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OLEG  ION  GARAZ 
 
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII:   
 5 ianuarie 1964, localitatea Soroca, Republica Moldova 
 
ADRESĂ: Cluj-Napoca, str. Burebista, nr. 9-11, ap. 107 
TELEFON: 0753/859062 
NAŢIONALITATE: română 
 
STUDII, EVOLUŢIE PROFESIONALĂ:       

 
- 2013 (19 februarie): susţinerea publică a tezei de doctorat (doctorat ştiinţific) cu titlul 
„Canonul muzical occidental în postmodernitate” (cond. ştiinţific prof. univ. dr. 
Valentina Sandu-Dediu) la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti;  
 
- perioada 2001-2013: titular la disciplina "Citire partituri" (din 2003), seminarii la 
disciplina "Estetica muzicală" (în cadrul activităţii doctorale) şi seminar la disciplina 
"Istoria muzicii";  
 
- toamna 2009: februarie - exmatriculat pentru depăşirea (cu 4 ani) termenului 
regulamentar (de 4 ani) de încheiere şi susţinere a tezei de doctorat (Academia de Muzică 
"Gh. Dima", Cluj-Napoca, cond. ştiinţific prof. univ. dr. Ştefan Angi); septembrie - 
admitere la al doilea doctorat (Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti) cu tema 
“Canonul muzical european în postmodernitate” (conducător ştiinţific prof. univ. dr. 
Valentina Sandu-Dediu);  
 
- ianuarie-februarie 2003: ianuarie - concurs pe postul de asistent universitar la Catedra 
Dirijat, Facultatea Teoretică, Academia de Muzică “Gh. Dima” (Cluj-Napoca); februarie 
- confirmat pe postul de asistent universitar (disciplina “Citire partituri simfonice”);  
 
- septembrie 2001: admitere la doctorat (Academia de Muzica “Gh. Dima”, Cluj, cond. 
stiint. prof. univ. dr. St. Angi) cu tema “Etapele evolutive ale sincretismului artistic”, 
începutul stagiului de doctorat (textul finalizat al tezei a fost publicat cu titlul "Muzica şi 
sensul sincretic al nostalgiei", Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011);  

 
- 1997-1998 - Masterat (studii aprofundate) în muzicologie la Academia de Muzică “Gh. 
Dima” (disertatie cu tema “Substanta obiectului muzical”);  
 
- 1990-1997 - Academia de Muzică “Gh. Dima” din Cluj-Napoca, Facultatea Teoretică, 
Secţia Muzicologie (licenţiat în muzicologie – 1997, lucrare de licenta cu tema 
“Dialectica antinomiei determinism-indeterminism in aria fenomenului muzical”, cond. 
stiint. conf. univ. dr. Gheorghe Bus, referent - conf. univ. dr. Dora Cojocaru);  

 
- 1987-1990 - Studii la Conservatorul de Stat “Gavriil Muzicescu” din Chişinău, 
Facultatea Teoretică, Secţia Muzicologie; 
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- 1979-1983 - Liceul de Muzică “Şt. Neaga” din Chişinău (secţia teoretică); 
 
 - 1972-1978 - Şcoala muzicală de 7 ani din Soroca (pian); 
 
 
VOLUME DE CARTE FINALIZATE/PUBLICATE:      
  

 
- 2016 - (9) "Genurile muzicii: ideea unei antropologii arhetipale" (Editura Eikon, 

Bucureşti) 
- 2015 - (8) "Canonul muzicii europene: idei, ipoteze, imagini" (Editura Eikon, 

Bucureşti) 
- 2014 - (7) "Exerciţii de muzicologie" (Editura MediaMuzica, Academia de Muzică 

"Gheorghe Dima", Cluj-Napoca) 
 
 - 2011 - (6) "Muzica şi sensul sincretic al nostalgiei" (studiu monografic, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca); (publicat) 
 
 - 2007 - (5) "Muziconautice" (culegere de analize, cronici, interviuri, eseuri, Editura 
Tribuna, Cluj-Napoca) (publicat) 
 

- 2007 - (4 bis) "Territoria" (roman, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, a doua 
ediţie, revizuită), 2006 - (4) "Territoria" (roman, Editura Limes, Cluj-Napoca, prima ediţie, 
2004) (lansare carte – volumul « Territoria » (la Uniunea Scriitorilor Filiala Cluj, 24 mai 2007); 
(publicate) 
 
 - 2003 - (3) "Contraideologii muzicale" (culegere de eseuri, Editura Limes, Cluj-Napoca) 
(lansarea ambelor volume – 2 şi 3, la librăria "Humanitas", 3 noiembrie 2003) (publicat) 
 

- 2003 - (2) "Poetica muzicală în convorbiri" (culegere de interviuri şi convorbiri, Editura 
Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca) (publicat) 
 
 - 2001 – (1) (volum finalizat, nepublicat pe hârtie) "Substanţa obiectului muzical" (text 
postat integral la adresa www.tesionline.com); 
 
 
PARTICIPARE CU TEXTE ÎN CULEGERI/VOLUME DE AUTOR:   
 
 - 2011 - Articol bio-bibliografic în antologia "Cetatea de cuvinte" (scriitori soroceni) 
(Editura GrafemaLibris, Chişinău, 2011) 
 
 - 2011 - Articol bio-bibliografic în dicţionarul "Sorocenii de dincolo de Soroca" (referinţe 
biografice) (Editura Chişinău-Prim, 2011) 
 
