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Lista celor 10 lucrări relevante, incluse și în format electronic 

 

1. Structuran and spatial aspects in Phalaenopsis I for orchestra În  

Învățământ, Cercetare, Creație, Vol. 3, No. 1 – 2017 

2. Music and space în Studia Musica a UBB, Nr. 1/2017 

3. Imn Heruvic, Ca pe Împăratul, Tatăl Nostru pentru cor mixt în Revista Ortodoxia ISSN 

1015-1044 (2017)  

4. Întorcu-se-ntorc și Mi-o venit o veste-aseară, partituri publicate în Revista Ortodoxia 

ISSN 1015-1044 (2016) 

5. Colindul robului, partitură publicată în Revista Ortodoxia ISSN 1015-1044  (2018) 
6. Lucrarea Le Reflet pentru pian și vioară (Tipărită de Editura Muzicală, 2018) 

7. Momente memorabile din viața lui B. pentru Clarinet, pian și mediu electronic de Cristian 

Bence-Muk, în Concursul de Analiza Muzicală Contemporană, Ediția I, 2011, Editura 

Media Musica; ISBN 978-606-645-022-5. 

8. Meditation pentru flaut și pian, partitură publicată de Media Musica (fără ISBN) 
9. Nocturnal landscapes pentru corn în Fa și pian, partitură publicată de Media Musica (fără 

ISBN) 

 

Teza de doctorat 

Aspecte ale spațializării sonore în creația proprie, AMGD, 2019 

 

Studii și articole publicate 

1. Structuran and spatial aspects in Phalaenopsis I for orchestra În  



Învățământ, Cercetare, Creație, Vol. 3, No. 1 – 2017 

2. Music and space în Studia Musica a UBB, Nr. 1/2017 

3. Momente memorabile din viața lui B. pentru Clarinet, pian și mediu electronic de Cristian 

Bence-Muk, în Concursul de Analiza Muzicală Contemporană, Ediția I, 2011, Editura 

Media Musica; ISBN 978-606-645-022-5. 

 

Compoziții muzicale publicate 

 

1. Imn Heruvic, Ca pe Împăratul, Tatăl Nostru pentru cor mixt în Revista Ortodoxia ISSN 

1015-1044 (2017)  

2. Întorcu-se-ntorc și Mi-o venit o veste-aseară, partituri publicate în Revista Ortodoxia 

ISSN 1015-1044 (2016) 

3. Colindul robului, partitură publicată în Revista Ortodoxia ISSN 1015-1044  (2018) 
4. Le Reflet pentru pian și vioară (Tipărită de Editura Muzicală, 2018) 

5. Meditation pentru flaut și pian, partitură publicată de Media Musica (fără ISBN) 
6. Nocturnal landscapes pentru corn în Fa și pian, partitură publicată de Media Musica (fără 

ISBN) 

 

Conferințe, seminarii, prezentări susținute 

 

1. Portret componistic Aspecte ale spațializării sonore în creația proprie, Piatra Neamț 

2017 

2. Portret componistic Sounds of today, Cluj-Napoca, Festivalul TIMAF 2015 

3. Portret componistic Aspecte ale muzicii vocale în creația proprie, Piatra Neamț 2019 

4. Prezentare lucrarea lucrare Espaces I, Cenaclu UCMR 2018 

5. Prezentare lucrarea lucrare Espaces IV, Cenaclu UCMR 2019 



Lista lucrări (compoziții) 
 

 

● Lucrări solo 
 
Adieri de acasă       pentru flaut solo 
Variațiuni pe o temă de Franz Schubert   pentru pian solo 
Patru miniaturi      pentru fagot solo 
Couleurs        pentru orgă solo 
 

● Lucrări corale 
 
Durmiți boieri        pentru cor mixt 
Pe sub umbra merilor      pentru cor mixt 
Cerbii negri       pentru cor mixt 
Cine pleacă-ntru vânatu     pentru cor mixt 
Murim.. ca mâine      pentru cor mixt 
Voioși să fim cu adevărat     pentru cor mixt 
Chinonicul Duminical      pentru cor mixt 
Noapte de oraș       pentru cor mixt 
Tatăl Nostru       pentru cor mixt 
Imn Heruvic       pentru cor mixt 
Ca pe Împăratul      pentru cor mixt 
Primăvara       pentru cor de copii  
Mi-a venit o veste-asară      pentru cor mixt 
Espaces IV       pentru două coruri și orgă 
 

● Lucrări camerale 
   
La Chatedrale du Rouen      pentru două flaute 
La Chatedrale du Rouen II     pentru vioară și flaut 
La Chatedrale du Rouen III     pentru violoncel și flaut 
Nocturnal landscapes       pentru corn în Fa și pian 
Méditation       pentru flaut și pian 
Trio         pentru flaut, pian și percuție 
La boite au souvenirs      pentru fl, fg, vl, vla şi v-cel   

Mo(nu)ments       pentru cvartet de coarde 
Paysage de la nuit      pentru cvartet de coarde 

Espaces I        pentru cvartet de coarde  
L’echo de la nuit… les cloches     pentru ansamblu 
Pneuma        pentru ansamblu 
Aeolus        pentru ansamblu cameral 
El nino        pentru ansamblu cameral 

Păcală        pentru ansamblu 
Pasărea măiastră      pentru ansamblu 
Rouen         pentru oboi și ansamblu 



 

● Lucrări vocal-instrumentale 
 
 
Gri        pentru mezzosoprană şi pian  
Bombardment       pentru tenor şi pian 
De Profundis Clamavi     pentru bas solo și percuție 
De profundis       pentru mezzosoprană şi ansamblu  

● Orchestraţii şi aranjamente 
 
La Vifleiem colo-n Jos  (aranjament pentru solişti, cor, cor de copii şi orchestră) 
Greensleeves   (aranjament pentru solişti, cor, cor de copii şi orchestră) 
Feliz navidad   (aranjament pentru solişti, cor, cor de copii şi orchestră) 
Iarna balerina   (aranjament pentru solişti, cor, cor de copii şi orchestră) 
 
O tannenbaum       pentru ansamblu de flaute 
Asta-i sara lui Crăciun      pentru ansamblu de flaute 
Cerbii negri       pentru ansamblu de flaute 
Ho,ho,ho (a musical Christmas joke)     pentru ansamblu de flaute 
Rapsodia I de George Enescu     pentru ansamblu de flaute 
Rapsodia a II a de George Enescu    pentru ansamblu de flaute 
Visul unei nopți de vară (selecții) de F. M. Bartholdy  pentru ansamblu de flaute 
 

● Lucrări concertante 
 
Concertino       pentru flaut, vioară și orchestră 
Uccelli        pentru opt flaute și orchestră 
Uccelli II pentru flaut, grup de percuție și 

orchestră de coarde 
Espaces VI concert pentru clarinet și orchestră 
 
  

● Lucrări simfonice 
 
Phalaenopsis I       pentru orchestră mare 
Zeitgeist       pentru orchestră mare 
...Dix piéces       pentru orchestră mare 
Spațiu mioritic       pentru orchestră mare 
 

 

● Operă 

 

Trei scene din D’ale carnavalului     pentru soliști și ansamblu 

 


