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STANDARDE - Domeniul MUZICĂ 

STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

SUPERIOR (CONFERENTIAR/PROFESOR)  ŞI A GRDELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

 

ANEXA individuală detaliată 

PRACTICIENI – COMPOZITORI 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic:  conf.univ.dr.CIBISESCU-DURAN  IULIA-NARCISA 

 

Criteriile de evaluare corespund următoarelor domenii de activitate şi se referă la întreaga carieră artistică şi didactică:  

 

1. Activitate didactică şi profesională (acronim DID) 

2.Activitate de cercetare ştiinţifică, cercetare artistică, creativitate performanţă şi creaţie artistică în domeniul de referinţă (acronim CDI)  

3.Recunoaştere şi impactul activităţii (acronim RIA) 

 

Tabelul 1: Activitatea didactică şi profesională (DID)  

1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate sau suport didactic (practicieni şi teoreticieni) 

 

1. 1.1. Tratat / studiu amplu / volum de studii teoretice sau privind compoziţia muzicală,  stilul sau 

interpretarea muzicală, publicat* 

 

* termenul „publicat” se referă în cuprinsul prezentului document la publicarea în edituri clasificate 

de CNCS în categoriile A sau B sau edituri echivalente din străinătate 

 

Punctaj: 

30 p/ carte 

 Structuri polimorfe în postmodernismul muzical românesc, Editura MediaMusica, Cluj- 

Napoca, 2002, ISBN 973-85220-5-6 

Scrieri despre muzica romaneasca, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca,2018, ISMN979-0-

707655-40-5, ISBN 978-606-645-105-5  

 

…… 

60p 

 1.2. Manual, curs, suport de curs, crestomaţie, colecţie, îndurmător metodic, tipărit** 

 

** termenul „tipărit” presupune forma tipărită indiferent de egida sub care este tipărit ( de ex., 

multimplicare la AMGD) 

 

10 p/ volum 

 Antologie de texte pentru studiul citirii de partituri- suport de curs, 2006, Editura Media 10p 
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Musica, Cluj- Napoca, ISBN 973-8431-45-X/EAN 978-973-8431-45-4 

…… 

 1.3 Traducere / editare critică / îngrijire redacţională a unei opere muzicale sau teoretice 

fundamentale sau a unei antologii, crestomaţii, colecţii de specialitate publicată 

20 p / traducere 

 aici se completează toate cărţile care se încadrează la indicatorul 1.3. 

…… 

 

Total punctaj standard 1 =  60p+10p=70p  

 

 

2. Documentarea realizărilor şi nivelului profesional propriu în specialitate (practicieni) 

2. 1 DVD demo (cca 45 min.) cu portofoliu creaţie muzicală (compozitori) respectiv 

înregistrări live ale unor prestaţii interpretative proprii (interpreţi) 

Punctaj  

20 p 

 1 DVD demo cuprinzand: 

●Concert pentru vioara si orchestra nr.1 

●Conexiuni H pentru ansamblu 

●Acel cantec, Lisabona-pentru trio 

●Sonata a II-a pentru vioara si pian 

●Plus infinit –pentru trio 

●Astazi Domnul s-a nascut-pentru cor mixt 

 

 

Lista lucrarilor compuse: 

 Două Lieduri pentru soprană şi pian, pe versuri de M. Sorescu şi pe versuri 

populare (1986); 

 Două Coruri mixte pe versuri populare (1986); 

 Sonata pentru pian (1987); 

 Passacaglia pentru pian (1987); 

 Trio pentru suflători de lemn (1988); 

 Poemul coral “Humanitas” pe versuri de Otilia Cazimir (1988); 

 Concert pentru orchestră de coarde (1988); 

 Sonata pentru voce şi contrabas (1989) pe versuri de Marin Sorescu; 

 Cantata I - “Înălţarea” pentru mezzosoprană, bariton şi orchestră de cameră, pe 

versuri de Dumitru Păcuraru (1989); 

 Cantata a II-a pentru mezzosoprană şi 5 instrumente pe versuri de Ana 

Blandiana(1989); 

 Simfonia I (1990); 

 

20p 
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 Cvartet de coarde nr. 1 (1990); 

 Sonata pentru flaut şi pian (1991); 

 “Poemes pathetiques” pentru cor mixt pe versuri de Baudelaire şi 

Appollinaire(1991); 

 “Evoluţii” pentru orchestră (1992); 

 Poezii pentru cvartet de coarde (1993); 

 “Melancolia Egeei” lieduri pentru soprană, mezzosoprană şi pian pe versuri de 

poeţi greci contemporani (1993); 

 Sonata I pentru violă şi pian (1994); 

 Cantata a III-a “I have a dream” pentru alto, mezzosoprană, soprană şi 6 

instrumente, pe versuri de Horia Bădescu (1995); 

 Fantezia şi toccatta pentru flaut solo (1995); 

 Patru numere din opera colectivă de cameră “Judische Glück” 

 Lieduri pentru soprană şi orchestră de cameră pe versuri de Lucian Blaga (1996); 

 Sonata pentru clarinet solo (1996); 

 “Cântec şi dans” pentru clarinet şi 3 percuţionişti (1996, Cântecul fiind şi un 

număr din opera colectivă de cameră “Lilith”); 

 Suita pentru orchestră (1997); 

 Duo pentru violă şi violoncel (1997); 

 Cantata a IV-a - “De Santa Maria”, pentru mezzosoprană şi 5 instrumente, pe text 

latin (1997); 

 “Memento” pentru 2 violonceli (1997); 

 Ciclul de lieduri “Sentimentul eonic” pentru soprană şi violă pe versuri de Dan 

Damaschin (1997); 

 Două Miniaturi corale pe versuri proprii (1997); 

 Sonata a II-a pentru violă şi pian (“Fantasia quasi una sonata”) (1998); 

 Trei lieduri pentru tenor, violă şi pian pe versuri de Lucian Blaga (1998); 

 Suita pentru vioară solo - “Şapte versuri de Bacovia” (1998); 

 Patru piese pentru clarinet şi vioară (1998); 

 Concert pentru violă şi orchestră de coarde (1998); 

    Cvartet de coarde nr. 2 (1999) 

    Reflecţii pentru violoncel si pian (2000) 

   Cvartet de coarde nr. 3 (2001) 

    Sonata a III-a pentru viola si pian (2001) 

    Crochiuri pentru trombon si percutie(2001) 
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   Trio pentru doua viole si percutie,
 
20o3

 

   Cvartet de coarde nr. 4 (2003) 

    Sonata I  pentru vioara si pian (2003) 

   Cvartet de coarde nr.5 (2004) 

    Concert nr. 1 pentru vioară şi orchestră (2005) 

   Suita pentru vioară şi pian (2005) 

   Trio pentru sax alto, viola si pian (2006)  

   Meditatii pentru fagot si pian  (2006) 

•Altri prelude minimi per guitar(2006) 

    Sonata a II-a pentru vioara si pian (2006) 

  “Pasarea Maiastra”- Dixtuor pentru suflatori (2006) 

   Concert pentru sax bas si orchestra de camera (2007) 

   “Cantecele luminii” pentru ansamblu (2007) 

  “Poezii fara titlu”pentru viola solo (2007) 

    Concert pentru oboi si coarde (2007) 