 - 2011 - Participare cu textul "Ocupanţii din ograda lu' Gavril" în culegerea “Alertă de 
grad zero în proza scurtă românească actuală” (antologie coordonată de Igor Ursenco, ed. Herg 
Benet, 2011);  
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  - 2010 - Participare cu textul "Fragment dintr-un roman încă fără titlu" în culegerea 
"Antologia prozei scurte transilvănene actuale" (coordonator Ovidiu Pecican, Cluj-Napoca, 
Editura Limes, 2011)  

 
 - 2007 - Invitat pentru realizarea unei prefeţe la un volum de scrieri muzicale – “Spectacolul 
scenei şi al vieţii” de muzicologul Rodica Iuncu, editat la Chişinău (volum editat în aprilie-mai 
2007) 
 
 - 2007 - Participare la ancheta literară a revistei clujeană „Apostrof”, (2007, redactor-şef 
Marta Petreu) 
 
 - 2007 - Participare cu un interviu la volumul de interviuri „Rege şi Ocnaş” (2007, Editura 
Casa Cărţii de Ştiinţă, autor Dora Pavel); 
 
 - 2002 - Participare la ancheta revistei "Contrafort" cu tema "Basarabeanul studios între 
Orient şi Occident" (în revista "Contrafort", nr. 11 (97), noiembrie 2002);  
 
  

EXPERIENŢĂ MEDIA:     

 - 2000-2009 – participare la emisiuni TV - realizatoare Carmen Cristian şi Anca Mateş – 
 TVR-Cluj; participare la emisiuni radio - realizator Tiberiu Crişan, Ioan Muşlea şi Virgil 
 Mihaiu – CD Radio (Cluj-Napoca), Radio Renaşterea (Cluj-Napoca) - realizator Mircea 
 Petean; la Radio Cluj - realizator Stana Sevianu; la Radio Guerilla (Bucureşti) - 
 realizatori Iulian Tănase şi Mitoş Micleuşan.  

 - 1999 - 2001 – colaborator la “Avertisment de Nord-Vest” (Cluj, până în iarna 2001), 
 “Tribuna” (Cluj), “Kronika” (Cluj), „Steaua” (Cluj) 

 - 1998-2000 – redactor la “Monitorul de Cluj” (1998-2000) (perioada 1999-2000 – şef 
 departament cultural) 

 
- În 1999 – colaborator la “Ziarul de Cluj” 

  
 - 1995-1998 – redactor la postul local de televiziune “CBN”; realizare de emisiuni pe 
teme culturale/muzicale 

 
 - începând cu 1992 – peste 400 de titluri (cronici, eseuri, interviuri) în ziare şi reviste din 
ţară: “Tribuna” (Cluj), “Steaua” (Cluj), "Steaua" (Cluj), "Balkon" (Cluj), “Echinox” (Cluj), 
"Adevărul de Cluj" (Cluj), “Philosophie & Stuff” (Cluj), “Intermezzo” (revista Academiei de 
Muzică “Gh. Dima”, Cluj), “Transilvanian Revue” (Cluj), “Kronika” (Cluj), "Transilvania 
Jurnal" (Cluj), "Monitorul de Cluj" (Cluj), "Ziarul de Cluj" (Cluj), “Aurora” (Oradea), “Familia” 
(Oradea), “Literatorul” (Bucureşti), “Literatura şi arta” (Chişinău), “Contrafort” (Chişinău), 
“Basarabia” (Chişinău), "Accente" (Chişinău), "Revista de Sud-Est" (Chişinău), "Jurnal de 
Chişinău" (Chişinău), “Astra” (Braşov), revista "Muzica", a Uniunii Compozitorilor şi 
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Muzicologilor din România (Bucureşti) (critică muzicală, cronică de carte, cronică de film, 
editoriale pe probleme culturale, eseu, interviuri, reportaje); 
  
 - articole în presa scrisă, radio, televiziune, despre viaţa muzicală românească:  
  - Academia de Muzică din Cluj (profesori, studenţi şi absolvenţi) – Tiberiu 
Herdlicska, Aaron Fazakas, Csiky Boldizsar, Daniel Goiţi, Florentin Mihăescu, Vasile Herman, 
Eduard Terenyi, Cornel Ţăranu, Grigore Pop, Emil Simon, Alexandru Fărcaş, Traian Savinescu, 
Dan Voiculescu, Ion Ţibrea, Dora Cojocaru, Fracisc Laszlo, Ramona Eremia, Petre Sbârcea, 
Cristian Sandu, Virgil Mihaiu, Valentin Timaru, Ştefan Angi etc.) (presă scrisă, radio, TV);  
  - de la alte instituţii din Cluj-Napoca (Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj): Ruxandra 
Cesereanu, Corin Braga, Virgil Ciomoş, Horaţiu Mihaiu, Aurel Codoban,  
  - precum şi din ţară şi străinătate: Florin Croitoru, Ionel Pantea, Camil Marinescu, 
Dan Grigore, Cristian Marina, Vasile Iovu, Marius Popp, Mişa Katz, Daisuke Soga, Bernhard 
Steiner, Yehudi Menuhin, Itay Talgam, Magnus Andresson, Daniel Kientzy, Carl Marc Chichon, 
Horia Andreescu, Gabriela Taub-Darvas, Constantin Silvestri;  
  - materiale în presa scrisă, radio, televiziune despre evenimente culturale (cronici 
punctuale sau ciclu integral de texte): Festivalul "Toamna Muzicală Clujeană", Festivalul "Cluj-
Modern", Concursul "Gheorghe Dima", Festivalul "Mozart", "Vacanţele Muzicale la Piatra-
Neamţ";  
  - materiale în presa scrisă, radio, televiziune despre evenimente desfăşurate la 
diverse instituţiile culturale din Cluj-Napoca: Filarmonica de Stat "Transilvania", Opera Română 
de Stat, Opera Maghiară de Stat, Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Liceul de Muzică 
"Sigismund Toduţă";  

