularizare la Universitatea din Iaşi şi la 

Departamentul de Muzică, Universitatea Craiova 

Preşedinte şi membru în diferite jurii la Concursuri naţionale şi 

internaţionale de specialitate. 

Preocuparea permanenta a activitatii studentilor si evolutiei lor in vederea 

perfectionarii profesionale la nivel national si international 

-Participarea lor permanenta la cursuri, productii de catedra, recitaluri de 

clasa, colaborari cu institutiile de cultura din tara si strainatate(teatre de 

opera si filarmonici), plus desavarsirea activitatii de la clasa de opera prin 

abordarea unui repertoriu adecvat; participarea la concursuri si festivaluri 

nationale si internationale 

Cuceu Radu:-laureat al Concursului International “Nicolae Bretan” 

                       -laureat al Concursului National “Gheorghe Dima” 

                       -solist al operei romane din Cluj-Napoca 

                       -actualmente stabilit in Franta 

Maier Corina:-laureată a Concursului International “Nicolae Bretan” 

                        -laureat a Concursului National “Gheorghe Dima” 

                        -participanta la Concursul International “Hariclea  

                         Darclee”,Braila 

                        -laureata a Concursului de lied german de la forumul  

                          German din Oradea 

                        -actualmente stabilita in Stuttgart,Germania 

Lisnic Tatiana:-laureata a Concursului International “Nicolae Bretan” 

                          -laureata a Concursului National “Gheorghe Dima” 



                          -laureata a Concursului International “Hariclea  

                           Darclee”,Braila 

                          -actualmente solista de nivel international,angajata sau  

                           invitata a operelor din Viena,Berlin,Hamburg, 

                           Paris,Londra,etc. 

Barz Stefania:-solista la Opera Romana din Cluj-Napoca 

                        -laureata la concursul “Wolfgang Amadeus Mozart” 

                        -laureata a Concursului International “Hariclea  

                         Darclee”,Braila 

Cherata Ionut:-solist al operei din Craiova 

                         -asistent universitar la catedra de canto al Universitatii din  

                          Craiova 

Samson Melinda:-participanta la concursul “Sigismund Toduta” 

                              -participanta la concursul de lied romanesc,Brasov 

                              -profesor de specialitate,catedra de canto a liceului de  

                               muzica din Sibiu 

Ion Vrasmas:-masterand la Mozarteum,Salzburg-Austria 

Neculce-Sampetrean Adrian  -  fiu si student: 

                              -dublu-laureat al Concursului International “Hariclea  

                                Darclee”,Braila 

                              -dublu-laureat al Concursului de lied romanesc,Brasov 

                              -castigator al Bursei Yamaha pentru studenti,Bucuresti 

                              -laureat al Concursului “Sigismund Toduta”, 

                               Cluj-Napoca 

                              -participant al Concursului International “Renata  

                               Tebaldi”,San Marino 

                             -masterat la Mozarteum,Salzburg-Austria(cursuri de  

                              vara) 

                             -laureat al Concursului International de canto “Eugenia  

                              Moldoveanu” 

                             -Diploma de onoare a Operei Nationale Romane din  

                              Cluj Napoca la concursul “Tineri de azi ai operei” 

                             -colaborator permanent al Operei Romane din Cluj- 

                               Napoca,in titlurile:”Boema”,”Carmen”,”Lucia di  

                               Lammermoor”,”Don Giovanni”,”Don Carlos”, 

                               “Candide”                           

