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Curriculum vitae  
Europass   

  

 
 

 
Informaţii personale 

 

 

Nume / Prenume Răceu Octavia  

Adresă(e) Pța. Timotei Cipariu nr. 15, ap. 37, cod 400191, Cluj-Napoca, România 

Telefon(oane) 0742742634   

  

E-mail(uri) octaviamarc@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 03.07.1987 
  

Sex Feminin 
  

 
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
 Academia de Muzică „G. Dima” Cluj-Napoca 
 Facultatea de Interpretare Muzicală, Departamentul cu instrumente de coarde, 
de suflat și percuție – disciplina acompaniament, post lector universitar doctor 
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Experiența profesională 
 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

Activități și responsabilități principale 

 

Numele și adresa angajatorului  

Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

Activități și responsabilități principale 

 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate   

 

 

                                                

Perioada 

                         Funcția sau postul ocupat 

        

        

        Activități și responsabilități principale 

                 

                 

                Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

Activități și responsabilități principale 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

 

 

Perioada 

 

 

 

Martie 2016 - prezent 

Asistent universitar doctor în cadrul Facultății de Interpretare, Departamentul Instrumente cu Coarde, 

de Suflat și Percuție 

Activitate de profesor acompaniator la catedra de instrumente cu coarde – clasa de vioară și chitară 

clasică, și la catedra de instrumente de suflat și perfuție – clasa de flaut 

Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, Str. Ion I.C. Brătianu 25, Cluj-Napoca, România 

Formarea artistică a studenților în vederea susţinerii de concerte şi recitaluri publice 

 

 

 

Octombrie 2015 – februarie 2016 

Cadru didactic asociat în cadrul  Facultății de Interpretare, Departamentul Instrumente cu Coarde, de 

Suflat și Percuție și în cadrul Departamentului Instrumente cu Claviatură și Ansambluri Instrumentale 

Activitate de profesor acompaniator la catedra de instrumente cu coarde – clasa de vioară și chitară 

clasică, și la catedra de instrumente de suflat și percuție – clasa de flaut  

Activități didactice practice de predare a disciplinei pian principal 

Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, Str. Ion I.C. Brătianu 25, Cluj-Napoca, România 

Formarea artistică a studenților în vederea susţinerii de concerte şi recitaluri publice 

 

 

 

Octombrie 2013 – Septembrie 2015 

Asistent universitar doctorand în cadrul  Facultății de Interpretare, Departamentul Instrumente cu 

Coarde, de Suflat și Percuție și cadru didactic asociat doctorand în cadrul Departamentului 

Instrumente cu Claviatură și Ansambluri Instrumentale 

Activitate de profesor acompaniator la catedra de instrumente cu coarde – clasa de vioară și chitară 

clasică, și la catedra de instrumente de suflat și percuție – clasa de flaut  

Activități didactice practice de predare a disciplinei pian principal 

Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, Str. Ion I.C. Brătianu 25, Cluj-Napoca, România 

Formarea artistică a studenților în vederea susţinerii de concerte şi recitaluri publice 

 

 

 

Octombrie 2012 – Iunie 2013 

Cadru didactic asociat doctorand în cadrul Facultății de Interpretare, Departamentul Instrumente cu 

Claviatură și Ansambluri Instrumentale și Departamentul Instrumente cu Coarde, de Suflat și Percuție 

Activități didactice practice de predare a disciplinei pian principal 

Activitate de profesor acompaniator la catedra de instrumente de suflat și percuție – clasa de flaut  

Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, Str. Ion I.C. Brătianu 25, Cluj-Napoca, România 

Formarea artistică a studenților în vederea susţinerii de concerte şi recitaluri publice 

 

 

 

Septembrie 2011 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de pian și profesor acompaniator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatăți didactice practice de pregătire a elevilor catedrei de pian 

Activitate de acompaniator la catedra de instrumente cu coarde – clasa de vioară și catedra de 

instrumente de suflat și percuție – clasa de flaut 

Numele şi adresa angajatorului Școala de Muzică ”Augustin Bena”, Str. Horea, nr. 19/B, Cluj-Napoca, România 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                
                                   

                                                Perioada 
                      Funcția sau postul ocupat 

     
      Activități și responsabilități principale 

             
 

             Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Educație muzicală 
 
 
 

  Octombrie 2010 – Iunie 2011 
Cadru didactic asociat la catedra de muzică de cameră și acompaniament instrumente de suflat și 
percuție 
Activități didactice practice de predare a disciplinei muzică de cameră la formații camerale – duo: 
vioară – pian  
Activitate de profesor acompaniator la catedra de instrumente de suflat și percuție – clasa de flaut 
Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, Str. Ion I.C. Brătianu 25, Cluj-Napoca, România 
Formarea artistică a studenților în vederea susţinerii de concerte şi recitaluri publice 

  

 
Educaţie şi formare 

 
                                                   
 

                                                   Perioada 
 

Calificarea/ diploma obținută 
 
                                                         

 
Statut 

                 Disciplinele principale studiate /    
         Competențe profesionale dobândite 
 
    
Numele și tipul Instituției de Învățământ /  
                            Furnizorului de formare 

 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 
                                           
 

 
 
 
 
 
 
Octombrie 2012 – septembrie 2015 
 
Doctor în muzică / Diploma de doctor, Academia de Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca 
Distincția Summa Cum Laude 
 
 
Student doctorand  
Stilistica interpretării muzicale: interpretare instrumentală, pian 
Tema cercetării doctorale: Constantin Silvestri, creația pentru pian între tradiție și avangardă în 
muzica românească 
 
Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, Str. Ion I.C. Brătianu 25, Cluj-Napoca, România 
Școala doctorală Sigismund Toduță 
 
Titlu științific de Doctor în Muzică, conferit ca urmare a susținerii tezei de doctorat și în baza Ordinului 
Ministrului Educației Naționale nr. 4643 din 30.07.2015 
 

   
  

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

 
Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de învățământ/ 

Furnizorului de formare   
 
 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obținută 

                 
                Disciplinele principale studiate /    
         Competențe profesionale dobândite 
 
  Numele și tipul instiruției de învățământ /  
                            furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

4 martie 2016 
Profesor cu gradul didactic I în învățământul preuniversitar, acordat pe baza titlului științific de doctor 
în domeniul Muzică 
Educație muzicală specializată, Didactica acesteia și elemente de pedagogie și psihologie a educației 
 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratul Școlar Județean Cluj 
 
 
 
 
Iulie 2013 
Definitivat în învățământul preuniversitar 
 
Educație muzicală specializată, Didactica acesteia și elemente de pedagogie și psihologie a educației 
 
 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratul Școlar Județean Cluj 
 
 
 
Octombrie 2010 – Iunie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare de masterat în interpretare muzicală – Pian 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pian – clasa Conf. Univ. Dr. Daniel Goiți;  
Muzică de cameră și acompaniament 
Stilistică muzicală; Baroc 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Nivelul în calsificarea națională sau 

internațională 

Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, România 
 
 
120 de credite de studiu (ECTS) 
Media de absolvire a studiilor de masterat în interpretare muzicală: 10 (zece) 

                                                  
                                               Perioada 

                 Calificarea / diploma obținută 
             Disciplinele principale studiate / 
      Competențe profesionale dobândite 

   
 Numele și tipul instituției de învățământ 
                         / furnizorului de formare 
       Nivelul în clasificarea națională sau 
                                         internațională 

 
                                                 

                                               Perioada 
                 Calificarea / diploma obținută 
             Disciplinele principale studiate /  
      Competențe profesionale dobândite 

  
  Numele și tipul instituției de învățământ 
                         / furnizorului de formare 
       Nivelul în clasificarea națională sau 
                                           Internațională 

 
                                                

                                              Perioada 
              Certificarea / diploma obținută 
             Disciplinele principale studiate /  
     Competențe profesionale dobândite 

  
Numele și tipul instituției de învățământ  
                        / furnizorului de formare 
       Nivelul în clasificarea națională sau 
                                         internațională 

 
                                         

                                              Perioada 
              Certificarea / diploma obținută 
            Disciplinele principale studiate /  
    Competențe profesionale dobândite 

   Numele și tipul instituției de învățământ 
                       / furnizorului de formare 
      Nivelul în clasificarea națională sau                 
                                        internațională  

 
                                                 

                                              Perioada  
              Certificarea / diploma obținută 

              
            Disciplinele principale studiate /  
    Competențe profesionale dobândite 

   Numele și tipul instituției de învățământ 
                       / furnizorului de formare 
         Nivel în clasificarea națională sau  
                                        internațională  

 

 
Octombrie 2010 – Iunie 2012 
Certificat de absolvire a Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, Nivel II 
Psihopedagogia creativității – Creativitatea muzicală și limbajul sonor 
Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității  
Practică pedagogică în învățământul liceal și universitar 
Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, România 
 
Clasificare națională – 30 credite de studiu  
 
 
 
Octombrie 2006 – Iunie 2010 
Diplomă de Licență, Facultatea de Interpretare Muzicală – Pian 
Pian – clasa Conf. Univ. Dr. Daniel Goiți 
Muzică de cameră și acompaniament 
Istoria muzicii, stilistică muzicală, estetică muzicală, armonie, contrapunct, forme muzicale 
Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, România 
 
240 de credite de studiu (ECTS) 
Media de absolvire a studiilor de licență: 10 (zece) 
 
 
Octombrie 2007 – Iunie 2010 
Certificat de absolvire a Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, Nivel I 
Psihologia educației 
Didactica specialității 
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 
Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, România 
 
Clasificare națională – 30 de credite de studiu 
 
 
 
Septembrie 2002 – Iunie 2006 
Diplomă de bacalaureat; Certificat de competențe profesionale; 
Pian – clasa Conf. Univ. Dr. Mihaela Gavriș,  
Limba și literatura română, geografie, engleză, psihologie 
Liceul de Muzică ”Sigismund Toduță” Cluj-Napoca, România 
 
Clasificare națională – Media generală a examenului de bacalaureat: 9, 65 (nouă 65%) 
 
 
 
August 2003 – Iunie 2004, deținătoare a bursei de studii Constantin Silvestri 
Diplomă de absolvire a studiilor, acreditată Scottish National Qualifications 2004: 
Advanced Higher Music A; English Higher B 
Pian – clasa prof. Graeme McNaught (Royal Academy of Music, Glasgow) 
Muzică de cameră, istoria muzicii, armonie, forme, engleză 
The Mary Erskine School & Stewart’s Melville College, Edinburgh, Scoția 
 
Scottish Qualifications Authority 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză și franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C1 

