
                                                          CURRICULUM VITAE 

 -lect.univ.dr.Cristina Helena Mureșan- 

 

Data și locul nașterii:       06.03.1970, Cluj-Napoca. 

Studii :                                  1976-1988, Liceul de Muzică, specialitatea Pian ,clasa  prof.Balla   

                                               Kemenes Csilla 

                                               1988-1993: Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca,  

                                               Specialitatea Pian principal, clasa conf.univ.Ileana Prada 

                                               2009: Susținerea tezei de doctorat cu titlul:,,Estetica interpretării  

                                               creației camerale la Johannes Brahms, în oglinda sonatelor-duo”, 

                                               cond.prof.univ.dr.Ștefan Angi. 

 

Traseu profesional :          1993-1997, preparator universitar la disciplina Corepetiție,          

                                               Catedra de Instrumente de Suflat și Percuție a  Academiei de 

                                               Muzică ,,Gh.Dima” 

                                               1997-2005, asistent universitar, disciplina Acompaniament , 

                                               la aceeași catedră 

                                               2005-prezent, lector universitar, disciplina Acompaniament, 

                                               la aceeași catedră 

                                               2004-prezent, cadru didactic la disciplina Acompaniament în  

                                               cadrul Departamentului de Învățământ la Distanță al AMGD 

                                               1996-2002,angajată prin cumul de funcții ca instrumentist în  

                                               cadrul Orchestrei Filarmonicii ,,Transilvania” din Cluj.  

 

 



Premii :                             - Premiul III la Concursul de Specialitate al Liceelor de Artă,  

                                              ediția 1984, Tg. Mureș       

                                       -Premiul II cu o formație de cvintet, la Festivalul ,,Cântarea   

                                               României, faza republicană, ediția 1989, Iași                                                                                                                                                           

                                       -Premiul II  la Concursul ,,Gheorghe Dima” ,secțiunea pian-juniori, 

                                              ediția 1989, Premiul I nu s-a acordat. 

                                              -Premiul pentru Acompaniament la secțiunea flaut, la Concursul   

                                               ,,Gh.Dima”, ediția 1992, Cluj 

                                              -Premiul pentru Acompaniament la secțiunea oboi, la același              

                                               concurs   

                                              -Premiul ,,Sigismund Toduță” pentru interpretarea Sonatei pentru  

                                               oboi și pian, alături de oboista Adriana Suciu,la același concurs 

                                              -Premiul pentru cea mai bună acompaniatoare la Concursul  

                                              Internațional de Interpretare de la Markneukirchen (Germania)  

                                              ediția 1994 

                                             -Premiul postului de radio Hessichen Rundfunks din Frankfurt/ 

                                              Main, obținut la același concurs. 

 

Premii obținute de  

studenți:                             - 2 premii internaționale (în Germania și Italia) 

                                 -11 premii naționale. 

 

Activitatea științifică:       2008 - participare la simpozionul ,,Hermeneutica artei muzicale” 

                                               cu lucrarea Perspective în interpretarea Sonatei op.38 de  

                                               Johannes Brahms 

 



                                               2017- publicarea cărții ,,Estetica interpretării creației camerale la  

                                               Johannes Brahms în oglinda sonatelor- duo pentru pian și  

                                               violoncel”, la editura MediaMusica, Cluj 

                                               2016-2017-membru în comisiile  de susținere a referatelor de  

                                               doctorat și pre-susținere a tezei, pentru doctorandul Rareș   

                                               Sângeorzan. 

 

Organizare proiecte :        2001- secretar științific al Concursului de Oboi Sigismund Toduță, 

                                               desfășurat la AMGD - Cluj 

                                               2007- organizator al Cursului de măiestrie susținut de flautistul  

                                               Yossi Arnheim (solo-flautist la Filarmonica din Tel-Aviv, Israel) 

                                               la AMGD 

                                               2012 – organizator al Festivalului clujean ,,Școala clujeană   

                                               de oboi”, desfășurat la AMGD și Filarmonica ,,Transilvania” 

                                               2011-2012 – persoană de contact între TVR Cluj și AMGD  

                                               pentru programarea unor momente muzicale ale studenților 

                                               în cadrul unor conferințe lunare televizate la TVR-CLUJ. 

 

Activitate internațională : 1995-2001, acompaniatoare oficială a Concursului Internațional  

                                               Pacem in Terris, de la Bayreuth/Germania. 

   

Prime audiții :                     23 de prime audiții. 

 

Înregistrări audio :             -2 CD-uri cu ISBN, înregistrate cu Corul Facultății Teoretice al  

                                               AMGD: Johannes Brahms- Cântece de dragoste certificat seria 

                                               A 2201922, nr.01259/2000 și Gioachino  Rossini – Petite Messe   



                                               Solenelle RNF 14879/ 02.04.2015 

                                               -o înregistrare la Radio București realizată împreună cu oboistul  

                                                 Aurel Marc, lucrarea Gran Concerto su temi dall’ opera “I Vespri  

                                                 Sicilliani” de A.Pasculli 

                                                -un CD cu lucrarea ,,Sept fragments de Tristan Tzara “ 

                                                 de Adrian Pop 

                                                -lucrarea Suită pentru copii de Adrian Borza ,pe casetă audio. 

 

Cursuri de măiestrie :         -acompaniatoare la Cursurile de măiestrie susținute de Phillipe       

Cuper: solo-clarinetist la Opera din Paris (Franța)-2000, AMGD; Emily Beynon: solo-flautist la 

Konzertgebow, Amsterdam (Olanda)-2003, AMGD ; Heidi Indermuhle-profesor de flaut la 

Academia din Berna (Elveția)-2003, Sighișoara;  Aurel Marc-oboi,prof.univ.dr.la AMGD-2004, 

Chișinău; Yossi Arnheim: solo-flautist la Filarmonica dinTel-Aviv (Israel)-2007, AMGD;  Jean-

Claude Gerard-profesor de flaut la Academia din Stuttgart (Germania)- 2013, Școala de 

Muzică Art Cantus,Cluj. 

 

Media :                                    -12-13.05.2011, difuzarea pe TVR-Cultural a Concertului   

                                                   cameral susținut cu flautista Cristina Bojin la sala mică a   

                                                   Ateneului Român (București) 

                                                   -16.04.2017, difuzarea pe Look TV a Concertului coral susținut    

                                                    cu Corul Facultății Teoretice, dirijor Ciprian Para în data de  

                                                    10.04.2017. 

Recitaluri de clasă :                180 - la clasele de flaut, oboi, clarinet și percuție. 

Recitaluri individuale ale studenților : 34. 

Recitaluri și concerte  

camerale :                                 -internaționale- la Berna, Bayreuth, Chișinău  

                                                     -naționale- la Sala Radio București, Ateneul Român și 

                                                     Filarmonicile din Iași, Sibiu, Craiova, Satu-Mare,Tg.Mureș  



                                                     și la AMGD-Cluj. 

Turnee cu orchestra și corul Filarmonicii ,,Transilvania” în Elveția, Olanda, Grecia ,Spania, 

Ungaria, Germania.                                                                                                                              

                                                                     