 
 
- emisiuni TV la posturile locale şi naţionale:  

- emisiuni proprii: “Medalion Virgil Mihaiu” (CBN), “Interviu cu Radu Mareş“ 
(CBN), reportaj televizat despre Academia de Muzică “Gh. Dima” (CBN), “La ce 
bun filosofia? (cu Aurel Codoban, 3 părţi) (CBN), “Pro Musica Nova” (2 părţi, 
CBN), “Concert Louis Sclavis” (2 părţi, CBN), emisiuni dedicate lui Sergiu 
Celibidache şi Edgar Varese 

 
- participări: Emisiune-interviu (realizator Adrian Suciu, NCN) (1), “Transilvania 
Insolit” – “Tranzit 2000” (2) şi “Sighişoara 2000” (3), “Pax Danubiana” (4), 
“Festivalul TranzArt in Situ” (5), “Nuditatea” (6), “Fotografia” (7), “Opera 
clujeana de alta data” (8) (realizator Carmen Cristian, TVR-Cluj, difuzate pe 
TVR-2 şi TVR-Cultural), un film despre comunitatea basarabenilor la Cluj 
(realizator Andreea Mogoş, TVR-Cluj, difuz. TVR-1), participare la maraton 
TVR-1, rubrica “Profil” (cu Anca Mateş, TVR-1) (8).  

  
 
- emisiuni Radio:  

- participări: emisiune muzicală (realizator Daria Dumitrescu, Uniplus) (1), 
emisiune de jazz (realizator Ioan Muşlea, CD-Radio) (2), emisiune de jazz 
(realizator Virgil Mihaiu – CD Radio) (3), emisiunea “Jos masca” (realizator 
Octavian Iacob, CD-Radio, împreună cu Vasile Ernu) (4), emisiuni culturale 
(cinci emisiuni) (realizator Stana Sevianu, Radio-Cluj) (5-6-7-8-9-10, cu Ovidiu 
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Mircean, cu Florin Octavian, cu Eduard Tereniy, cu Ioan Haplea, cu Adina Raţiu), 
emisiuni culturală la Radio Renaşterea (realizator Mircea Petean) (11-12), 
emisiune-interviu (Postul "RadioGuerrilla", Bucureşti, realizatori Iulian Tănase şi 
Mitoş Micleuşan, Bucureşti, iulie 2012, 13), interviu pentru postul "Europa 
Liberă" (realizator Lucian Ştefănescu, aprilie 2013, 14), emisiune muzical-estetică 
(Postul "Radio-Renaşterea", realizator Nicolae Turcan, Cluj-Napoca, iunie 2013, 
15). 
 
 

TEXTE PROPRII PE INTERNET:       
 
1. Substanţa obiectului muzical, 
 www.lett.ubbcluj.ro/~echinox/arhiva/2000_101112/13.html 
 
2. Dinamismul ontologic al faptului muzical 
 www.lett.ubbcluj.ro&~echinox 
 
3. Finitudinea compoziţiei muzicale ca realitate fatalistă 
 www.lett.ubbcluj.ro/~echinox 
 
4. Teze despre imaginea muzicală 
 http://lett.ubbcluj.ro/~echinox/caiete.thml#2 
 

Cronică: Observatorul cultural 
 (despre: Teze despre imaginea muzicală) 
 www.observatorcultural.ro/arhivaarticol.phtml?xid=1628 
 
6. www.liternet.ro (România):  

 6.1. Interpretarea muzicală ca mod de viaţă şi fapt al cotidianului 

 6.2. Misha Katz şi Dan Grigore - arta (c)rimei perfecte 

 6.3. Muzica lui Amadeus, ludică şi sacră, pentru fratele meu Vladimir 

 6.4. Dare de seamă despre filosofie, muzică şi orbi 

 6.5. Mozart şi vârstele muzicale ale Europei 

 6.6. Utopiile _ Subiectivităţii _ Itinerante _ Multiple@yahoo.com 

 6.7. Viktor Erofeev şi problema sufletului românesc 

 6.8. Vivaldianismul lui Mozart 

 6.9. Muziconautice 

 6.10. Santinelele nu au voie să zboareTerritoria 

 

7. Revista "Contrafort" (Republica Moldova, www.contrafort.md):  
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 9.1. O rondo-sonată fantasmatică despre delire...  

  (Contrafort, nr. 12 (98), decembrie 2002) 

 9.2. Lecturile olfactive ale copilăriei,  

  (Contrafort, nr. 5-6 (115-116), mai-iunie 2004) 

 9.3. Vivaldianismul lui Mozart 

  (Contrafort, nr. 6 (140), iunie 2006) 

 9.4. Ocupanţii din ograda lu' Gavril,  

  (Contrafort, nr. 2-3 (136-137), februarie-martie 2006) 

 9.5. Mozart şi vârstele muzicale ale Europei,  

  (Contrafort, nr. 1 (135), ianuarie 2006) 

 9.6. Despre filosofie, muzică şi orbi,  

  (Contrafort, nr. 11-12 (169-170), noiembrie-decembrie 2008) 

 
 
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:        
 

 
participare cu lucrări ştiinţifice la Simpozioane naţionale şi internaţionale de muzicologie:   

  
 1. Particularităţile de gen şi compoziţie ale operei „Parsifal” ca oglindire a concepţiei 
creaţiei wagneriene târzii, (lucrare prezentată în cadrul examenului de muzicologie la absolvirea 
anului II muzicologie, 1991) 
 
 2. Structură şi ethos în „Mioriţa” lui Tudor Chiriac, (lucrare prezentată în cadrul sesiunii 
ştiinţifice de comunicări ale studenţilor clasei de muzicologie, îndrumător, asist. Diana Rîpă, 7 
iunie, Cluj-Napoca, 1991) 
 
 2.a. Idem., (lucrarea a fost prezentată în cadrul sesiunii ştiinţifice de comunicări ale 
cadrelor didactice şi studenţilor, Cluj-Napoca, noiembrie – 1991). 
 