 
Utilizator  

Experimentat 
C1 

Utilizator  
experimentat 

C1 
Utilizator  

Experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

European Certificate of Language Ability in English: Level C1, Advanced 

Limba franceză  
B1  

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută prin experiența de studii în străinătate 
O bună capacitate de comunicare, datorită experienței artistice, didactice și sociale dobândite alături 
de muzicieni interpreți , numeroși profesori și elevi 
O bună capacitate de conlucrare în diferite ansambluri camerale, datorită experienței de membru în 
formații camerale și de solist în fața orchestrelor 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de inițiativă și organizatoric (experiență în desfășurări de proiecte muzicale) 
Spirit de echipă și de leader în activitatea de manageriat artistic pe care o desfășor pentru propriile 
proiecte de interpretare artistică (concerte, recitaluri) și pentru clasa de pian 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™), calități 
dobândite pe parcursul formării profesionale 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Interpretare muzicală – pian (formare profesională); sensibilitate muzicală, o bună comunicare cu 
publicul, memorie vizuală avansată datorită studiilor în domeniul muzical 

  

Alte competenţe şi aptitudini Seriozitate, devotament, competitivitate, competență profesională în domeniul muzical 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Stare civilă: căsătorită 
Persoane în întreținere: 1 fiu -  Ștefan Răceu  

  

Anexe Activitate artistică (recitaluri și concerte, cursuri de măiestrie, premii) 
Activitate științifică 
Fișă de repertoriu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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OCTAVIA RĂCEU – PIAN  

 

ACTIVITATE ARTISTICĂ 

 

Concerte cu orchestra  

 

A debutat în calitate de solistă la vârsta de 13 ani în concert cu Orchestra de Cameră a Operei Române din 

Cluj-Napoca, dirijor Petre Sbârcea. Au urmat apoi concerte alături de orchestre consacrate precum: 
 

Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania, Cluj – Dirijor Kang Chang Woo (Coreea), 2001 

                                                                                  Dirijor Gheorghe Victor Dumănescu, 2006  

Orchestra de Cameră a Festivalului de la Edinburgh, Scoția – Dirijor James Grossmith (Scoția), 2004 

Orchestra Liceului de Muzică ”Sigismund Toduță” Cluj-Napoca – Dirijor Ciprian Para, 2006 

Orchestra studenților Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca – Dirijor Emil Aluaş, 2008 

Orchestra de cameră ”Liutaria” condusă de Titus Flueraș – Dirijor Gabriel Bebeşelea, 2009 

Orchestra Filarmonicii ”Dinu Lipatti” Satu Mare – Dirijor Danil Răceu, 2010 

 

A susținut recitaluri și concerte atât în ţară, cât şi în străinătate: Scoția, Anglia, Portugalia, Germania și 

Ungaria. La activitatea solistică se adaugă cea de acompaniator și membru în formații camerale – duo: vioară-

pian, flaut-pian, oboi-pian în colaborare cu tineri interpreți și artiști consacrați. Înregistrări pentru Radio 

România Muzical, Radio România Cultural și Radio Cluj.  

Apariții scenice solo, recitaluri camerale și activități de acompaniament (selecție a celor mai importante 

activități): 

 

- 27 martie 2017 – Francofolies Musicales, un voyage musical en images et couleurs, AMGD, sala studio. În 

program Sonatina de H. Duttileux, flaut: Henrik Portik, an I;  Octavia Răceu – pian. 

- 5-7 mai 2016 – Concursul Internațional Sigismund Toduță, ed. a XVIII-a, muzică instrumentală, canto și arte 

vizuale, Deva, alături de flautista Delia Pop, an I flaut, în program: F.S. Mercadante, P. 

Taffanel, premiul I.  

- 18 aprilie 2016 – Recital organizat pentru Transilvania Leaders, Aurel Marc – oboi, Octavia Răceu – pian, în 

program: J. S. Bach, G. Ph. Telemann, A. Ponchielli. 

- 5 iulie 2015 – Concert de deschidere al Concursului Internațional de Interpretare Muzicală „Gheorghe Dima”, 

Cluj-Napoca, ediția a XV-a (flaut-clarinet), Auditorium Maximum (UBB) Cluj-Napoca. În 

program: C. Reinecke – Balada pt. flaut și pian. Interpreți: Sébastian Jacot (Elveția) – flaut; 

Octavia Răceu – pian. 

- 5 - 11 iulie 2015 – Acompaniator oficial al secțiunii flaut în cadrul Concursului Internațional de Interpretare 

Muzicală „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, ediția a XV-a (flaut-clarinet); Sala Studio, 

Academia de Muzică Gheorghe Dima,  Cluj-Napoca.  

- 06-10 mai 2015 – Recital cameral, în cadrul Festivității de deschidere al Celui de-al doilea Congres Mondial 

de Medicină (Water Channel Proteins Celebrating 30th Anniversary). În program lucrări pentru 

flaut și pian: C. Chaminade, Louis Ganne, G. Briccialdi. (Raluca Ilovan-flaut). 

- 17-28 octombrie 2014 – Recital cameral în cadrul Festivalului Muzicii Românești, Ediția a XVIII-a, 

Universitatea de Arte G. Enescu Iași. În program lucrări în primă audiție ale compozitorilor 

Alexandru Murariu și Mariusz Siklodi.  

 - 21 ianuarie 2014 - Recital cameral vioară- pian, Sala Mică a Ateneului Român din București, în cadrul 

manifestărilor programate în Stagiunea de marți seara a Filarmonicii George Enescu din 

București. În program: I. Stravinski, E. Ysaye, R. Strauss. (Vlad Răceu – vioară). 
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- 11 decembrie 2013 - Recital cameral oboi-pian susținut în cadrul Galei poeziei române contemporane, Ediția a 

III-a, organizată de Uniunea Scriitorilor din România, în Sala Unirii din Alba Iulia. (Aurel 

Marc-oboi). Imprimare din concert TVR Cultural. 