 Piece for Basso Moderno(2008) 

 “Un alt Till” pentru flaut, percutie si pian(2008) 

 “De mântuirea primăverii”-trio pentru sax sopran, viola si pian(2008) 

 “Rezonante” pentru ansamblu(2009) 

 “Autoportret” pentru clarinet solo (2009) 

 Concert pentru flaut, violoncel si orchestra(2009) 

 Cvartet de coarde nr. 6(2009) 

 Concert pentru clarinet si ansamblu(2009) 

 Concert pentru fagot si orchestra de coarde(2009) 

 Doua cantece(2010) 

 “Intre pământ si cer” pentru ansamblu de percutie(2010) 

 “Acel cantec, Lisabona”(2011) 

 Piesa concertanta pentru flaut si pian. Slava la 14 octombrie(2011) 

 Dans pentru 4 violoncelli(2011) 

 Concert pentru vioara si orchestra de camera nr.2(2012) 

 Chaos riders.The spring labyrinth(2012) 

 Poeme pentru doua viori si pian(2012) 

 Sonata a III-a pentru vioara si pian(2013) 

 Invocatii pentru trio(2013) 
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 Un altro settembre-pentru mezzosoprana si ansamblu(2013) 

 Simfonia a II-apentru orchestra(2013) 

 Ascunzisuri de masti-pentru chitara, viola si recitator(2014) 

 Sonata pentru fagot (2014) 

 Fantezia pentru vioara si pian(2014) 

 Suita concertanta pentru vioara si orchestra(2014) 

 Conexiuni-H- pentru ansamblu(2014) 

 Plus infinit-pentru trio(2014) 

 Astazi Domnul s-a nascut-colinda pentru cor mixt(2014) 

 Lungo il breve infinito-lieduri(2015) 

 Zidurile din Avila-cvartet(2015) 

 Decupaje-pentru pian(2015) 

 Ad tempore-pentru pian solo(2016) 

 Joc pentru violoncel si pian(2016) 

 Concert pentru pian si orchestra(2016-2017) 

 Poem pentru 2 violoncelli(2017) 

 Cantata Marii Uniri(2018) 

 

 

 

 

Total punctaj standard 1 =60p+10p=70p.    

Total punctaj Tabel 1 (acronim DID) = Total punctaj standard 1 + 2=70p+20p=90p 

 

 

 

 

Punctaj cumulativ per criteriu, minim Conferenţiar 50p 

Profesor 70p 

90p 

Standardul a fost indeplinit. 
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Tabelul 2 :Activitatea de cercetare ştiinţifică/ creaţie artisticǎ în domeniul specific(acronim CS) 

 

1. Concert / recital / spectacol în calitate de compozitor, dirijor, regizor, maestru balet, solist,membru în formaţie camerală până la 10 

persoane 

 

 

1. 1.1 Prestaţii cu programe  distincte, realizate în condiţii de vizibilitate internaţională sau naţională de vârf* 

 

 

* „în condiţii de vizibilitate internaţională sau naţională de vârf”: în străinătate, la festivaluri internaţionale cu 

tradiţie, în cadrul stagiunilor/turneelor instituţiilor profesioniste de spectacol şi concert; în ţară, la festivaluri de 

mare prestigiu cu participare internaţională consistentă sau în cadrul stagiunilor / turneelor instituţiilor de spectacol 

şi concert cu prestigiu şi vizibilitate internaţională  

 

Punctaj 

20p / 
manifestare 

 

   “Tribuna tinerilor compozitori” - Concert susţinut de Filarmonica din Cluj-Napoca –  

29 ianuarie 1991. 

S-a interpretat lucrarea proprie: Simfonia I (interpreti: Orchestra Filarmonicii din Cluj-Napoca, dirijor: 

Emil Simon) 

 Concert “Din creaţia compozitorilor clujeni” în cadrul Festivalului International “Toamna Muzicalã 

Clujeanã”, susţinut în Sala Studio a Academiei de Muzicã “Gh. Dima”, octombrie 1991, Cluj-

Napoca 

S-a interpretat lucrarea proprie: “Cvartetul de coarde nr.1” (interpreţi: Grigore Botar, Vasile Curta, 

Olimpiu Moldovan, Adalbert Török) 

 Concert “Din creaţia compozitorilor clujeni” - în cadrul Festivalului International “Toamna Muzicalã 

Clujeanã”, susţinut în Sala Studio a Academiei de Muzicã “Gh. Dima”, 12 octombrie 1993, Cluj-

Napoca 

 
80x20p=1600p 
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S-a interpretat lucrarea proprie: “Poezii pentru cvartet de coarde” (interpreţi: Grigore Botar, Vasile 

Curta, Olimpiu Moldovan, Adalbert Török) 

 Concert “Din creaţia compozitorilor clujeni” - în cadrul Festivalului International “Toamna Muzicalã 

Clujeanã”, susţinut în Sala Studio a Academiei de Muzicã “Gh. Dima”, 18 octombrie 1994, Cluj-

Napoca 

S-a interpretat lucrarea proprie: 

 “Sonata I pentru violã şi pian” (interpreţi: Olimpiu Moldovan, Iulia Cibişescu) 

  Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii 

din Ploieşti în cadrul “Festivalului Internaţional al Tinerilor Dirijori”. În program: Haydn - 

Introducere la oratoriul “Creaţiunea”, S. Drãgoi - “Divertisment rustic”, Haydn - Concertul în Re 

pentru violoncel şi orchestrã, iunie 1994; 

   Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei  Filarmonicii 

din Craiova, în cadrul “Festivalului International al Tinerilor Dirijori - Competiţia baghetelor”, 

aprilie 1995 

 Concert “Din creaţia compozitorilor clujeni” - în cadrul Festivalului International “Toamna Muzicalã 

Clujeanã”, susţinut în Sala Studio a Academiei de Muzicã “Gh. Dima”, octombrie 1995, Cluj-

Napoca 

S-a interpretat: lucrarea proprie: Cantata a III-a -“I have a dream” pe versuri de Horia Bãdescu (solişti: 

Tatiana Lisnic, Elena Cassian, Monica Matei -Deniţiu, dirijor: Iulia Cibişescu) 

 Concert cu opera colectiva ”Das judische gluck” compusa in cadrul Festivalului International de 

Tineret, Bayreuth, Germania, august 1995 

 Opera colectivã “Lilith”, Bayreuth, Germania, Festivalul International de Tineret- 27 august 1996 
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S-a interpretat lucrarea proprie: “Cântec” pentru clarinet şi trei percuţionişti 

 Concertul Ansamblului de percuţie al Festivalului de Tineret, Bayreuth, Germania, 1996, s-a 

interpretat lucrarea proprie “Dans” pentru clarinet si trei percutionisti 

   Concertul formaţiei “Pro Musica Nova” în cadrul Festivalului International “Toamna Muzicalã 

Clujeanã”, s-a interpretat lucrarea proprie “Cantec si dans”, Sala Studio a Academiei de Muzicã 

“Gh. Dima”, 10 octombrie 1996, Cluj-Napoca 

 Concert “Din creaţia compozitorilor clujeni” - în cadrul Festivalului International “Toamna Muzicalã 

Clujeanã”, susţinut în Sala Studio a Academiei de Muzicã “Gh. Dima”, 12 octombrie 1997, Cluj-

Napoca 

S-a interpretat lucrarea proprie: “Duo pentru violã şi violoncel” (interpreţi: Olimpiu Moldovan şi 

Adalbert Török) 

  “Concert de muzica contemporana”in cadrul Festivalului International “Nova Musica 

Consonante”,Bucuresti, 16-18 oct.1998, s-a interpretat lucrarea proprie “Sonata pentru clarinet 

solo” (interpret Ion Nedelciu) 

 Concert “Din creatia compozitorilor clujeni” in cadrul  Festivalului International „Toamna muzicală 

clujeană”,s-a interpretat lucrarea proprie “Cvartet de coarde nr.2” (interpreti : Albert Markos, 

Grigore Botar, Olimpiu Moldovan, Adalbert Torok),  Academia de Muzica "Gh. Dima", 6 oct. 