 3. Tendinţe regresive în „Sacre du printemps” de Igor Stravinski, (lucrare prezentată la 
sesiunea ştiinţifică a secţiei de muzicologie în cadrul concursului „Gh. Dima”, 9-12 aprilie 1992, 
Cluj-Napoca) 
 
 4. Fenomenul de coagulare structurală a spectacolului de operă în ultimul sfert al sec. 
XIX – înc. sec. XX, (lucrare prezentată în cadrul Simpozionului naţional „Arta vocală în toate 
ipostazele ei”, 26-27 martie 1993) 
 
 5. Dualitatea reprezentărilor morţii în creaţia mozartiană (pe exemplul celor două 
sonate pentru pian K.V. 310 şi K.V. 331), (lucrare prezentată în cadrul seminariilor de estetică, 
12 decembrie 1993) 
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 6. Confluenţe culturale sub semnul Unirii, (lucrare prezentată la simpozionul 
internaţional „G. Muzicescu”, Chişinău, 18-22 decembrie, 1993) 
 
 7. Catena ca principiu/algoritm generator de formă muzicală, (lucrare prezentată la 
Simpozionul Naţional de Muzicologie, ediţia a V-a - „Musicologorum Collegii Colloquim”, 
Cluj-Napoca, 5-6 iunie 1998) 
 
 8. L. van Beethoven, Concertul nr. 3 pentru pian şi orchestră op. 37, în do minor (partea I), 
(analiza comentată a formei cu o scurtă introducere despre principiile creaţiei beethoveniene, prezentată 
în examenul la disciplina "Analiză forme muzicale", 1995) 
 
 9. Procedee de optimizare la disciplina „citire partituri simfonice”, (lucrare existentă în 
biblioteca Academiei de Muzică „Gh. Dima” cu titlul „Semantica partiturii simfonice” din 1998) 
 
 10. Relaţia instrumentalitate-vocalitate. Aspecte sistematice, istorice, dialectice, (lucrare 
prezentată la simpozionul naţional „Arta vocală în toate ipostazele ei”, februarie 1997) 
 
 11. Specificul morfologic şi semantic al imaginii muzicale, (lucrare susţinută la Al 3-lea 
Simpozion Naţional Interdisciplinar cu tema „Imagine artistică şi creativitate vizual plastică”, 25-26 
aprilie 2002, Cluj-Napoca) 
 
 12. Rolul arhetipurilor masculin-feminin în procesul de articulare a formei muzicale 
(Simpozionul „Musicologorum Collegii Colloquim”, ediţia a XVII-a, mai/2013, Academia de 
Muzică "Gh. Dima", Cluj-Napoca) 
 
 13. Dualitatea reprezentării morţii în creaţia mozartiană (lucrare prezentată la 
Simpozionul din cadrul Festivalului Mozart, 6 decembrie 2013) 
 
 14. Tradiţiile muzicale ca familie de alterităţi îngemănate. Opt observaţii necesare, 
(Simpozionul „Musicologorum Collegii Colloquim”, ediţia a XVIII-a, mai/2014, Academia de 
Muzică "Gh. Dima", Cluj-Napoca) 
 
 15. Gândirea muzicală în postmodernitate. Ideea de sonoristică/sonorism ca dominantă 
conceptuală (lucrare prezentată la Congresul internaţional de muzicologie, Ediţia a II-a, 
Timişoara, 26-28 septembrie 2014) 
 
 
- participare cu materiale muzicologice la Festivaluri (“Vacanţele muzicale la Piatra-Neamţ, două 
ediţii) şi Concursuri (Concursul internaţional de dirijat cor academic “Gheorghe Dima”, două 
ediţii), numeroase programe de sală pentru diverse activităţi concertistice de la Academia de 
Muzică şi Filarmonica “Transilvania”, cronici şi critici muzicale despre diverse activităţi ale 
instituţiilor muzicale din Cluj-Napoca (Academia de Muzica "Gh. Dima", Opera Naţională 
Română, Opera Maghiară), în special despre activităţile Filarmonicii de Stat "Transilvania" 
(cronicille, precum şi criticile reprezentative au fost publicate în volumul "Muziconautice", 
Editura Tribuna, 2007);  
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- publicaţii în revista “Muzica” (UCMR):       
 
 1. Despre trans-temporalitatea fenomenului muzical, (revista „Muzica”, Bucureşti, nr. 4/2000) 
 
 2. De la muzica în spaţiu la spaţialitatea muzicală, (revista „Muzica”, Bucureşti, nr. 2/2001) 
 
 3. 11 Teze despre imaginea muzicală. Metode de cartografiere a unei fantasme (I),  
 (revista "Muzica", Bucureşti, nr. 1/2002)  
 