-3 octombrie 2013 - Recital oferit cu ocazia aniversării Centenarului Constantin Silvestri la Institutul Cultural 

Român din Londra, în cadrul Seriei de concerte Enescu. În program lucrări în primă audiție de: 

C. Silvestri, G. Enescu și D. Wilson (p.a.a.) 

- 5 octombrie 2013 - Recital oferit cu ocazia aniversării Centenarului Constantin Silvestri la The Mary Erskine 

School and Stewarts Melville College, Edinburgh, Scoția. În program lucrări în primă audiție 

de: C. Silvestri și S. Toduță. 

- 8-10 mai 2013 - Recital cameral, Centenar Constantin Silvestri, compozitor și interpret, Academia de Muzică 

„G. Dima” Cluj. În program lucrări pentru pian și camerale ale compozitorului C. Silvestri 

(Sonata pentru oboi și pian op.19 nr.1, primă audiție, Sonata pentru vioară și pian op.19 nr.3, 

primă audiție, Suita a III-a pentru pian op.6 nr.1, etc).  

- 23 ian. 2012 - Recital cameral, duo instrumental vioară-pian, București, Muzeul Național ”G. Enescu” în 

colaborare cu Radio România Muzical. În program: E. Grieg, C. Saint-Saëns, R. Strauss; 

imprimare din concert. 

- 19 ian. 2012 - Recital cameral vioară-pian, Casa Radio, Cluj-Napoca. Transmisie televizată. (Vlad Răceu-

vioară) 

- 27 oct. 2011 – Recital cameral oboi - pian, AMGD, Cluj, în cadrul primului Congres Internațional de 

Medicină (pe tema descoperirii primei proteine canal pentru apă de către prof. academician Gh. 

Benga). Imprimare din concert. (Aurel Marc – oboi). 

 - 22 oct. 2011 – Recital cameral vioară-pian, oferit în cadrul Festivalului ”Sunetul Muzicii”, la Muzeul 

Național Peleș, Sinaia, Exces Music în colaborare cu Radio România Cultural. 

- 22 oct. 2010 - Recital cameral duo vioară-pian susținut la Facultatea de Muzică din Debrecen, în cadrul 

stagiunii de concerte. 

- 18 oct. 2010 - Recital cameral duo vioară-pian susținut în cea de-a 79-a stagiune a concertelor derulate la Sala 

Dalles, București. Imprimare din concert. 

 - 8 oct. 2010 - Recital cameral vioară-pian, în cadrul Festivalul Internațional ”Zilele muzicale sătmărene”, 

Filarmonica ”Dinu Lipatti” Satu-Mare. Imprimare din concert. 

- 11 august 2009 – Recital cameral voce-pian, oferit în cadrul Festivalului Internațional Enescu și muzica lumii, 

Sinaia. (Luiza Fatyol - soprana). 

- 23 iunie 2009 - Recital de pian susținut în cadrul Stagiunii de marți seara la Ateneul Român, București. În 

program lucrări de: J.S. Bach, Fr. Chopin, Fr. Liszt, S. Prokofiev.  

- 31 octombrie 2008 - Recital cameral oboi și pian, susținut la Institutul Cultural Român din Lisabona, 

Portugalia. În program prime audiții. 

- 29 octombrie 2008 - Recital cameral oboi și pian, susținut la Institutul Cultural Român din Braga, Portugalia. 

În program prime audiții.  

 

La acestea se adaugă recitalurile de clasă susținute în cursul anilor de studii, clasa prof. univ. dr. Daniel Goiți 

(pian), conf. univ. dr. Mihaela Gavriș (acompaniament), conf. univ. dr. Vera Negreanu (muzică de cameră) și 

numeroase recitaluri susținute în calitate de cadru didactic acompaniator la clasele de flaut și vioară, prof. univ. 

Gavril Costea, lect. univ. dr. Liliana Cadar- Manoleasa, prof. univ. dr. Dorina Mangra, conf. univ. dr. Melinda 

Bereș, conf. univ. dr. Titus Flueraș, lect.univ.dr. Rasvan Dumitru, lect.univ.dr. Vlad Răceu; dar și apariții 

scenice în calitate de profesor acompaniator la Școala de Muzică ”Augustin Bena” din Cluj Napoca. 

 

Prime audiții (selecție): 

 

- Alexandru Murariu – Méditation pentru flaut și pian – Academia de Muzică „G. Dima”, 23 mai 2013, p.a.a. 

(Ramona Țuțuianu – flaut) 

Festivalul Muzicii Românești, Ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte G. Enescu Iași, 

20 octombrie 2014, p.a. 
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- Mariusz Siklodi – Liedul Eu o vad ades pe stradă, pentru bariton și pian, pe versuri de G. Coșbuc, Festivalul 

Muzicii Românești, Ediția a XVIII-a, Universitatea de Arte G. Enescu Iași, 20 

octombrie 2014. (George Godja – bariton), p.a.a. 

- Drew Wilson Reliquary, I.M. Constantin Silvestri, pentru oboi și pian, Institutul Cultural Român din Londra, 

p.a.a. (Aurel Marc – oboi) 

Erskine Stewarts Melville Schools, Edinburgh, Scoția, 5 oct. 2013, p.a. 

- Constantin Silvestri – Sonata pentru oboi și pian, op. 19 nr. 1, Institutul Cultural Român din Londra, 3 oct. 

2013, p.a. 

Erskine Stewarts Melville Schools, Edinburgh, Scoția, 5 oct. 2013, p.a. 

Academia de Muzică „G. Dima” Cluj-Napoca, 9 mai 2013, p.a. 

- C. Silvestri – Suita a III-a pentru pian, op. 6 nr. 1 (integral), Institutul Cultural Român din Londra, 3 oct. 