1999 

 Concert “Din creatia compozitorilor clujeni” in cadrul Festivalului International „Toamna muzicală 

clujeană”, Academia de Muzica "Gh.Dima", s-a interpretat lucrarea proprie “Sonata a III-a 

pentru viola şi pian “(p.a.a.), - interpreţi Eugen Cibişescu-Duran şi Iulia Cibişescu-Duran, 8 nov. 

2000 
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 Concert “Din creatia compozitorilor clujeni” in cadrul Festivalului International „Toamna muzicală 

clujeană”, Academia de Muzica "Gh.Dima", s-a interpretat lucrarea proprie “Cvartet de coarde 

nr.3” (interpreţi Albert Markos, Grigore Botar, Olimpiu Moldovan, Adalbert Torok , 27 sept. 

2001 

 Concert “Din creatia compozitorilor clujeni” in cadrul Festivalului International „Toamna muzicală 

clujeană”, Academia de Muzica "Gh.Dima", s-a interpretat lucrarea proprie Sonata 1 pentru 

vioară şi pian (interpreţi Eugen Cibişescu-Duran şi Iulia Cibişescu-Duran , 21 sept. 2003 

 Concert “Panoramic componistic contemporan” in cadrul Festivalului International „Toamna 

muzicală clujeană”, Academia de Muzica "Gh.Dima", s-a interpretat lucrarea proprie Cvartet de 

coarde nr.5, p.a.a., (cvartetul Concordia), 12 oct. 2004 

 Concert simfonic al Orchestrei de Camera a Societatii Romane de Radio Difuziune Bucuresti,s-a 

interpretat lucrarea proprie “Suita pentru orchestra”, dirijor Cristian Brancusi,Studioul de 

concerte „Mihail Jora”, 13 aprilie 2005 

 Concert in cadrul Festivalului International” Cluj Modern “, s-a interpretat lucrarea proprie “Suita 

pentru vioara solo-7 versuri de Bacovia”( interpret Eugen Cibisescu-Duran), 27 aprilie 2005 

 Concert “Din creatia compozitorilor clujeni” in cadrul Festivalului International „Toamna muzicală 

clujeană”, Academia de Muzica "Gh.Dima", s-a interpretat lucrarea proprie Suita pentru vioara si 

pian( interpreti Eugen Cibisescu- Duran si Iulia Cibisescu-Duran , 18 sept.2005 

 Concerto Musica Contemporanea, Auditorio do Instituto de Artes da Universidade Estadual 

Paulista, Sao Paulo, Brazilia,s-a interpretat lucrarea proprie “ Sonata pentru flaut si pian” 

(interpreti Rodrigo Carneiro da Silva, Mariane Claro), 24 octombrie 2005 

  Soiree de lecture poetique et de musiqumusique – „Le printemps des poetes-edition 2006”,Universite 
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d’Avignon, Salle des Theses, Avignon, Franta, s-a interpretat lucrarea proprie “Fantezia si tocatta 

pentru flaut solo” (interpreta Francesca Cescon), 7 martie 2006 

 Concert in cadrul Stagiunii de Arta Contemporana „Forum Art”, Studioul „Alfred Alessandrescu” al 

Societatii Romane de Radio Difuziune Bucuresti, s-a interpretat lucrarea proprie “ Trio pentru 

sax alto, viola si pian” (interpreti Daniel Kientzy, Cornelia Petroiu, Mihai Vartosu), 18 aprilie 

2006 

 Concert in cadrul Festivalului International „Saptamana Internationala a Muzicii Noi”, Ateneul 

Român, „Recital Ilinca Dumitrescu”, Bucuresti, s-a interpretat lucrarea proprie “Meditatii pentru 

fagot si pian” ( interpreti Vasile Macovei, Ilinca Dumitrescu), 30 mai 2006 

 Concert la Galleria delle Battaglie- Arte Contemporanea, “Serate d’estate in Galleria”,24 iunie 2006, 

Brescia, Italia, s-a interpretat lucrarea proprie “Fantezia si tocatta pentru flaut solo” (interpreta 

Francesca Cescon) 

 Concert in cadrul festivalului Primeras Jornadas Musicales “Raices Andinas 2006”, Museo Nacional 

de Etnografia y Folklore, La Paz, Bolivia, s-a interpretat lucrarea proprie “ Veni Sancte Spiritus”, 

p.a.a.,( interpreti: Sofia Ayala- MS, Angela Lucuy- orga), 6 septembrie 2006 

 Concert “Din creatia compozitorilor clujeni” in cadrul Festivalului International „Toamna muzicală 

clujeană”, Academia de Muzica "Gh.Dima", s-a interpretat lucrarea proprie “Sonata a II-a pentru 

vioara si pian”, p.a.a. (interpreti:Eugen Cibisescu-Duran, Iulia Cibisescu-Duran),  

18 septembrie 2006 

 Concert in cadrul Stagiunii de Arta Contemporana “Forum Art”, Studioul “Alfred Alessandrescu” al 

Societatii Romane de Radio Difuziune Bucuresti, s-a interpretat lucrarea proprie “Pasarea 

Maiastra”-Dixtuor pentru instrumente de suflat (interpreti: formatia ”Dixtuor” a UNMB, dirijor: 
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Vasile Gantolea),26 noiembrie 2006 

 Concert Inter Art (coordonator: Mihaela Vosganian) in cadrul Festivalului International “Cluj- Modern “, 

s-a interpretat lucrarea proprie Meditatii pentru fagot si pian “(interpreti :Florin Carlejan, Iulia 

Cibisescu-Duran ), Academia de Muzica Cluj- Napoca, 3 aprilie 2007 

 Concertul formatiei “Traiect” (dirijor Sorin Lerescu) in cadrul Festivalului International 

 “Saptamana internationala a muzicii noi”, s-a interpretat lucrarea proprie “Cantecele luminii”, 

 p.a.a., Sala Enescu, Universitatea Nationala de Muzica, Bucuresti, 24 mai 2007  

  Concert “Din creatia compozitorilor clujeni” in cadrul Festivalului International „Toamna  

muzicală clujeană”, s-a interpretat lucrarea proprie “Poezii fara cuvinte pentru viola solo”-  

varianta I-, p.a.a., interpret: Eugen Cibisescu- Duran, Academia de Muzica, Cluj- Napoca, 

 sept. 2007 

 “Basso Moderno Duo Recital” in cadrul festivalului International “Women composers Festival”, 