 3.1. 11 Teze despre imaginea muzicală. Metode de cartografiere a unei fantasme (II),  
 (revista "Muzica", Bucureşti, nr. 2/2002) 
 
 4. Interviu cu Laszlo Ferenc (date absente) (în revista "Muzica", Bucureşti, trei părţi) 
 
 5. Rolul determinărilor psihologice în procesul de configurare şi receptare a formei 
 muzicale, (revista „Muzica”, Bucureşti, 2009) (primul text dintr-un ciclu tematic) 
 

6. Imagini şi structuri ale „referentului nostalgic” în cultura muzicală europeană (revista 
„Muzica”, Bucureşti, 1/2006) 

 
7. Inventarea postmodernismului după dispersia modernităţii,  
(revista "Muzica", Bucureşti, nr. 3/2012) 
 
8. Teoria şi fenomenul compresiei stilistice,  
(revista "Muzica", Bucureşti, nr. 2-3/2013) 
 
9. Genurile muzicii şi "regresia" înspre organicul primordial: de la sociologic la 
antropologic, de la taxinomic la arhetipal (I) 
(revista "Muzica", Bucureşti, nr. 3/2014) 
 
10. Genurile muzicii şi "regresia" înspre organicul primordial: de la sociologic la 
antropologic, de la taxinomic la arhetipal (II) 
(revista "Muzica", nr. 1-2/2015) 
 
11. Hărţile, labirinturile şi grădinile muzicologiei 
(revista "Muzica", nr. 6/2016) 
 
12. Clasicismul muzical vienez şi canonul Beethoven: marele proiect ficţional al 
romantismului 
(revista "Muzica", Bucureşti, nr. 1/2016) 
 
13. Genurile istorice sociale versus genurile istorice muzicale. De la tradiţiile originare 
la cultura maselor (I) 
(revista "Muzica", Bucureşt, nr. 5/2016) 
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14. Genurile istorice sociale versus genurile istorice muzicale. De la tradiţiile originare 
la cultura maselor (II)  
(revista "Muzica", Bucureşti, nr. 6/2016) 
 
15. Formele muzicii: exerciţii de combinatorică arhetipală (I) 
(revista "Muzica", Bucureşti, nr. 7/2017) 
 
16. Formele muzicii: exerciţii de combinatorică arhetipală (II) 
(revista "Muzica", Bucureşti, nr. 8/2017) 
 

  
- publicaţii în revista "Musicology Today", Bucureşti:     
 

1. The European Musical Canon Between Hypothesis and Concept ("Musicology Today", 
Bucureşti, nr. 22, april-june/2015) 

 
 
- publicaţii în revista "Studia" (seria "Musica") a Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca: 
 
 1. The dialectics of the genesis of the musical phenomenon (nr. 2/2009) 
   
 2. Musical syncretism and its categorical field (nr. 2/2010) 
 
 
- publicaţii în revista "Anale" (Universitatea Oradea, coord. Carmen Vasile)  
 
 1. Problema expresiei în câmpul practicilor artistice muzicale (2002) 
 
 
 
- lucrări în biblioteca Academiei de Muzică „Gh. Dima”:     

  
 1. „Semantica partiturii simfonice” (suport de curs pentru disciplina Citire 
partituri simfonice) (în biblioteca AMGD din 1998),  
  
 2. „Analiza caracterologică-dramaturgică a personajelor din opera Nunta lui 
Figaro”,  
  
 3. „Analiza concertului nr. 3, op. 37 în do minor, partea I, de L. van Beethoven”,  
  
 4. „Muzica si matematica” (traducere capitolul II din lucrarea lui A. F. Losev 
„Muzica – obiect al logicii”, colaborare cu Pavel Puşcaş),  
 

  5. „15 teze despre imaginea muzicală”, (februarie 2002) 
 
 
TRADUCERI:          
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 1. Particularităţile tehnicii de compoziţie în ciclul de 24 de Preludii de Claude Debussy 
(din lb. rusă; traducere a lucrării cu acelaşi titlu a compozitorului rus Edison Denisov, noiembrie 
1992) 
 
 2. Idei generative în estetica muzicală (din lb. engleză; în colaborare cu prep. univ. 
Ovidiu Mircean; aprilie-mai 2002) 
 
 
MATERIALE DIDACTICE ELABORATE:       

 
 1. Suport de curs pentru disciplina "Citire partituri simfonice" - "Semantica partiturii 
simfonice" (1998) (în biblioteca Academiei de Muzică "Gh. Dima", Cluj-Napoca) 
 
 2. Suport de curs pentru disciplina "Analiza formelor muzicale" (2010) (manuscris) 
 

 3. Culegerea şi editarea a trei suporturi de curs (pentru nivelul Masterat) pentru 
profesorul P. Puşcaş (ca activitate în cadrul doctoratului la zi):  
 - „Arhetipuri muzicale” (9 cursuri + subiectele pentru examen) 
 - „Inferenţe muzicologice” (6 cursuri) 
 - „Sinteze muzicologice” (21 cursuri) 

 
 
ACTIVITĂŢI PUBLICE:         
 
1. Conferinţă cu tema „Problematica imaginii muzicale” susţinută la Universitatea „Babeş-
Bolyai”, Catedra de Literatură Comparată, în cadrul cenaclului „Eranos”. (aprilie, 2003) 
 
2. Participarea ca traducător la cursurile de măiestrie susţinte de pianistul prof. univ. dr. Arkadie 
Sevidov (Moscova), la Academia de Muzică din Cluj, precum şi la cursurile de vară organizate de 
către conf. univ. dr. Valer Maior la Târgu-Mureş (februarie, iulie 2002) 
 