2013, p.a. 

Erskine Stewarts Melville Schools, Edinburgh, Scoția, 5 oct. 2013, p.a. 

- C. Silvestri – Sonata pentru vioară și pian, op. 19 nr. 3, Academia de Muzică „G. Dima” Cluj-Napoca, 9 mai 

2013, p.a. (Vlad Răceu – vioară) 

- Mike Mower – Sonata latino pentru flaut și pian, Recital cameral, Sala Studio AMGD, 26 noiembrie 2014 

(Flavia Maria Herdlicska – flaut) 

- Joseph Schwantner – Black anemones pentru flaut și pian, Recital cameral, Sala Studio AMGD, 26 noiembrie 

2014 (Flavia Maria Herdlicska – flaut) 

 

A participat activ la cursuri de măiestrie susţinute de pianişti precum: Vincenzo Balzani (Italia), Peter Florian 

(Germania), Ian Jones (Scoţia), Ninuca Oşanu-Pop (Cluj-Napoca), Theodor Paraschivescu (Paris), Andrei 

Deleanu (Constanţa), Georg Sava (Germania), renumitul Cvartet Voces (Iaşi), Dieter Weitz (Germania), Robert 

Satterlee (America), Mariusz Adamczak (Polonia), Anke Schittenhelm (Austria). 

Inițiatoare și directoare de proiect 

Centenar Constantin Silvestri, compozitor și interpret,  

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, 8-10 mai 2013 

 Workshop, Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj (Sala festivă), 8 mai 2013; 

 Recital cameral, Academia de Muzică „G. Dima” Cluj (Sala Studio), 9 mai 2013;  

 Simpozion național cu participare internațională Constantin Silvestri, compozitor și interpret, 

Academia de Muzică „G. Dima” Cluj (sala 36), 10 mai 2013, 

soldat cu publicarea volumului Constantin Silvestri, compozitor și interpret, ediție îngrijită de Octavia Răceu, 

ISBN 978-606-645-034-8, Editura MediaMusica, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 2014. 

 

Premii 

 

Premiul Fundației ”Sigismund Toduță” Cluj-Napoca, pentru rezultate deosebite obținute la specialitate, 8 

iunie 2006 

Marele Premiu la Concursul Internațional ”The Young Musician of the Year 2004”,  

Edinburgh, Scoția, 2004 

Premiul I și Trofeul ”Elizabeth Ritchie” la Concursul Festival din Edinburgh, Scoția, 2004    

Premiul I la secțiunea ”The Best Soloist” – ”House Music Competition”, The Mary  

Erskine School and Stewart’s Melville College, Edinburgh, Scoția, 2003 
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Bursa Constantin Silvestri câștigată la concursul ”Constantin Silvestri” desfășurat la Târgu-Mureș, în iulie 

2003. Bursa mi-a oferit posibilitatea de a studia la The Mary Erskine School and Stewart’s Melville College 

din Edinburgh, Scoția, pe parcursul anului școlar 2003 – 2004. 

 

Premiul I – Olimpiada Națională de Muzică și Coregrafie, Cluj-Napoca, 2002 

Premiul I – Concursul Internațional de Interpretare instrumentală și Arte Vizuale, Sighetu-Marmației, mai 

1999 

Premiul I – Concursul de Interpretare instrumentală a muzicii românești, Bistrița, mai 1995 

Premiul II – Olimpiada Națională de Muzică și Coregrafie, Satu-Mare, 2001  

Premiul II și Premiu special – Concursul Național de Interpretare instrumentală, Deva, 1996 

Premiul III – Olimpiada Națională de Muzică și Coregrafie, Arad, 2006 

Premiul III – Concursul Național de Interpretare instrumentală ”Tinere talente”, Oradea, 1998  

Mențiune și Premiu special – Olimpiada Națională de Muzică și Coregrafie, Constanța, 22 martie 2005 

Mențiune și Premiul special al Departamentului de cultură din Brașov – Olimpiada Națională de Muzică și 

Coregrafie, Brașov, 3 mai 2003 

Mențiune – Concursul național de interpretare pianistică J. S. Bach, Cluj-Napoca, 23 martie 1997 

Mențiune – Concursul național de pian Carl Czerny, Piatra-Neamț, februarie 2000 

 

 

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ 

 

Teză de doctorat:  

Constantin Silvestri, creația pentru pian între tradiție și avangardă în muzica românească 

Conducător științific: Prof. univ. dr. Adrian Pop 

Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 2015 

 

Autoare a studiilor: 

 „Constantin Silvestri, activitatea de creație. Aspecte generale și considerații stilistice”, studiu publicat în 

volumul Lucrări de muzicologie, Vol. 30, nr. 1 din 2015, Academia de  Muzică „Gheorghe Dima”, 

Cluj-Napoca, 2015 

 „Constantin Silvestri – Pianist” studiu publicat în volumul Constantin Silvestri, compozitor și interpret, 

ediție îngrijită de Octavia Răceu, ISBN 978-606-645-034-8, Editura MediaMusica, Academia de 

Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 2014 

 

 „Aspecte stilistico-interpretative în Suita a III-a pentru pian op. 6 nr.1 de Constantin Silvestri, studiu 

publicat în volumul Paul Constantinescu și Constantin Silvestri din perspectiva contemporaneității, 

ediție îngrijită de Olguța Lupu, ISBN 978-606-659-038-9, Editura Universității Naționale de Muzică 

București, 2013 
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Iulie 2018 

ANEXĂ 
 

Fișă de repertoriu 

Octavia Răceu – pian  

 

Pian solo (selecție) 

