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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stoian-Irimie, Dionisie Dumitru 

Adresă(e) Str. Sighişoarei, Nr. 21, Ap. 1,  Loc. Cluj-Napoca, România 

E-mail(uri) dionisiestoian@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 05.10.1982 
  

Sex Masculin 
  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Str. Ion I.C.Brătianu, nr. 25, Cod poştal: 400079, 
jud. Cluj, România, Telefon: +40 264 591241 
web: www.amgd.ro  
 

Funcţia sau postul ocupat Redactor muzical – Studioul Audio-Video 
  

Experienţa profesională - realizarea înregistrărilor audio şi video a concertelor, recitalurilor şi spectacolelor susţinute de      
profesorii şi studenţii AMGD 
- editarea materialelor audio-video înregistrate 
- asigurarea asistenţei tehnice la simpozioane, sesiuni ştiinţifice, doctorate. 
- multiple proiecte din cadrul A.M.G.D. 

Perioada Nedeterminată, din 2005 până în prezent 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Domeniul audio/video - 
  

Educaţie şi formare  
  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
preuniversitar / furnizorului de formare 

Grup Şcolar Rădăuţi, Jud. Suceava 
 

Perioada Din 1998 până în 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă profesională 
Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Informatică 
  Ajutor analist-programator 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
universitar / furnizorului de formare 

 
Academia de Muzică  „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca 

Perioada 2001-2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Departamentul pentru pregătirea cadrelor didactice;  
Diplomă de Licenţă –Licenţiat în Arte Muzicale, Specializarea – Pedagogie Muzicală (AMGD – 
Cluj Napoca) 
 
2007-2008 
Studii de masterat – Managementul Instituţiilor de Cultură (Universitatea “Valahia din 
Târgovişte) 
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 2008-2010 
Studii de masterat – Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca – specializarea 
Pedagogie muzicală  
 
2011 
Atestat Impresar artistic - Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca - Centrul de 
Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională 

  
2015 
Atestat maestru de sunet  - Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca - Centrul de 
Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională 

  
2016 
Curs Editare Video, Adobe Premiere – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

  
2013 – prezent 
doctorand - Școala doctorală „Sigismund Toduță”, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”  
Cluj-Napoca 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

T.S.D. 
Armonie 
Forme Muzicale 
Contrapunct 
Dirijat 
Folclor 
Psihologie 
Pedagogie 
Practică pedagogică 
Didactica specialităţii 
Educaţie interculturală 
Tehnica captării sunetului 
Editare audio-video 
Management educațional 
Impresariat artistic 

 

Disciplinele opţionale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Module opţionale: Informatică muzicală / Regie muzicală de sunet / Cânt popular 
Operare PC 
Editare Audio 
Editare Video 
Operare Video  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

C1 Engleză C1 Engleză C1 Engleză C1 Engleză C1 Engleză 

B1 Franceză B1 Franceză B1 Franceză B1 Franceză B1 Franceză 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, sociabilitate, adaptabilitate la normele impuse de un grup, dinamism, cooperare la 
munca în echipă 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Am participat la filmarea și imprimarea audio la majoritatea evenimentelor artistice desfăşurate din 
2005 până în prezent în cadrul stagiunilor Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Operarea în diferite softuri de tehnoredactare (text, grafic, partituri muzicale), cât şi în cele dedicate 
imprimării, procesării și editării audio-video 

 

Competenţe şi aptitudini artistice Încă din anii de studii am manifestat interes faţă de tot ceea ce înseamnă tehnica imprimării audio, 
tehnoredactarea digitală și editarea audio-video. Cursurile opţionale realizate în anii de studiu 
(informatică muzicală, regie muzicală de sunet) și de perfecționare (în timpul carierei profesionale)   
m-au ajutat să încep munca în acest domeniu, să o continui şi să dobândesc pe parcurs mai multă 
experienţă. 