3. Serie de conferinţe cu tema "Problematica unei noi estetici a muzicii" (octombrie-noiembrie-
decembrie 2013, Academia de Muzică "Gh. Dima", Cluj-Napoca):  
 
 3.1. "Aspecte ale unei ontologii muzicale" (octombrie 2013) 
 
 3.2. "Aspecte ale unei estetici materialiste" (noiembrie 2013) 
 
 3.3. "Aspecte ale unei estetici organice" (decembrie 2013) 
 
 
 
PREMII:            

 
- Premiul Uniunii Scriitorilor din România (filiala Cluj) pentru debut (2004)  
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- Premiul "Pavel Dan" al Uniunii Scriitorilor din România (filiala Cluj)(2007)  
- Premiul Bibliotecii Judeţene pentru volumul Exerciţii de muzicologie (2015) 
- Premiul revistei Muzica pentru studiile publicate (decembrie 2016) 

 
  
 
SPECIALIZĂRI, AFILIERI ŞI CURSURI DE SCURTĂ DURATĂ:   
 

- Din 2004 – membru permanent al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 
România 

 
- Din 2002 – membru al Societăţii Române Mozart 

 
- Din 2003 – cadru didactic asociat la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca 

 
- Din 2001 – doctorand la Academia de Muzică „Gh. Dima” (tema doctoratului - 
„Etapele evolutive ale sincretismului artistic”) 
 
- Din 1999 – membru-stagiar al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România 
 

- 1994-1998 – angajat al Academiei de Muzică “Gh. Dima” – editare lucrări ştiinţifice  
 
- 1996 - Cursuri de analiză muzicală şi compoziţie cu compozitorul Pascal Bentoiu (1996, 
Piatra-Neamţ, diplomă de participare) 
 
- 1994 - Cursuri de iniţiere în informatică (diplomă de la Ministerul Învăţământului, 
societatea “Microinformatica”, Cluj, 1994) 
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Din 19 februarie 2013:  
19 februarie 2013: Susţinerea la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti a tezei de doctorat 
cu tema Canonul muzical european în postmodernitate (conducător ştiinţific - prof. univ. dr. 
Valentina Sandu-Dediu) 
 
 

I. Simpozioane/Congrese (naţionale/internaţionale):     
 
2013, 30-31 mai - Muzica şi Filosofia (Ediţia a XVII-a), Cluj-Napoca, Academia de Muzică 
"Gh. Dima": cu lucrarea Despre semnificaţia arhetipală a bitematismului dintr-un Allegro de 
Sonată 
 
2013, 11 decembrie - Simpozion "Festivalul Mozart", Cluj-Napoca, Academia de Muzică "Gh. 
Dima": cu lucrarea Semnificaţia morţii în cele două sonate pentru pian de W. A. Mozart 
 
2014, 30-31 mai - Muzica şi Filosofia (Ediţia a XVIII-a), Cluj-Napoca, Academia de Muzică 
"Gh. Dima": cu lucrarea Tradiţiile muzicale ca familie de alterităţi îngemănate. Câteva 
observaţii necesare 
 
2014, 22-28 septembrie - Congresul internaţional de muzicologie (Ediţia a II-a): cu lucrarea 
Gândirea muzicală în postmodernitate. Ideea de sonoristică/sonorism ca dominantă conceptuală 
 
2016,  
 15 aprilie, Simpozion de Muzicologie UNMB (organizator: Irina Boga), lucrarea 
Dihotomia formă-conţinut ca principiu generativ al sistemului conceptual muzicologic 
 
 17 noiembrie, Simpozion AMGD (organizator: Anca Mihuţ), lucrarea (prezentare 
PPS) Fenomenul de criză în evoluţia genului opera: stigmat sau nucleu generativ 
 
2017,  
 aprilie, Simpozion UNMB (organizator: Irina Boga): lucrarea Niculescu, Schnittke, 
Serocki - raspunsul est-european la hegemonia serialismului integral 
 
 aprilie, Simpozion internaţional, Universität for musik und darstellende kunst, 
Viena (organizator: Adriana Paler-Nicolescu): lucrarea Ursprung des Stil Konzeptes im 
Denken der europäischen Musik 
 
 2 noiembrie, Simpozion AMGD (organizator: Anca Mihuţ) Genul operă şi sublimul 

comercial: naşterea unei industrii artistice în Italia secolului al XVII-lea (B) 
 
 

II. Conferinţe:          
 
A. Anul de învăţământ 2013/2014  
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Ciclul Despre estetica organică a muzicii (la Academia de Muzică "Gheorghe Dima"):  
 
1. 2013, 23 octombrie - Conferinţă nr. 1 - Inventarea unei estetici organice a muzicii: 
Neputinţele esteticii tradiţionale. Nevoia unei schimbări de paradigmă.  
 
2. 2013, 20 noiembrie - Conferinţă nr. 2 - Inventarea unei estetici organice a muzicii: de la 
mecanic la organic.  
 
3. 2013, 4 decembrie - Conferinţă nr. 3 - EStetica organică a muzicii între vis, alchimie şi 
elementele naturii.  
 