 Hartford University, Connecticut, USA, s-a interpretat lucrarea proprie “Piece for Basso Moderno”, 

p.a.a., , interpreti: Allan von Schenkel, Kristen Williams, 7 martie 2008 

      Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare, Filarmonica de Stat, Vidin , 

Bulgaria, in program: Haydn- Concert pentru vioara, clavecin si orchestra in Fa major( solist Alexandru 

Manasi), Mozart- Concert pentru pian si orchestra in Do major, K.V. 467, Schubert- Simfonia 

“Neterminata”, 23 martie 2008 

 “Concert de prime auditii absolute- Trio alto”, s-a interpretat lucrarea proprie “Poezii fără cuvinte 

 pentru viola solo”- varianta a II-a, p.a.a, , interpreta :Cornelia Petroiu, Ateneul Român, 

 Bucuresti, 9 aprilie 2008 

 ” Recital Basso Moderno “, s-a interpretat lucrarea proprie Piece for Basso Moderno,  
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Washington D.C., SUA, 5 aprilie 2008 

 Recital Basso Moderno “, s-a interpretat lucrarea proprie Piece for Basso Moderno, United Nations  

Hall, New York, USA, 17 aprilie 2008 

     Concert Simfonic- “Muzicieni de azi, muzicieni de maine” sustinut in ipostaza de dirijoare-

compozitoare la pupitrul  Orchestrei de Camera Radio Bucuresti,   in program:   Saint- Saens- Concertul 

pentru violoncel si orchestra in la minor ( solist: Stefan Cazacu), Mendelssohn- Bartholdy- Concert 

pentru vioara si orchestra in mi minor ( solist : Radu Ropotan), Beethoven- Concert pentru pian si 

orchestra nr.3 in do minor( solist: Horia Haplea), 7 mai 2008, Studioul  de Concerte al Radiodifuziunii 

Romane, Bucuresti 

 Recital “Trio Contraste” (Ionut Bogdan Stefanescu, Sorin Petrescu, Doru Roman) in cadrul. 

Festivalului International  “Saptamana Internationala a Muzicii Noi”, s-a interpretat lucrarea 

proprie “Un alt Till”, p.a.a., Ateneul Român, Bucuresti, 27 mai 2008  

 “ Recital de viola- Cornelia Petroiu”, Ateneul Roman, Bucuresti, s-a interpretat lucrarea proprie 

“Poezii fara cuvinte pentru viola solo”, 11 iunie 2008 

 “Basso Moderno Duo Recital”, s-a interpretat lucrarea proprie “Piece for Basso Moderno”, 

Shakespeare Theater, Harman Center for the Arts, New york, SUA, interpreti: Basso Moderno 

Duo: Allan von Schenkel, Kristen Williams, 11 iunie 2008 

 Recital Basso Moderno “, s-a interpretat lucrarea proprie Piece for Basso Moderno,Linda Theatre in 

Albany, New York, Usa, 13 iulie 2008 

 Recital Basso Moderno Duo, s-a interpretat lucrarea proprie “Piece for Basso Moderno”, Linda 

Theatre in Albany, New York, interpreti: Basso Moderno Duo- Allan von Schenkel, Kristen 

Williams, 27 iulie 2008 
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 Recital Basso Moderno Duo, s-a interpretat lucrarea proprie “Piece for Basso Moderno”, WAMC 

Performance Art Center in Albany, New York, interpreti: formatia Basso Moderno- Allan von 

Schenkel, Kristen Williams, 8 august 2008 

 Recital Basso Moderno Duo, s-a interpretat lucrarea proprie “Piece for Basso Moderno , Fordham 

University at Lincoln Center, New York, USA, , interpreti: Basso Moderno Duo- Allan von 

Schenkel, Kristen Williams, 22 oct 2008 

 “Recital Fagotissimo” in cadrul. Festivalului International ”Zilele Muzicii Contemporane editia 

XXII”, Bacau, s-a interpretat lucrarea proprie “Cvartet-Pieces for Fagottissimo” ,p.a.a, 

interpreti: Mihai Timofte, Costica Marcut, George Hariton, Pavel Ionescu, oct.2008 

 “Concert de muzica contemporana”, s-a interpretat lucrarea proprie “Concert nr. 2 pentru orchestra 

de coarde”, p.a.a., Orchestra Sinfonietta Loyolla, dir. Gaston Arce Sejas, biserica”La Exaltation”, 

La Paz, Bolivia,august 2008 

 “ Recital de viola- Eugen Duran”, Opera Romana, Cluj- Napoca, s-au interpretat lucrarile proprii “ 

Sonata a III-a pentru viola si pian”, „Suita pentru vioara si pian”, “Sonata a II-a pentru 

vioara si pian”, 26 nov 2008, interpreti: Eugen Cibisescu-Duran, Iulia Cibisescu-Duran(pian) 

 Recital “Basso Moderno Duo”, in cadrul Festivalului International SIMC Meridian, Bucuresti,s-a 

interpretat lucrarea proprie “Piece for Basso Moderno”, interpreti:Allan von Schenkel si Kristen 

Williams, 11 decembrie 2008, 

      Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Filarmonicii din 

Timisoara-6 martie 2009, in program: Beethoven: uvertura Leonora III, Mozart- Concert pentru,flaut, 

harpa si orchestra in Do major,soliste:Marion Ralincour, Lucie Marical (Paris, Franta), Mendelssohn-

Simfonia a IV-a‚”Italiana” 
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 Recital de lieduri- Bianca si Remus Manoleanu, in cadrul Festivalului International „Cluj Modern”, s-

au interpretat liedurile proprii: „De bine de rau” si „Du-te, poveste” pe versuri de Marin Sorescu 

si Flavia Teoc, 28 martie 2009 

 “ Recital:Olga Kleiankina., Third Dissertation – piano”, s-a interpretat lucrarea proprie Passacaglia 

pentru pian, p.a, Britton Hall, University of Michigan- Ann Arbor, SUA,19 aprilie 2009 

 Recitalului formatiei „Devotio –Moderna” (condusa de Carmen Maria Carneci) in cadrul Festivalului 

„Saptamana Internationala a Muzicii Noi”, Bucuresti, s-a interpretat lucrarea 

proprie„Autoportret” pentru clarinet solo, p.a.a,  interpret: Constantin Urziceanu, 26 mai 2009 

   „Concert de muzica clasica contemporana”, Felicja Blumental Music Centre, Tel Aviv, Israel, 10 nov. 