 

 
ANEXĂ 
 

Activitate profesională: 
 - angajat din 2005 până în prezent – redactor muzical la Studioul Audio-Video al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca 
- realizarea înregistrărilor audio şi video a concertelor, recitalurilor şi spectacolelor susţinute de   profesorii şi studenţii AMGD 
- editarea materialelor muzicale înregistrate 
- asigurarea asistenţei tehnice la simpozioane, sesiuni ştiinţifice, doctorate 
- introducerea în baza de date a Studioului Audio-Video şi fonotecarea înregistrărilor din concertele AMGD 
- membru în comisia de examinare din cadrul cursului de formare profesională Maestru de sunet organizate de Centrul de Cercetare, Formare şi 
Dezvoltare Profesională AMGD 
  

Activitate ştiinţifică: 
Lucrări nepublicate: 
2004 – Monografia comunei Bilca, Judeţul Suceava - lucrare de absolvire, 

îndrumător lect.univ. Delia Irimie, Colegiul Universitar de Muzică Piatra-Neamţ, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca 
2006 – Etnografia şi folclorul muzical al huţulilor din Brodina, Nisipitu şi Ulma, judeţul Suceava – lucrare de licenţă, conducător ştiinţific prof. univ. dr. 

Ioan Haplea, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca 
2008 – Optimizarea activităţilor artistice ale Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca - lucrare de disertaţie, coordonator prof. univ. dr. 

Ioan Bocşa, Universitatea “Valahia” din Târgovişte (în parteneriat cu Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia) 
2012 -  Integrarea mijloacelor multimedia în educaţia muzicală - lucrare de disertaţie, coordonator prof. univ. Maria Timariu, Academia de Muzică 

„Gheorghe Dima” Cluj-Napoca 
 

Colaborări proiecte şi granturi: 
- filmare şi editare video primară la concertele din cadrul proiectului de cercetare Impactul artistico- social al creaţiei muzicale contemporane în 
secolul al XXI- lea prin prisma relaţiei creator- interpret- public consummator (manager partener: Cristian Bence-Muk AMGD): 

• Lucrări de referinţă din creaţia muzicală românească a secolului XX (I) - solist Răzvan Poptean (22 noiembrie 2010, sala 59 a 
Academiei de Muzică "Gh.Dima" din Cluj-Napoca) 

• Clarinetomania - solist Răzvan Poptean - 12 octombrie 2011, sala Studio a Academiei de Muzică "Gh.Dima" din Cluj-Napoca 
• Cvintete cu clarinet din secolul XX - 26 noiembrie 2011, ora 19, sala 59 a Academiei de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca  
• Concert educativ - 5 decembrie 2011, ora 16, sala 59 a Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca 
• Cvintete cu clarinet din secolul XXI - 5 noiembrie 2012, sala Studio a Academiei de Muzică "Gh.Dima" din Cluj-Napoca  
• Recital vocal-instrumental - 11 iunie 2013, sala Studio a Academiei de Muzică "Gh.Dima" din Cluj-Napoca  

 

- filmare şi editare video primară la spectacolul de balet din cadrul proiectului de cercetare Avatarurile mitului “Orfeu” în istoria muzicii: 

• Seară de balet contemporan (Lira lui Orfeu de Tudor Feraru şi orfeuridice de Şerban Marcu) – 23 noiembrie 2011 
 

- tehnoredactare texte muzicale în cadrul proiectului Folclor muzical din Ţinutul Neamţului, autori: Doina Haplea, Ioan Haplea, Ion H. Ciubotaru, Editura 
Arpeggione, Cluj-Napoca, 2008 
 

- tehnoredactare texte muzicale în cadrul proiectului Muzică vocală tradiţională din Sălaj vol I şi II, autor Ioan Bocşa, Fundaţia Culturală TerrArmonia, 
Editura MediaMusica, 2009 
 

- tehnoredactare text, texte muzicale: 
• Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava, Neamţ, Bacău), autor Delia Stoian-Irimie, Editura 

MediaMusica a Academiei de Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca, 2009 
• Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava, Neamţ, Bacău), autor Delia Stoian-Irimie, Editura MediaMusica a 

Academiei de Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca, 2009 
 

- tehnoredactare texte muzicale: 
• Repertoriu vocal şcolar, suport didactic, autor Gabriela Munteanu 
• Culegere de cântece pentru copii, autor Elena Chircev 

 

- tehnoredactare partituri şi ştimei: 
• Ede Terényi 
• Cristian Misievici 
• Adrian Enescu 