J. S. Bach – Preludii și fugi din Wohltemperierte Klavier (BWV 846-893) 

D. Scarlatti - Sonate  

J. Haydn – Sonata nr. 59 în Mi bemol major, Hob. XVI: 49 

W. A. Mozart – Sonata pentru pian în Do major, K. 545 

                         Sonata în La major K. 331 

L. van Beethoven – Sonate pentru pian: nr. 2 în Fa major, op. 10; nr. 8 în do minor ”Patetica”,  

                 op. 13; nr. 2 în Sol major, op. 49; nr. 12 în La bemol major ”Andante con  

                variazoni”, op. 26; nr. 15 în Re major ”Pastorala”, op. 28; nr. 2 în re minor         

                ”Furtuna” op. 31; nr. 21 în Do major ”Waldstein”, op. 53; nr. 22 în Fa major, op. 54 

F. Schubert – Sonata în La major D. 664 

F. Mendelssohn-Bartholdy – Cântece fără cuvinte 

                                              Rondo capriccioso, op. 14 

Fr. Chopin – Ballade nr. 2 în Fa major, op. 38 

               Poloneza eroică op. 53 în La bemol major 

               Studii op. 10: nr. 1 în Do major; nr. 4 în do diez minor; nr. 5 în Sol bemol major; 

               nr. 8 în Fa major; nr. 9 în fa minor; nr. 10 în La bemol major; nr. 12 în do minor 

               Studii op. 25: nr. 6 în sol diez minor; nr. 11 în la minor; nr. 12 în do minor 

R. Schumann – Faschingsschwank aus Wien, op. 26 

Fr. Liszt – Balada nr. 2 în si minor 

            Mephisto Walzer nr. 1, S. 514 

            Rapsodia spaniolă, S. 254 

            Studiu de concert nr. 3 în Re bemol major ”Un sospiro” 

            Studiu după Paganini nr. 2 în Mi bemol major și nr. 5 în Mi major 

             Studii transcedentale nr. 4 în re minor ”Mazeppa”; nr. 7 în Mi bemol major ”Eroica”;  

            nr. 12 în si bemol minor ”Chasse neige” 

J. Brahms – Zwei Rhapsodien, op. 79 

S. Rachmaninov – Étude-Tableau op. 39 nr. 1 în do minor Allegro agitato 

M. Ravel – Alborada del gracioso din suita pentru pian solo ”Miroirs” 

S. Prokofiev – Sonata a III-a în la minor, op. 28 

                       Toccata în re minor, op. 11 

G. Enescu – Suita nr. 2 pentru pian op. 10 

C. Silvestri – Suita a III-a op. 6 nr. 1 pentru pian 

S. Toduță – Passacaglia pentru pian 

 

Lucrări pentru pian și orchestră 

Bach – Concert pentru pian și orchestră nr. 5 în fa minor BWV 1056 

Mozart – Concert pentru pian și orchestră nr. 23 în La major KV 488  

               Konzert – Rondo în Re major pentru pian și orchestră KV 382 

Beethoven – Concertul pentru pian și orchestră nr. 3 în do minor, op. 37 

Mendelssohn – Concert pentru pian și orchestră nr.1 în sol minor, op. 25 

Franck – Les Djinns, poem simfonic pentru pian și orchestră 

Debussy – Fantezia pentru pian și orchestră 
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Ravel – Concert în Sol major pentru pian și orchestră 

Gershwin – Rhapsody in blue pentru pian și orchestră 

 

Muzică de cameră și acompaniamente 

J. Chr. Pepusch – Sonata pentru flaut, vioară și basso continuo 

G.B. Pergolesi – Concert în Sol major pt. flaut, orchestră de coarde și clavecin  

A. Marcello – Concertul pentru oboi, orchestră de coarde și basso continuo în re minor 

A. Vivaldi – Concerto in La maggiore per Due Violini, Archi e Cembalo 

                    Concerto grosso nr. 8 per Due violini, Archi e Cembalo, op 3 nr. 8 

                     Le Quattro Stagioni 

Concerto in Do maggiore per mandolino e chitara F.V. No. 1 și orch.de coarde 

Concerto per fagotto în mi minor, RV 484 

Concerto per Flauto dolce în Do major, PV 79 

Concert nr. 3 în Sol major pentru două chitare și orch. de coarde 

Concertul nr.1 La tempesta di mare, RV 433, pt. flaut, orchestră de coarde li cembalo  

Concerto II `Il Cardellino`, pt. flaut și ocrch. De coarde 

F. Carulli – Concert pt. chitară și orch. de coarde, op. 140 

J. S. Bach – Concert în re minor pentru două viori, BWV 1043 

                    Concert Brandenburgic nr. 4 în Sol major BWV 1049 

                    Dublu concert pentru vioară și oboi și orchestră de coarde în do minor BWV  

                    1060  (reducție pentru vioară, oboi și pian) 

  Sonata pt. flaut și cembalo, BWV 1035 (Mi major) 

Sonata pt. flaut și cembalo BWV 1033 (Do major) 

Jesu, Joy of Man's Desiring din Cantata BWV 147 pt. oboi și pian (clavecin) 

   G. Ph. Telemann – Sonata a doua (12 metodische sonaten) pt. vioară sau flaut (oboi) și basso continuo 

J. B. Senaillé – Sonata în sol minor, H. 524 pentru vioară și basso continuo 

J. J. Quantz – Trio Sonata în do minor pentru flaut, vioară și basso continuo  

J. Haydn – Sonata pentru vioară și pian nr. 1 în Re major, op. 12 

C. Ph. Em. Bach – Sonata în Do major pentru flaut, vioară și pian, H 571 

Sonate Es-Dur (BWV 1031) pt. flaut și pian 

Hamburger Sonate în Sol major pt. flaut și pian 

Concert în re minor pt. flaut și orch. de coarde (reducție pian) 