2009, interpreti: Eugen si Iulia Cibisescu- Duran, Amos Elkana; in program: lucrari de Iulia Cibisescu- 

Duran (Suita pentru vioara si pian, Sonata a II-a pentru vioara si pian, Suita pentru vioara solo-7 

versuri de Bacovia) si Amos Elkana 

 “Recital de chitara – Kenneth Meyer”, s-a interpretat lucrarea proprie“Altri preludi minimi per 

guitara”, p.a.a,, interpret:Kenneth Meyer (USA), Syracuse University, New York, USA , 8 

martie 2010 

  “ Recital de muzica contemporana–Kerry Yong”, in cadrul Festivalului International  “New World 

Music Days Festival”- Sydney, Australia, s-a interpretat lucrarea proprie “Passacaglia pentru 

pian”, Australian Music Centre, Sydney, Australia,3 mai 2010 

 “Concert Traiect”, in cadrul festivalului “Saptamana Internationala a Muzicii Noi”,s-a interpretat 

lucrarea proprie “Concert pentru clarinet si ansamblu”, p.a.a.,interpreti: formatia 

“Traiect”,dirijor:Sorin Lerescu, solist: Razvan Gachi, Aula Palatului Cantacuzino, Bucuresti, 30 

mai 2010 

 “Recital de muzica contemporana” in cadrul Festivalul  International “19 International Rewiev of 
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Composers” Belgrad, Serbia, s-a interpretat lucrarea proprie “Poems without words for viola 

solo”, p.a., interpret: Sasa Mirkovic, 22 nov.2010 

 “Recitalul Ansamblului de percutie”, in cadrul Festivalului International “Cluj- Modern”, s-a 

interpretat lucrarea proprie “Între pământ si cer”, p.a.a., interpreti : Ansamblul de percutie al 

Academiei de Muzica “Gh. Dima”, conducerea muzicala: prof.univ. dr. Grigore Pop,AMGD, 10 

aprilie 2011, 

 Concert simfonic al Orchestrei de Camera Radio Bucuresti, s-a interpretat lucrarea proprie“Concert 

pentru flaut, violoncel si orchestra”, p.a.a. 13 aprilie 2011, , dirijor: Cristian Brancusi, solisti: 

Constanta Cazacu si Marin Cazacu 

 Recital Trio Mozaic, in cadrul Festivalului “Saptamana Internationala a Muzicii Noi’- Bucuresti s-a 

interpretat lucrarea proprie“Acel cantec, Lisabona”- p.a.a. 25 mai 2011, Aula Palatului 

Cantacuzino, Interpreti: Emil Visenescu, Oana Visenescu, Diana Spanu  

 “Recital de Autor- Iulia Cibisescu- Duran”, Ateneul Român, Bucuresti, s-au interpretat lucrarile 

proprii: Sonata a III-a pentru viola si pian, Poezii fara cuvinte pentru viola solo, Suita pentru 

vioara si pian, Sonata a II-a pentru vioara si pian,interpreti: Eugen si Iulia Cibisescu- Duran, 10 

dec. 2011 

 Emisiunea “Muzica romaneasca la timpul prezent” transmisa pe Radio Romania Muzical, s-au 

interpretat lucrarile proprii: Concert pentru vioara si orchestra nr.1(solist Eugen Cibisescu- 

Duran, dirijor: Iulia Cibisescu- Duran)- selectiuni, Suita pentru orchestra (Orchestra de Camera 

Radio Bucuresti, dirijor: Cristian Brancusi)- selectiuni, Realizatoare: Laura Manzat, 28 februarie 

2012, iunie 2012(redifuzare) 

 Emisiunea”Ilinca Dumitrescu si invitatii sai- Recital de autor Iulia Cibisescu- Duran” transmisa pe 
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TVH2.0, s-au interpretat lucrarile proprii: Sonata a III-a pentru viola si pian, Poezii fara cuvinte 

pentru viola solo, Suita pentru vioara si pian, Sonata a II-a pentru vioara si pian,interpreti: 

Eugen si Iulia Cibisescu- Duran, 1-8-15 iunie 2012 

 Concertul formatiei “Traiect” (dirijor Sorin Lerescu) in cadrul Festivalului International “Saptamana 

Internationala a Muzicii Noi”, s-a interpretat lucrarea proprie Chaos riders. The spring labirynth, 

UNMB,Sala “G. Enescu”, Bucuresti 21 mai 2012 

●„Recital de autor-Iulia Cibisescu- Duran” in cadrul Festivalului de Muzica Romaneasca –Iasi, 31 

oct.2012, s-au interpretat: Sonata a II-a pentru vioara si pian, Suita pentru vioara si pian, Suita pentru 

vioara solo- 7versuri de Bacovia, interpreti: Eugen Cibisescu- Duran, Iulia Cibisescu- Duran 

● Cluj-a la carte, concert in cadrul Festivalului International „Cluj Modern”, s-a interpretat lucrarea proprie 

Altri preludi minimi per quitara ,p.a.a. 9 aprilie 2013, AMGD, Cluj- Napoca, interpret: Constatin Andrei 

● Recital de muzica contemporana „ p.a.a., Ateneul Roman, Bucuresti, 15 iunie 2013, s-a interpretat 

lucrarea proprie  Invocatii pentru trio, interpreti: Ana Chifu, Cornelia Petroiu, Maria Chifu 

●Recital Trio Sirynx, in cadrul Festivalului International de Muzica Contemporana ,Filarmonica „Mihail 

Jora”, Bacau, s-a interpretat lucrarea proprie„Invocatii pentru trio”,  28 septembrie 2013, interpreti: Trio 

Sirynx 

●Recital de muzica contemporana, Ateneul Roman, Bucuresti, s-a interpretat lucrarea proprie 

Ascunzisuri de masti –pentru viola, chitara si recitator pe versuri de Iulia Cibisescu-Duran, p.a.a. 

 3 mai 2014, interpreti; Cornelia Petroiu, Alma Boiangiuc, Iulia Cibisescu-Duran 

●Concert aniversar Cornel Taranu- Portret de grup in honorem magistr, in cadrul Festivalului 

International Toamna Muzicala Clujeana- mi s-a interpretat lucrarea proprie Plus infinit-pentru trio, 

interpreti: Trio Axis Mundi, p.a.a. 19 oct. 2014, Academia de Muzica „Gh. Dima”, Cluj-Napoca  

●Concertul Formatiei Traiect, in cadrul Festivalului International Meridian, Bucuresti, 2 dec.2014, 

Universitatea Nationala de Muzica, s-a interpretat lucrarea proprie Conexiuni H-pentru ansamblu, 
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interpreti: formatia Traiect, dirijor: Sorin Lerescu 

●Concert Cluj a la carte, in cadrul Festivalului International Cluj Modern, mai 2015,  mi s-a interpretat 

lucrarea proprie Sonata pentru fagot solo,interpret:Catalin Lup, Academia de Muzica “Gh. Dima”, Cluj-

Napoca 

●Concert aniversar Cornel Taranu- Portret de grup in honorem magister, in cadrul Festivalului 

International  Sigismund Toduta,  mi s-a interpretat lucrarea Plus infinit-pentru trio, interpreti:Trio Axis 

Mundi, mai  2016 , AMGD  

●Concert Cluj a la carte in cadrul Festivalului International Cluj Modern, mi s-a interpretat lucrarea 

proprie Decupaje-pentru pian solo, interpreta :Silvia Sbarciu, Academia de Muzica „Gheorghe Dima”, 

Cluj-Napoca, 22 aprilie 2017 

●Spectacol Winter Delights la Opera Nationala Romana Cluj-Napoca, mi s-a interpretat lucrarea proprie 

„Sus la munte ninge, ploua” colinda pentru cor si orchestra, pe versuri populare, dirijor:Adrian Morar, 

20 decembrie 2017 

●Spectacol Winter Delights la Opera Nationala Romana Cluj-Napoca, mi s-a interpretat lucrarea proprie 

„Sus la munte ninge, ploua” colinda pentru cor si orchestra, pe versuri populare, dirijor:Adrian Morar, 