                             -colaborator al filarmonicilor din tara:Cluj- 

                              Napoca,Sibiu,Iasi,Brasov,Oradea, 

                              Ramnicu-Valcea,Satu-Mare,Targu-Mures,Constanta 

                             -actualmente angajat al studioului de opera de la  

                              Bayerische Staatsoper,Munchen 

PERFECTIONARI Pregatirea personajului Publius din opera Titus de W.A. Mozart cu 

maestrul si marele artist Yehudi Menuhin-in vederea premierei cu acest 

titlu la Opera de stat din Bonn-Germania 

GRANTURI  

ACTIVITATE 

ARTISTICA 

-1975-1977:student, colaborator la opera din Cluj-Napoca 

-1975-1982:solist angajat al operei din Cluj-Napoca 

-1982-1996:-solist al operelor din Bonn,Bremen,Frankfurt am Main- 

Germania 



 -invitat al operelor din  Hanovra,Wurzburg,Braunschweig,Freiburg- 

Germania 

 -invitat al operelor din tara:Bucuresti,Timisoara,Craiova, 

Cluj-Napoca,Constanta,Iasi 

 -invitat al filamonicilor din:Iasi,Targu-Mures,Oradea, Satu-Mare,  

Râmnicu-Vâlcea 

-Turneu artistic cu Opera Romana din Cluj-Napoca in 

Austria,Germania,Italia si Turcia 

-Turneu artistic cu Opera din Timisoara la Bruxelles 

-Turneu artistic cu Opera din Sofia(Bulgaria) 

-Turneu artistic cu Filarmonica Iasi in Spania\ 

-Turneu artistic individual in Moscova,Lvov,Ialta(concerte cu arii din 

opere) 

-Turneu artistic cu Opera Romana din Cluj la Kiev 
 

REPERTORIU:  

- cuprinde peste 1500 de spectacole de operă, concerte vocal-simfonice şi 

recital de arii, scene din operă şi lieduri în ţară şi în străinătate 

- numeroase înregistrări audio şi video în ţară: Opera din Timişoara, 

Filarmonica din Iaşi, Opera din Craiova, Opera din Cluj, Filarmonica din 

Oradea şi străinătate: Opera din Bremen, Opera din Bonn, Festivalul 

Internaţional de operă Montpellier/Franţa. 

1.Opera: 

-G.B.Pergolesi:-La Serva Padrona:-rol Uberto(inregistrare radio) 

-W.A. Mozart:-Bastien si Bastienne:-rol Colas(inregistrare radio) 

                     -Nunta lui Figaro:-rol Figaro(inregistrare radio) 

                                                  -rol Bartolo 

                                                  -rol Antonio 

                     -Don Giovanni:-rol Comandor 

                                              -rol Leporello(inregistrare TVR- 

                                               Bucuresti,transmisie) 

                                              -rol Masetto 

                     -La Clemenza di Tito:-rol Publio 

                     -Titus:-rol Publius 

-G.Donizetti:-Lucretia Borgia 

                     -Don Pasquale:-rol Don Pasquale 

                     -Lucia di Lammermoor:-rol Raimondo 

-G.Rossini:-Barbierul din Sevilla:-rol Bartolo 

                                                      -rol Basilio 

-G.Puccini:-Boema:-rol Colline 

                  -Madama Butterfly:-rol Comisarul Imperial 

                                                  -rol Bonzo 

                  -La Fanciulla del West:-rol Sonora 

                  -Tosca:-rol Angelotti 

                              -rol Sacristanul 

-G.Verdi:-Aida:-rol Regele 

                         -rol Ramfis 

               -Rigolleto:-rol Monterone 

                                -rol Sparafucile 

               -Traviata:-rol Doctorul 



                              -rol Baronul 

               -Trubadurul:-rol Ferrando 

               -Bal Mascat:-rol Tom 

                                   -rol Samuel 

               -La forza del destino:-rol Calatrava 

                                                 -rol Padre Guardiano 

               -Giovanna D’Arco 

               -Nabucco:-rol Marele preot 

                                -rol Zaccaria 

               -Vecerniile Sicilene:-rol Bethune 

               -Don Carlos:-rol Filip 

                                   -rol Marele Inchizitor 

                -Falstaff:-rol Pistola 

                -Simone Boccanegra:-rol Fiesco 

-Stravinscki:-Oedipus Rex:-rol Tiresias 

                                            -rol Kreon 

-Prokofiev:-Ingerul de foc:-rol Inqusitor 

-R.Wagner:-Parsifal:-rol Gralsrichter 

                   -Maestrii cantareti din Nurnberg-rol Nachtwehter 

                   -Olandezul Zburator:-rol Daland 

-A.Berg:-Wozeck:-rol Handwerkbursche 

-H.Berlioz:-Damnatiunea lui Faust:-rol Brander 

-S.Gounod:-Faust:-rol Mefisto 

                             -rol Wagner 

-Saint-Saens:-Samson si Dalila:-rol Abimelech 

-G.Bizet:-Carmen:-rol Zuniga 

-R.Strauss:-Salomeea:-rol Nazariteanul 

-Flotonv:-Martha:-rol Plumpet 

-B.Smetana:-Mireasa vanduta:-rol Micha 

-Ceaikovski:-Evgheni Oneghin:-rol Gremin 

-L.van Beethoven:-Fidelio:-rol Fernando(Ministrul) 