   J. Chr, Fried, Bach – Sonata în Do major pt. flaut, vioară și cembalo 

Jean-Marie Leclair – Sonata în Sol major pt. flaut și basso continuo, op. IX Nr. 7 

C. Stamitz – Concert în Sol major, op. 29 pentru flaut și orchestră (reducție pt. flaut și pian) 

W. A. Mozart – Concertul nr. 3 în Sol major pt. vioară și orchestră, KV 216 

Concertul nr. 4 în Re major pentru vioară și orchestră, KV 218 

Concertul nr. 5 în La major pt. vioară și orchestră, KV 219 

                         Concertul nr. 1 în Sol major pentru flaut și orchestră KV 313 

Concert în Re major pt. flaut și orchestră, KV 314 

Rondo în Re major, K Appendix 184, versiune pt. flaut și pian 

                         Sonata pentru pian și vioară nr. 9 în Re major, K. 311 

                         Sonata pentru pian și vioară nr. 17 în Do major, K 296 

                         Sonata pentru pian și vioară nr. 18 în Sol major, KV 301 

                         Sonata în Si major pentru pian și vioară, KV 378 

Fr. Devienne – Concert nr. 8 în Sol major pt. flaut și orchestră 

Concerto IV în Sol major pt. flaut și orchestră 

Concerto nr. 7 în mi minor pt. flaut și orchestră 

   Dittersdorf – Concert în Mi major pt. contrabas și orch. 

Mercadante – Concert pt. flaut și orchestră 

Romberg – Concert pt. flaut și orchestră 

L. van Beethoven – Sonata pentru vioară și pian nr. 5 în Fa major, op. 24 (Sonata ”Primăverii) 
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Concert în Re major pt. vioară și orchestră, op. 61 

T. Böhm – Grande Polonaise pentru flaut și pian, op. 16 

„Nel cor più”, Introducere și variațiuni pe o tema din „Paisello”, op. 4 

  H. Vieuxtemps – Concert no. 5 pt. vioară și orchestră, op. 37 

F. Schubert – Sonatine pentru vioară și pian, op. 137; Gran duo pentru vioară și pian, op. 162 

                      Introduktion un Variationen über das Thèma ”Ihr Blülein alle” aus dem  

                      Liederzyklus ”Die schöne Müllerin” pentru flaut și pian, op. 160 

Sonata în la minor Arpeggione pentru flaut și pian 

Max Bruch – Concert nr. 1 în Sol major pt. vioară și orchestră, op.26 

J. W. Kalliwoda – Morceau de Salon op. 228 pentru oboi și pian 

A. Ivanov –Kramskoy – Concertul nr. 2 în Re major pt. chitară și ocrchestră 

R. Schumann – Sonata pentru vioară și pian nr. 1 în la minor, op. 105 

Trei romanțe pt. oboi, ad libitum vioară sau clarinet (flaut), op. 94 

   J. Brahms – Sonata pentru pian și vioară în La major, op. 100 

E. Elgar – La Capricieuse, piesă pt. vioară și pian, op. 17 

P. I. Ceaikovski – Scherzo pt. vioară și pian, op. 42 nr. 2 

A. Ponchielli – Capriccio pentru oboi și pian 

C. Cui - Cinci piese op. 56 pentru flaut, vioară și pian 

C. Saint-Saëns – Introducere și rondo capriccioso pentru vioară și pian, op. 28 

Concertul nr. 3 pt. vioară și orchestră 

H. Wieniawski – Concertul nr.2 în re minor pt. vioară și orchestră, op. 22 

  Scherzo-Tarantelle pt. vioară și pian, op. 16  

E. Lalo – Simfonia spaniolă, pt. vioară și orchestră op. 21 

J. Sibelius – Concert pt. vioară și orchestră, op. 47 

Rossini-Paganini – Moses-Fantasie pt. vioară și pian 

Pugnani-Kreisler – Preludiu și Allegro pt. vioară și pian 

Sigfrid Karg-Elert – Simfonische Kanzone pt. flaut și pian 

P. Gaubert – Nocturne et Allegro Scherzando pt. flaut cu acompaniament de pian 

  Sonata a doua pt. flaut și pian 

A. L. Dvořák – Sonatina în Sol major pentru vioară și pian, op. 100 

    Concert pt. vioară și orchestră, op. 53 

P.A. Génin – Fantaisie sur la Traviata, opéra de Giuseppe Verdi, op. 18 pentru flaut cu  

acompaniament de pian 

Carnaval venețian pt. flaut și pian, op. 14 

Fantaisie sur un Bal Masque pt. flaut cu acompaniament de pian, op. 17 

E. Grieg – Sonata pentru vioară și pian în Fa major, op. 8 

                Sonata pentru pian și vioară nr. 3 în do minor, op. 45 

P. Taffanel – Fantaisie (sur l’Opera de C. M. von Weber ”Der Freischütz”) pt. flaut și pian 

Andante Pastoral et Scherzettino pt. flaut și pian 

N. Paganini – Le streghe pt. vioară și pian, op. 8 

Fr. Borne – Carmen fantaisie brillante pt. flaut și pian 

C. Chaminade – Concertino pt. flaut și pian, op. 107 

L. Ganne – Andante et Scherzo pt. flaut și pian 

Briccialdi – Carnaval venețian, pt. flaut și pian op. 78 

F. Doppler – Fantaisie „Airs valaques” op. 10 

Fantaisie Pastorale Hongroise pt. flaut și pian, op. 26 

Andante și Rondo pt. două flaute și pian, op. 25 

Duettino pe cântece naționale americane, pt. două flaute și pian, op. 37 

Duettino pt. motive muzicale ungare pt. două flaute și pian, op. 36 

J. Demersseman-F.C. Berthélemy – Guillaume Tell, Duo brillant pt. flaut, oboi (flaut) și pian 

P. Sarasate – Zigeunerweisen, op. 20 pentru vioară și pian 

Introduction et Tarantelle pt. vioară și pian, op. 43 

Caprice Basque pt. vioară și pian, op. 24 
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Zapateado pt. vioară și pian, op. 23 nr. 2 