22 decembrie 2017 

●Passacaglia pentru Ansamblu de flaute(p.a.a.), Festivalul International SIMN Bucuresti, 23 mai 2018, 

UNMB, interpreti: formatia Flaut Power, conducerea muzicala Ionut Bogdan Stefanescu 

● Balada pentru vioara si pian(p.a.), Concursul international de interpretare Ohrid Pearls, 

Macedonia,interpret:Mario Vancea, 21 iunie 2018,Macedonia 

 ● The fire of Prometheus- for piano solo(p.a.a.), Recital Italian Masters, Duo Chamber Melange, 

Merlbourne Recital Centre, interpreta:Tamara Smolyar, 28 iunie 2018, Merlbourne, Australia 
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 Prestaţii cu programe distincte , realizate în condiţii de vizibilitate regională sau locală** 

 

 

** „în condiţii de vizibilitate regională sau locală”: în străinătate, în cadrul stagiunilor organizate de societăţi 

filarmonice, primării, asociaţii, muzee ş.a.; în ţară, în cadrul stagiunilor / turneelor / festivalurilor în organizarea 

instituţiilor de spectacol şi concert cu vizibilitate naţională şi locală, a primăriilor, fundaţiilor, asociaţiilor, firmelor, 

muzeelor ş.a. 

 

 

10 p 

/manifestare 

  Concert susţinut cu lucrãrile premiate la Concursul “Gh. Dima”, Sala Studio a Academiei de Muzicã 

“Gh. Dima”, 1990, Cluj-Napoca 

S-a interpretat lucrarea proprie: “Cantata a II-a pentru sopranã şi cinci instrumente” pe 

versuri de Ana Blandiana (interpreţi: Ana Rusu, studenţi ai Academiei de Muzicã, dirijor: 

Iulia Cibişescu) 

 Concertul de debut al formaţiei proprii de muzicã contemporanã “Art - Contrast” intitulat: “Spectacol 

de muzicã, poezie şi dans”, conducerea muzicalã: Iulia Cibişescu, Sala Studio a Academiei de 

Muzicã “Gh. Dima”, 25 februarie 1992, Cluj-Napoca 

S-a interpretat lucrarea proprie: 

 

83x10p=830p 
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“Sonata pentru flaut şi pian” (interpreţi: Cãtãlin Costea, Cornelia Fucec) 

 Concertul formaţiei “Art - Contrast”, conducerea muzicala: Iulia Cibisescu susţinut în Sala Studio a 

Academiei de Muzicã “Gh. Dima”, 13 noiembrie 1993, Cluj-Napoca. 

 S-au interpretat lucrarile proprii: 

“Melancolia Egeei” - Lieduri pentru mezzosopranã, sopranã şi pian pe versuri de poeţi greci 

contemporani (interpreţi: Mihaela Ungureanu, Corina Maier, Iulia Cibişescu), 

“Poezii pentru cvartet de coarde” (interpreţi: Grigore Botar, Vasile Curta, Olimpiu Moldovan, Adalbert 

Török) 

 Concertul formaţiei corale: “Carmina Nova”,dir. Florian George Zamfir, susţinut la “Filarmonica 

Oltenia”, Craiova. S-a interpretat lucrarea proprie :“Humanitas” - poem coral pe versuri de Otilia 

Cazimir, 15 mai 1995 

    Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Studenţilor 

Academiei de Muzicã “Gh. Dima”  Cluj-Napoca,  4  aprilie  1996.  În program: Schumann -  Simfonia a 

IV-a; 

 Recital de autor “Iulia Cibişescu” susţinut de formaţia proprie “Art - Contrast”, dirijor: Iulia 

Cibişescu, Sala Studio a Academiei de Muzicã “Gh. Dima”, 1 noiembrie 1995, Cluj-Napoca 

 Concertul de prime audiţii contemporane al formaţiei proprii “Art - Contrast”, Sala Studio a 

Academiei de Muzicã “Gh. Dima”, 18 noiembrie 1996, Cluj-Napoca 

S-a interpretat lucrarea proprie:“Sonata pentru clarinet solo” (interpret: Cristian Marin) 

 Concert de muzicã cameralã contemporanã, Rheinsberg, Germania, 23 septembrie 1997 

S-a interpretat lucrarea proprie:“Passacaglia pentru pian” 

  Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii 
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de Stat din Ploieşti. În program: I. Cibişescu - Concert pentru orchestrã de coarde (p.a.a.), 

Beethoven - Concertul nr. 3 pentru pian şi orchestrã (solistã: Manuela Giosa), Schumann - Simfonia a 

IV-a; iunie 1997 

 Concert simfonic al Filarmonicii de Stat din Sibiu, 5 iunie 1997, dirijor: Petre Sbârcea 

    S-a interpretat lucrarea proprie:“Concert pentru orchestrã de coarde”(p.a.a) 

  Medalion componistic “Iulia Cibişescu”, Stagiunea de concerte a Academiei de Muzicã “Gh. Dima”, 

Cluj-Napoca, 29 noiembrie 1997,s-au interpretat lucrarile proprii: Sonata pentru clarinet solo(interpret: 

Cristian Marin), Duo pentru viola si violoncel(interpreti: Eugen Duran, Eva Torok), Cantata a IV-a 

pentru MS si 5 instrumente(solista Ana Rusu,dirijor: Iulia Cibişescu) 

    Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de  

Stat Sibiu (solist Răzvan Suma); în program: I.Cibişescu - Suita pentru orchestră - p.a.a., Haydn - 

Concert în Do pt. v-cel şi orch., Schumann - Simfonia a IV-a), 22 ian. 1998 

   Concert simfonic educativ sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei 

Filarmonicii de  Stat Tg.Mureş ( în program: Saint-Saens, Carnavalul animalelor), 7 febr. şi 14 febr. 

1998 

  Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de  

Stat Botoşani (solistă Liana Podlovski; în program arii din opere; G. Enescu, Rapsodiile 1 şi 2), 23 aprilie 

1998 

   Concert simfonic educativ sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei 

Filarmonicii de  Stat Braşov (concert educativ; în program: E. Grieg, Suitele Peer Gynt nr. 1 şi 2), 27 

aprilie 1998 

 “Recital de violă- Eugen Duran”, s-au interpretat lucrarile proprii : “3 lieduri pentru tenor , viola si 
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pian pe versuri de L. Blaga”, “Sonata a II-a pentru viola si pian”- p.a.a. (interpreţi Vasile Dinea, 

Eugen Duran, Cornelia Fucec), Academia de Muzica "Gh.Dima", 26 mai 1998 

   Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de  

Stat Craiova (soliste Marta Murvai, Liliana Cucu; în program: Mozart, Concert nr. 1 pt. vioara si 

orchestră; Mozart, Concert pt. pian în La major KW 488; Mozart, Simfonia nr. 34 în Do), 4 dec. 1998 

 “Portret componistic contemporan- Iulia Cibisescu”,  s-au interpretat lucrarile proprii : “Passacaglia 

pentru pian”(interpreta: Cornelia Fucec), “Duo pentru viola si violoncel” (interpreti: Eugen Duran, 