4. 2014, 19 februarie - Conferinţă nr. 4 - Muzica şi lepădarea de estetic: de la Frumos la Firesc, 
de la Convenţional (înapoi) la Organic 
 
 
Participare în calitate de invitat la seminariile de jazz susţinute de Virgil Mihaiu (la 
Academia de Muzică "Gheorghe Dima"):  
 
5. 2014, februarie - Conferinţă nr. 5 - Inventarea muzicologică a jazzului ca ficţiune istorică 
 
 
Ciclul Despre GENurile muzicii (la Academia de Muzică "Gheorghe Dima"):  
 
6. 2014, martie - Conferinţă nr. 6 - Despre GENurile muzicii şi sfârşitul vremii compozitorilor 
(26 martie 2014, ora 18.00, sala 11, AMGD) 
 
7. 2014, aprilie - Conferinţă nr. 7 - GENetica arhetipală a Muzicii (19 aprilie, 2014, ora 18.00, 
sala 11, AMGD) 
 
8. 2014, mai - Conferinţă nr. 8 - Al treilea GEN al muzicii. Forma şi sensul inGENeriei 
GENetice absolute (14 mai 2014, ora 18.00, sala 11, AMGD) 
 
 
B. Anul de învăţământ 2014/2015  
 
9. Conferinţă despre muzica de jazz - Genealogii paralele (în colaborare cu compozitorul Tiberiu 
Herdlicska, la Academia de Muzică "Gheorghe Dima"), 15 ianuarie 2015, ora 19.00, sala 11, 
Academia de Muzică "Gheorghe Dima" 
 
10. Conferinţă despre modelul conceptual al muzicii contemporane: Istoria muzicii ca joacă 
ficţională combinatorie (seria tematică: Incentarea muzicii contemporane), 21 ianuarie 2015, ora 
18.00, sala 11, Academia de Muzică "Gheorghe Dima" 
 
 
C. Anul de învăţământ 2016/2017  
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Conferinţe despre estetica şi retorica fenomenului muzical (la UBB, Secţia Filologie, 
catedra Limba şi Literatura română, la invitaţia conf. univ. dr. Călin Teutişan):  
 
11. "Spaţiul" muzical european. Istorie. Contexte. Ipoteze. (Centrul de cercetări literare şi 
enciclopedice al Facultăţii de Litere, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, moderator: 
conf. univ. dr. Călin Teutişan, 25 aprilie 2017, ora 16.00) (B) 
 
12. Evoluţia tipologiilor narative în gândirea muzicală europeană. ("Spaţiul" muzical european. 
Istorie. Contexte. Ipoteze.) (Centrul de cercetări literare şi enciclopedice al Facultăţii de Litere, 
Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, moderator: conf. univ. dr. Călin Teutişan, 16 mai 
2017, ora 16.00) (B) 
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III. Studii în reviste de specialitate        
 
1. 2013 - Teoria şi fenomenul compresiei stilistice,(revista Muzica, Bucureşti, nr. 2-3/2013, 
redactor-şef Irinel Anghel) 
 
2. 2014 - Structuri şi funcţii ale canonului musical (tradus în engleză şi expediat pentru publicare 
la revista Musicology Today, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, redactor-şef 
Valentina Sandu-Dediu) (20 de pagini) (B) 
 
3. 2014 - Despre cele două începuturi ale culturii muzicale europene. Ideea „europenităţii” 
între Antichitate şi Evul Mediu (finalizat, tradus în engleză şi predat pentru publicare la revista 
Lucrări de muzicologie, 1/2014, AMGD, Cluj-Napoca, redactor-şef Elena Chircev) (B) 
 
4. 2014 - Tradiţiile muzicale ca familie de alterităţi îngemănate. Opt observaţii necesare (text 
predat pentru publicare, Pavel Puşcaş) (25 de pagini) 
 
5. 2014 - . Seria tematică despre problematica genului în muzică:  
 5.1. Genurile muzicii şi "regresia" înspre organicul primordial: de la sociologic la 
antropologic, de la taxinomic la arhetipal (I), (revista "Muzica", Bucureşti, nr. 3/2014) 

 
 
6. 2015 -  
 6.1. Genurile muzicii şi "regresia" înspre organicul primordial: de la sociologic la 
antropologic, de la taxinomic la arhetipal (II), (revista "Muzica", nr. 1-2/2015 

 
 
7. Musicology as an Evolutionary System of the Musical Thinking Categories. Proposal for a 
Methodological Hermeneutical Approach (revista Musicology Papers, Cluj-Napoca, 1/2015) (B) 
 
8. European Musical Canon Between Hypothesis and Concept (Musicology Today, Bucureşti, 
april-june/2015) (B) 
 
9. 2016 - Clasicismul muzical vienez şi canonul Beethoven: marele proiect ficţional al 
romantismului (revista "Muzica", Bucureşti, nr. 1/2016) 
 
10. Genurile istorice sociale versus genurile istorice muzicale. De la tradiţiile originare la 
cultura maselor (revista "Muzica", Bucureşt, nr. 5-6/2016) 
 
11. 2017 -  
 11.1. Ursprung des Stil Konzeptes im Denken der europäischen Musik (B)  
 
12. The Science of Musicology: Definition. Identirty. Typologies and Evolutions (revista 
Musicology Papers, Cluj-Napoca, nr. 1/2017) (B) 
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IV. Publicare de carte:          
 
 
2016 - Genurile muzicii: ideea unei antropologii arhetipale (Bucureşti: Eikon, 2016) 
 
2015 - Canonul muzicii europene: idei, ipoteze, imagini (Bucureşti: Eikon, 2015) (504 pag.) 
 
2014 - Exerciţii de muzicologie, Editura MediaMusica, Academia de Muzică "Gh. Dima", Cluj-
Napoca (B) 
 
 
 

V. Achiziţii de manuscrise:         
 
2014, iunie - achiziţionarea de către UCMR a manuscrisului de carte intitulat Exerciţii de 
muzicologie.  
 