Romanza Andaluza, op.22 nr.1 pt. vioară și pian 

M. Bonis – Suite en Trio pentru flaut, vioară și pian, op. 59 

Vilém Blodek – Concert pt. flaut și orchestră (reducție pian) 

Cl. Debussy – Sonata pentru vioară și pian în sol minor, L 140 

E. Bozza – Agrestide pentru flaut și pian op. 44 

R. Strauss – Sonata în Mi bemol major, op. 18 pentru vioară și pian 

M. Ravel – Tzigane – Rapsodie pentru vioară și pian 

                  Sonata pentru vioară și pian nr. 2 în Sol major 

J. Rodrigo – Concierto de Aranjuez pt. chitară și orchestră 

J. Ibert – Concert pentru flaut și orchestră  

A. Casella – Sicilienne et Burlesq pentru flaut și pian 

F. Martin – Ballade pentru flaut, orchestră de coarde și pian (reducție pentru flaut și pian) 

B. Martinu – Sonata pentru flaut, vioară și pian, H. 254 

Sonata I pentru flaut și pian 

                     Madrigal Sonata pentru pian, flaut și vioară 

                     Promenades pentru flaut, vioară și clavecin (sau pian) 

G. Migot – Le livre des Danceries pentru flaut, vioară și pian 

D. Milhaud – Scaramouche pt. două piane 

Jules Moquet – La flute de Pan , Sonata pt. flaut și pian, op. 15 

A. Haciaturian – Concert pt. vioară și orchestră 

S. Prokofiev – Sonata pentru vioară și pian nr. 1 în fa minor, op. 80 

Sonata nr. 2 pt. vioară (sau flaut) și pian, op. 94 

P. Hindemith – Sonata pt. flaut și pian 

F. Poulenc – Sonata pentru vioară și pian op. 119 

Sonata pt. flaut și pian 

   H. Villa – Lobos – Concerto pt. chitară și orchestră mică 

I. Stravinsky – Duo concertante pt. vioară și pian 

J. Rodrigo – Fantasia para un gentilhombre, arr. pentru flaut și orchestră J. Galway (reducție  

pt. flaut și pian) 

Concerto Pastoral pt. flaut și orchestră 

J. Rivier – Concert pt. flaut și orch. (versiune pt. flaut și pian) 

H. Dutilleux – Sonatina pt. flaut și pian 

C. Porumbescu – Balada pt. vioară și pian 

G. Enescu - Concertstȕck pt. violă cu acompaniament de pian 

Cantabile și Presto pt. flaut cu acompaniament de pian 

B. Bartók – Rapsodia I (pe cântece populare) pt. vioară și pian 

  Dansuri populare românești pt. vioară și pian 

C. Silvestri – Sonata pentru oboi și pian op. 19 nr. 1 

Sonata pentru vioară și pian op. 19 nr. 3 

Dansuri populare românești din Transilvania op. 4 nr. 1 pentru pian la patru mâini 

P. Constantinescu – Sonatina pt. violină și pian 

S. Toduță – Sonata I pentru flaut și pian 

Sonata a II-a pentru flaut și pian 

Sonatina pt. vioară și pian, III 1981 

D. Capoianu – Concert pt. chitară și orchestră 

N. Rota – Trio pentru flaut, vioară și pian 

C. Reinecke – Concert pentru flaut și orchestră în Re major, op. 283 (reducție pt. flaut și pian) 

                      Sonata Undine în mi minor, op. 167 pentru flaut și pian 

Ballade pt. flaut și orchestră, op. 288 

J. Schwantner – Black anemones pt. flaut și pian 

Mike Mower – Sonata latino pt. flaut și pian 

D. Wilson – Reliquary I.M. Constantin Silvestri pentru oboi și pian (p.a.a.) 
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A. S. Murariu – Méditation pentru flaut și pian (p.a.a.) 

Mariusz Krisztian Siklodi – Eu o vad ades pe stradă pe versuri de G. Coșbuc, pt. bariton și pian 

 

Selecție de cântece și arii (cu acompaniament de pian) aparținând compozitorilor: 

W. A. Mozart (Nunta lui Figaro) 

G. Donizetti (Elixirul dragostei; Fiica regimentului) 

F. von Flotow (opera Martha) 

L. Delibes (Les filles de Cadix) 

Arrigo Boito (Mefistofele) 

G. Fauré (Trois mélodies, op. 7) 

G. Puccini (opera Turandot) 

H. Wolf (Mörike-Lieder) 

R. Strauss (Patru Lieduri, op. 27) 

T. Brediceanu (opera La seceriș) 

G. Enescu (Sept Chansons de Clément Marot) 

D. Popovici (Trei cântece pe versuri de Lucian Blaga, op. 16) 

A. Pop (Șapte cântece pe versuri de Tristan Tzara)       

         
 
 




