
 

 Lista de lucrări a canditatului 

Lect.univ.dr. Răzvan Metea 

 

 

 

a) Lista celor 10 lucrări 

 

 

1. Sonata pentru flaut, cvartet de coarde şi percuţie (în 3 părţi) (2000) 

2. Simfonie pentru orchestră (2001) 

3. Concert pentru percuţie şi orchestră de cameră (2002) 

4. Concert pentru cvintet de alamă (2003) 

5. Opera CFR (2006) 

6. Baletul Corbii şi bufniţele (2006) 

7. Simfonie pentru orchestră de cameră (2007) 

8. Baletul Înviere (2008) 

9. Avatar pentru flaut, oboi, clarinet, bas clarinet şi fagot (2010) 

10. “Esență incoruptibilă” pentru pian, flaut, clarinet, voce și muzică electronică (2013) 

 

 

 

b) Teza de doctorat – Interferențe stilistice în creația contemporană, conducător științific 

acad.prof.univ.dr. Cornel Țăranu, 2008 

 



g) Alte lucrări și contribuții științifice in extenso, realizări din domeniul creației artistice 

 

Achiziţii UC 

1. Concert pentru cvintet de alamă 

2. Opera “CFR” 

3. “Mariage”  pentru două piane 

4. “Esență incoruptibilă” pentru pian, flaut, clarinet, voce și muzică electronică 

 

PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE: 

 

      Membru al programului PRELUDE, SOCRATES PRELUDE - Training program on 

ICT in Music Education- 129282-CP-2 2007-GR-Comenius-C21 

 

Membru în echipa grantului CNCSIS: Investiţii analitice şi creatoare în genurile 

balet şi simfonie de cameră din componistica naţională şi universală contemporană 

 

Membru al programului VEMUS (Virtual European Music School), Program FP6-

2004-IST-4, IST-27952, aprobat de Comisia Europeană 30.08.2006 (convenţie de parteneriat 

cu TEHNE – Bucureşti) 

 

Membru în echipa grantului CNCSIS:  Explorarea adaptării mijloacelor educaţionale 

on-line la învăţământul artistic muzical  

  

 Membru în echipa grantului CNCSIS: Impactul artistico-social al creaţiei muzicale 

contemporane în secolul al XXI-lea prin prisma relaţiei creator-interpret-public consumator 

 

 

 



LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE (COMPOZIŢIE) 

 

Trio pentru suflători pentru flaut, oboi şi fagot (1998) 

Cvartet pentru suflători de lemn (1999) 

Cvartet pentru coarde "Bagatele" (1999) 

Sonata pentru flaut, cvartet de coarde şi percuţie (în 3 părţi) (2000) 

Simfonie pentru orchestră (2001) 

Concert pentru percuţie şi orchestră de cameră (2002) 

Colindă pentru cor mixt (2002) 

Concert pentru cvintet de alamă (2003) 

Opera “CFR” (2006) 

Baletul “Corbii şi bufniţele” (2006) 

Colindă din Cricău - judeţul Alba (2006) 

Simfonie pentru orchestră de cameră(2007) 

Baletul “Înviere” (2008) 

Aranjament muzical pentru vernisaj (2009) 

“Mariage”  pentru două piane (2010) 

“Avatar” pentru flaut, oboi, clarinet, bas clarinet şi fagot (2010) 

“Schizo Folk” pentru clarinet şi calculator (2011) 

“Răstimp” pentru flaut, vioară și pian (2012) 

“Umbra răstimpului” pentru cvintet cu clarinet (2012) 

“Esență incoruptibilă” pentru pian, flaut, clarinet, voce și muzică electronică (2013) 

„Spheres” pentru pian, flaut, muzică electronică și coregrafie (2014) 

„Tangolino” pentru pian (2015) 

„It Takes 5” pentru cvintet de suflători (2015) 

„Hold on” pentru orchestră, cvartet de jazz cu voce (2015) 

„Incertitudini albastre” pentru două piane și orchestră (2015) 

„Cântec de ploaie” pentru soprană și pian (2016) 

„Vârsta de aur a dragostei” pentru tenor și pian (2016) 

„Culori” pentru pian (2016) 

„Silver Rain”  pentru pian (2017) 

„Rouă cu parfum” pentru vioară și pian (2017) 

 

 



Articlole 

 

Sibelius 6 - Facilităţi în compoziţia muzicală 

Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical AMGD Cluj România 

4/17/2010 

 

Stylistic Interferences in “The Brass Quintet” 

Journal of Science and Arts Supplement at No. 1(12), pp. 65-76, 2010 

 

Multimedia Resources in Music Education: The D.I.M.A. project în colaborare cu d-na 

prof.univ dr. Nedelcut Nelida, şi dl. asist. univ. dr. Pop Ciprian Gabriel prezentat la a 29-a 

ISME World Conference, Harmony and the World Future organizată de: International 

Society for Music Education (ISME), China Conservatory of Music (CCM), Chinese Society 

for Music Education (CSME)Beijing CHINA 

 

Vemus – Interactivitate și Educație, în Tehnologii informatice şi de comunicaţie în 

domeniul muzical, AMGD Cluj România 2011 

 

Elemente de structurare a discursului muzical în Suita pentru Clarinet Solo de Hans Peter 

Türk / Structural elements in Hans Peter Turk's Suite for clarinet solo, în revista Studia 

Musica, ediția nr. 2/2011 

 

Sonata pentru clarinet solo de Tiberiu Olah / Sonata for clarinet solo by Tiberiu Olah, în 

revista Studia Musica, ediția nr. 1/2012  

 

Echinocții de Tiberiu Olah în revista Studia Musica, ISSN 2065-9628, ediția nr. 2/2012 

 

Berceus du chat de Igor Stravinski, în revista Studia Musica, ediția nr. 2/2013  

 

Dualitatea timbralității – instrument vs. sunet digital – reflectată în creația proprie: Umbra 

răstimpului / Dual character of timbre – instrument vs.digital sound - reflected in my own 

work: Shadow  overtime 4/2014 

 