2.Opereta: 

-Fr. Lehar:-Vaduva Vesela:-rol Baronul Mirko Zeta 

                 -Tara surasului 

-R.Strauss:-Liliacul:-rol Frank 

-R.Zener:-Vanzatorul de pasari:-rol Webs 

-K.von Supre:-Boccacio:-rol Scalza 

3.Repertoriu pentru copii: 

-Zirra:-Capra cu trei iezi:-rol Lupul 

-Klein:-Fat-Frumos:-rol Buzdugan 

4.Repertoriu romanesc: 

-T.Bratu:-Stejarul din Borzesti:-rol Parcalabul Arbore 

-A.Zirra:-Alexandru Lapusneanu  

-S.Toduta:-Mesterul Manole:-rol Galiman(filmare TV local) 

-T.Jarda:-Luceafarul de ziua(Bas) 

-N.Bretan:-Horea:-rol Kemeny(Filmare TV Local) 

-F.Barbu:-Ana Lugojana:-rol Pfitzner 

-G.Dendrino:-Lasati-ma sa cant 

-Gh.Dumitrescu:-Geniu Pustiu 

-Paul Constantinescu:-Pana Lesnea Rusalim 



                                   -O noapte furtunoasa 

5.Repertoriu Vocal-Simfonic: 

-Haendel-Iephta 

              -Teresien Messe 

-Mozart:-Requiem 

              -Misa Incoronarii 

               -Misa in Do 

L.van Beethoven:-Iisus pe muntele cu maslini 

                            -Simfonia a IX-a 

Recitaluri de arii si scene din opere 

Recitaluri de lieduri romanesti:din creatia 

compozitorilor:S.Toduta,T.Jarda,P.Bentoiu,N.Bretan,Eliade,T.Brediceanu 

Recitaluri de lieduri din creatia compozitorilor universali:L.van 

Beethoven,W.A.Mozart,R.Schumann,F.Schubert 

ACTIVITATE 

STIINTIFICA 

-Membru si presedinte de juriu la mai multe concursuri nationale si 

internationale de canto 

- Teza de doctorat : Ipostaze scenice ale rolurilor de bas şi bariton din 

operele lui Mozart: Nunta lui Figaro, Don Giovanni şi Titus, 

conducător ştiinţific prof.univ.dr.Angi Ştefan cu menţiunea Summa cum 

Laude 

 - Conducător ştiinţific Lucrări de Disertaţie 

- Simpozionul Internaţional “Arta vocală în toate ipostazele” cu referatul 

“Spectacolul de operă – viziuni estetico-regizorale”. 

- Participare la toate editţiile a Simpozionul Internaţional “Arta vocală în 

toate ipostazele” Cluj 

Organizarea în cadrul AMGD Cluj, a mai multor ediţii (2011, 2012, 2013) 

de audiţii şi concursuri de preselecţie pentru Openstudio, Opera din 

Dusseldorf/Germania şi Concursul de Interpretare Neuestimmen, Germania 

2013 

 

DISTINCŢII, PREMII -1976 - Premiul concursului international de canto Fr.Vinas,Barcelona-

Spania 

- Premiant la toate ediţiile Concursului Naţional “Cântarea României” 

- Medalia de Argint al Bundestag pentru continuitate ca solist la Opera 

din Bonn/Germania 

- Trofeul „Lya Hubic” al Operei Nationale Romane din Cluj – Februarie 

2013 

LIMBI CUNOSCUTE -Germana 

-Italiana 

- Rusă 

                

            Semnătura, 

 