Eva Torok), Suita pentru vioara solo- 7 versuri de Bacovia (interpret: Grigore Botar), Sonata a II- 

pentru viola si pian (interpreti : Eugen Duran si Cornelia Fucec), “Trei lieduri pentru tenor, viola si 

pian pe versuri de L. Blaga (interpreti :Iurie Ciobanu, Eugen Duran, Cornelia Fucec), “Poezii pentru 

cvartet de coarde” (interpreti: A. Markos, G. Botar, O. Moldovan, A. Torok),Academia de Muzica 

"Gh. Dima" , 31 oct. 1998 

  Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de  

Stat Sibiu (solist Eugen Duran; în program: I.Cibişescu- Concert nr. 1 pentru violă şi orchestră de 

coarde-p.a.a.; K. Stamitz, Concert pt. violă şi orchestră în Re; Mozart, Simfonia nr. 41), 17 dec. 1998 

 “ Recital-Sorina Gaspar”, s-au interpretat liedurile proprii Trei lieduri pentru soprana si pian( 

versuri populare, Marin Sorescu, Flavia Teoc),interpretiSorina Gaspar, Iulia Cibisescu-Duran , 25 

martie 1999 

  “Portret componistic contemporan - Iulia Cibisescu-Duran”, Academia de Muzica  "Gh. Dima", 2 

nov. 1999, s-au interpretat compozitiile proprii: Trei lieduri din ciclul “Melancolia Egeei” 

(interpreţi Sorina Gaspar, Iulia Cibişescu- Duran), Sonata I pt. viola si pian (interpreţi Olimpiu 

Moldovan, Cornelia Fucec) ,Sonata pentru pian (interpretă Cornelia Fucec), Patru piese pt. clarinet 
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si vioara (p.a.a.) (interpreţi Mircea Borzoş, Eugen Duran), 

 “Portret componistic contemporan – Iulia Cibisescu- Duran”, Academia de Muzica "Gh. Dima", 16 

ian. 2001, s-au interpretat compozitiile proprii: Sonata a III-a pentru viola si pian(interpreti : Eugen 

Cibisescu- Duran si Iulia Cibisescu- Duran),  Suita pentru vioara solo (interpret Grigore Botar), 

Reflecţii pentru v-cel si pian (p.a.a.) (interpreţi Eva Torok, Cornelia Fucec),  Sonata pentru clarinet 

solo (interpret Mircea Borzoş), ‚Sentimentul eonic”- lieduri pentru soprana si viola (p.a.a.), interpreţi 

Sorina Gaspar, Olimpiu Moldovan 

 “ Portret componistic contemporan -Iulia Cibisescu- Duran”, Academia de Muzica “Gh. Dima”, 22 

ian. 2002, s-au interpretat compozitiile proprii: Sonata pentru pian (interpreta: Cornelia Fucec), 

Trei lieduri pentru soprana si pian (interpreţi Sorina Gaspar, Iulia Cibişescu-Duran), Sonata a III-a 

pentru viola şi pian (interpreţi Eugen Cibişescu-Duran şi Iulia Cibişescu-Duran), Crochiuri pentru 

trombon si percutie (p.a.a.) (interpreţi Narcis Vieru, Grigore Pop), Cvartet de coarde nr. 3 (interpreţi 

Albert Markos, Grigore Botar, Olimpiu Moldovan, Adalbert Torok),  

 Recital “Ars Nova”, s-a interpretat lucrarea proprie“Cvartet de coarde nr.4 (p.a.a.) (interpreţi Albert 

Markos, Grigore Botar, Olimpiu Moldovan, Adalbert Torok), Academia de Muzica "Gh. Dima", 27 

febr. 2003 

 “ Portret componistic contemporan - Iulia Cibisescu- Duran”, Academia de Muzica "Gh. Dima", 18 

martie 2003, s-au interpretat compozitiile proprii: Sonata a III-a pentru violă şi pian (interpreţi 

Eugen Cibişescu-Duran şi Iulia Cibişescu-Duran), Duo pentru violă şi violoncel (interpreţi Olimpiu 

Moldovan, Adalbert Torok)  Suita pentru vioară solo “Sapte versuri de Bacovia”(interpret Grigore 

Botar),  Trio pentru două viole şi percuţie (p.a.a.) (interpreţi Olimpiu Moldovan, Eugen Cibişescu-

Duran, Grigore Pop), 
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 “Recital de autor- Iulia Cibisescu- Duran”, Academia de Muzica “Gh. Dima”, 30 martie 2004, s-au 

interpretat compozitiile proprii:  Sonata 1 pentru vioară şi pian (interpreţi Eugen Cibişescu-Duran şi 

Iulia Cibişescu-Duran),  Suita pentru vioară solo „Şapte versuri de G. Bacovia” (interpret: Eugen 

Cibişescu-Duran), Sonata a II-a pentru violă şi pian, (interpreţi Eugen Cibişescu-Duran şi Iulia 

Cibişescu-Duran),  Sonata a III-a pentru violă şi pian, (interpreţi Eugen Cibişescu-Duran şi Iulia 

Cibişescu-Duran 

     Recitalul formatiei proprii „Art- Contrast”(interpreti Eugen Cibisescu-Duran ,Iulia Cibisescu-Duran) 

, Academia de Muzica „Gh. Dima”, Cluj- Napoca, 11aprilie 2006,lucrari in  prima auditie de:Mauro 

Montalbetti, Iulia Cibisescu-Duran, Edson Zampronha, Oliver Searle, David Flynn,Gaston Arce Sejas 

      Recitalul formatiei proprii “Art Contrast”(interpreti :Eugen Cibisescu- Duran, Iulia Cibisescu- 

Duran), in program lucrari de Carmen Carneci,Iulia Cibisescu-Duran, Mihaela Vosganian, Mauro 

Montalbetti, Amos Elkana, Christopher Wiecks, 8 oct. 2007 

   Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de  

Stat din Bacau, in program :Mozart- Divertisment in Re major,  Mozart- Concertul nr. 3 pentru vioara si 

orchestra (solista: Corina Cretu, Bucuresti), Mozart- Simfonia nr. 34, 8 martie 2007 

    Participarea  in ipostaza de dirijoare-compozitoare la Gala Tinerilor Muzicieni, la pupitrul Orchestrei 

Filarmonicii din Craiova, In program :Schumann: Uvertura “Manfred’, Bruch :Concertul nr.1 pentru 

vioara si orchestra (solist :Horia Vacarescu, Marea Britanie), 13 aprilie 2007 

 “Recital de lieduri contemporane- Bianca si Remus Manoleanu”, s-au interpretat lucrarile 

proprii:Doua lieduri pentru soprana si pian, pe versuri de Marin Sorescu si Flavia Teoc, p.a. 