2016 - achiziţionarea de către UCMR a manuscrisului de carte intitulat Genurile muzicii: ideea 
unei antropologii arhetipale 
 
 

VI. Critici de eveniment muzical în reviste de cultură      
(colaborare cu studentă anul IV muzicologie Carla Maria Bălan): 
 
2013:  
1. "Deschiderea stagiunii 2013-2014 la Opera Română: Il Trittico de Giacomo Puccini",  
Revista "Tribuna", nr. 267: 16-31 octombrie 2013 
 
2. "Bal Mascat la Opera Română: un spectacol cu miza exclusivă pe imaginaţie",  
Revista "Tribuna", nr. 268: 1-15 noiembrie 2013 
 
3. "Fantomele de la Opera Română: Olandezul zburător", 
Revista "Tribuna", nr. 269: 16-30 noiembrie 2013 
 
4. "O "chinezărie" italiană veristă la Opera Română din Cluj",  
Revista "Tribuna", nr. 270: 1-15 decembrie 2013 
 
5. "O montare scenică pe cale de a deveni legendară: opera Tannhäuser de Richard Wagner la 
Opera Română",  
Revista "Tribuna", nr. 271: 16-31 decembrie 2013 
 
2014:  
6. "Anul premierelor de operă la Cluj: I Masnadieri la Opera Maghiară de Stat",  
Revista "Tribuna", nr. 272: 1-15 ianuarie 2014 
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7. "Opera rămâne cel mai complex mod de exprimare în artă (de vorbă cu Marius Budoiu, 
directorul Operei Române din Cluj),  
Revista "Tribuna", nr. 273: 16-31 ianuarie 2014 
 
8. "O re-lectură a unui "şlagăr": Aida de Giuseppe Verdi",  
Revista "Tribuna", nr. 274: 1-15 februarie 2014 
 
9. "O coborâre în iad pentru a rămâne definitiv acolo: Orfeu în Infern la Opera Română", 
Revista "Tribuna", nr. 275: 16-28 februarie 2014 
 
10. "Despre Rusia doar cu dragoste şi preţuire: Balul Operei 2014, Ediţia a XIX-a, Opera 
Naţională Română, Cluj-Napoca",  
Revista "Tribuna", nr. 276: 1-15 martie 2014 
 
11. Resorturile ascunse ale atitudinii misogine: femeia ca "obiect" educabil în musicalul My Fair 
Lady",  
Revista "Tribuna", nr. 277: 16-31 martie 2014 
 
12. "Succesul unui singur cântăreţ nu garantează succesul unui spectacol: Rigoletto de Giuseppe 
Verdi",  
Revista "Tribuna", nr. 278: 1-15 aprilie 2014 
 
13. "Opereta în plină expansiune - Văduva veselă de Franz Lehar la Opera Română",  
Revista "Tribuna", nr. 279, 16-30 aprilie 2014 
 
14. "Despre purificare prin crimă, frică şi milă - opera Paiaţe la Opera Română",  
Revista "Tribuna", nr. 280, 1-15 mai 2014 
 
15. 5 mai - concertul celor trei cântăreţi,  
Revista "Tribuna", nr. 281, 16-31 mai 2014 
 
16. O operă "deghizată" în Requiem pentru un director-cântăreţ defunct,  
Revista "Tribuna", nr. 282, 1-15 iunie 2014 
 
17. Otello (inclus în volumul intitulat Între Tannhäuser şi Otello, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 
2014) 
 
18. Ana Lugojana (inclus în volumul intitulat Între Tannhäuser şi Otello, Editura Tribuna, Cluj-
Napoca, 2014) 
 
19. Traviata (inclus în volumul intitulat Între Tannhäuser şi Otello, Editura Tribuna, Cluj-
Napoca, 2014) 
 
20. Aida (închiderea stagiunii) (inclus în volumul intitulat Între Tannhäuser şi Otello, Editura 
Tribuna, Cluj-Napoca, 2014) 
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VII. Participări la emisiuni Ratio/TV:      
 
1. Emisiunea Români fără frontiere, TVR-3, difuzată în 4 mai 2014, realizatoare Violeta Gorgoş 
(Iaşi), http://www.tvrplus.ro/editie-romani-fara-frontiere-216916 
 
2. Ca invitat special la Radio Guerrilla (Bucureşti, cu Iulian Tănase şi Mitoş Micleuşanu):  
 
2.1. 21 noiembrie 2016 
 
2.2. 19 februarie 2017 
 
2.3. 19 martie 2017 
 
2.4. 23 aprilie 2017 
 
2.5. 21 mai 2017 
 
2.6. 15 octombrie 2017 
 
 
 
3. Ca invitat special:  
 
3.1. Emisiune-portret (realizator: Margareta Riabkov, TVR-1 Chişinău, 3 septembrie 2017) 
 
3.2. Emisiune-portret (realizator: Victoria Cuşnir, Radio Chişinău, 9 august 2017) 
 
3.3. Emisiune-portret (RTV Moldova, Matinali, 21 august 2017) 
 
3.4. Emisiune-portret (Vocea Basarabiei, realizator: Ana Moraru, 18 august 2017) 
 
3.4. Emisiune-interviu (împreună cu Vasile Iovu, TVR Moldova, 21 august 2017 (difuzare) 
 
3.6. Emisiune-dialog (Vocea Basarabiei, realizator: Ana Moraru, 21 august 2017) 
 