(interpreti:Bianca Manoleanu, Remus Manoleanu), Muzeul Enescu, Bucuresti, 24 aprilie 2007 

 ”Recitalului de flaut – Ionut Bogdan Stefanescu”, s-a interpretat lucrarea proprie “Fantezia si tocatta 
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pentru flaut solo”,p.a., interpret:Ionut Bogdan Stefanescu,13 ianuarie 2008, Muzeul Enescu, 

Bucuresti 

   , Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii 

de  Stat “Ion Dumitrescu” Ramnicu Valcea, In program : Schumann- Uvertura “Manfred”, Weber- 

“Concertul nr. 1 pentru fagot op. 75” (solist Mihai Timofti), Schubert- Simfonia a VIII-a,4 februarie 

2008 

    “ Recital de autor-  Iulia Cibisescu- Duran”, Muzeul “G. Enescu”, Bucuresti, 24 iunie 2008, s-au 

interpretat compozitiile proprii: Sonata a III-a pentru viola si pian, “Poezii fara cuvinte pentru viola 

solo”, “Sonata a II-a pentru vioara si pian” , interpreti :Eugen Cibisescu- Duran, Iulia Cibisescu- Duran 

 . “Recital cameral extraordinar- Basso Moderno Duo “, s-a interpretat lucrarea proprie “Piece for 

Basso Moderno”, p.a, 25 martie 2008, Academia de Muzica , Cluj- Napoca 

 ” Recital de muzica contemporana “, s-a interpretat lucrarea proprie “Suita pentru vioara solo-7 

versuri de Bacovia, interpreta: Ioana Petcu- Colan, Academia de Muzica „Gh. Dima” Cluj- 

Napoca,17 martie 2009 

 ”Recital de muzica clasica si contemporana”, Silverton United Methodist Church, SUA , 16 martie 

2009, s-a interpretat lucrarea proprie Cantece fara cuvinte pentru viola solo ,p.a., formatia I Sonatori 

 “Recital de Muzica Contemporana”, s-a interpretat lucrarea proprie Sonata a III-a pentru viola si 

pian, Academia de Muzica „Gh. Dima”, Cluj- Napoca, 17 martie 2009, interpreti: Eugen Cibisescu- 

Duran, Iulia Cibisescu- Duran 

     Open studio, Connecticut, USA, s-a interpretat reductia pianistica a lucrarii proprii Cvartet de coarde 

nr. 6, p.a.a- 10 oct. 2009, interpreta Iulia Cibisescu- Duran 

  “Recitalului de chitara- Kenneth Meyer “, s-a interpretat lucrarea proprie “Altri preludi minimi per 
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guitara,” p.a.r. 28 mai 2010, Academia de Muzica”Gh. Dima, interpret : Kenneth Meyer 

    Examen de vioara in sesiunea de examene a Academiei de muzica “Gh. Dima”, Cluj- Napoca, 

febr.2010, s-a interpretat lucrarea proprie Suita pentru vioara si pian, interpreta: studenta Teodora 

Buia (an III)- clasa prof. univ.dr. Victoria Nicolae 

    Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de  

Stat din Bacau, in program: I. Cibisescu-Duran-Concert pentru fagot si orchestra de 

coarde(solist:George Hariton), p.a.a, Beethoven- Concert pentru pian si orchestra nr.5(solista :Ioana 

Lupascu), Schumann- Simfonia a IV-a, 4 martie 2010 

 “Recital de muzica contemporana”(in program lucrari de Iulia Cibisescu-Duran si Amos Elkana), s-a 

interpretat lucrarea proprie “De mantuirea primaverii”,p.a.a,. 11martie 2010, Academia de Muzica 

“Gh. Dima” , interpreti: Eugen si Iulia Cibisescu- Duran, Amos Elkana 

    Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de   

Stat din Sibiu, s-a interpretat lucrarea proprie Concert pentru vioara si orchestra nr.1, solist:Eugen 

Cibisescu- Duran, 8 aprilie 2010 

    Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de  

Stat  Ramnicu Valcea, 15 noiembrie 2010,  in program:Chopin- 3 piese pentru pian si orchestra( solist: 

Nicolae Dumitru),  Mendelssohn-Bartholdy-  Simfonia a IV-a 

    Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de  

Stat Oradea, 10 febr. 2011, in program :Rossini- Uvertura Italiana in Alger, Copland- Concert pt. clarinet 

si orchestra de coarde(solist :Cristian Marin), Brahms :Simfonia a II-a 

      Concert simfonic sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la pupitrul Orchestrei Filarmonicii 

de  Stat Ramnicu- Valcea, 17 octombrie 2011, in program :Barber- Adagio for string orchestra, I. 

Cibisescu- Duran- Concert pentru vioara si orchestra nr.1(solist : Eugen Cibisescu- Duran), Mozart- 

Divertisment KV. 251 in Re 

     Concert simfonic, s-a interpretat lucrarea proprie “Concert pentru vioara si orchestra nr.1”, p.a.a. 8 

aprilie 2010, Filarmonica de Stat Sibiu, dirijor: Iulia Cibisescu- Duran, solist: Eugen Cibisescu- Duran 

    „Recital de muzica romaneasca contemporana”,formatia „Art Contrast”(Eugen si Iulia Cibisescu- 
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Duran), Sala Palatului Cantacuzino, Bucuresti, 23 iunie 2010 

 “Recitalul Cvartetului Ad Libitum”,in cadrul Festivalul Muzicii Romanesti- editia  a XIV-a- Iasi, 22-

25 noiembrie 2010, s-a interpretat lucrarea proprie Cvartet de coarde nr.4, interpreti :Cvartetul Ad 

Libitum 

 , “Recital de muzica contemporana-formatia ART- CONTRAST” 25nov. 2010, Sala Studio a 

Academiei de Muzica “GH.Dima”, in program lucrari de : V. Scolnic, I. Brkljacic, C. Carneci, I. 

Cibisescu- Duran 

 “Recital de autor- Iulia Cibisescu- Duran” la Academia de Muzica “Gh. Dima”, 10 mai 2011, 

interpreti: Iulia si Eugen Cibisescu-Duran, Corina Bura. S-au interpretat lucrarile proprii: Sonata a 

II-a pentru vioara si pian, “De mantuirea primaverii”, Suita pt. Vioara solo-7 versuri de Bacovia, 

Poezii fara cuvinte-pentru viola solo 

 “Recital de autor- Iulia Cibisescu- Duran” la Muzeul G. Enescu, Bucuresti, 28 iunie 2011, interpreti: 

Iulia si Eugen Cibisescu- Duran, Constanta Cazacu. S-au interpretat lucrarile: “Sonata a II-a pentru 

vioara si pian”, Sonata a II-a pentru viola si pian, “Piesa concertanta pt. Flaut si pian. Slava la 14 

octombrie”, “Suita pt. vioara solo- 7 versuri de Bacovia” 

 Concert simfonic la Filarmonica de Stat din Ramnicu –Valcea, s-a interpretat lucrarea proprie 

“Concert pentru vioara si orchestra nr.1”, p.a. 17 octombrie 2011, dirijor: Iulia Cibisescu- Duran, 

solist:Eugen Cibisescu- Duran 

 “Recital de muzica romaneasca”, s-au interpretat lucrarile proprii: Poeme pentru doua viori si pian, 

p.a.a.,(interpreti : Eugen si Iulia Cibisescu- Duran, Corina Bura), Sonata a II-a pentru vioara si 

pian(interpreti : Iulia si Eugen Cibisescu- Duran), AMGD, 27 martie 2012 

 Concert simfonic la Filarmonica Bacau, s-a interpretat lucrarea proprie “Concert pentru vioara si 
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orchestra nr.1”, solist: Eugen Cibisescu-Duran, dirijoare: Iulia Cibisescu-Duran 

   Spectacol (examen) coregrafic- “Dans Vision” sustinut de studenti ai catedrei de “Arta scenica”, 

Academia de Muzica “Gh. Dima”, Cluj- Napoca, regia: lector univ. dr. Nicoleta Demian, 6 iunie 2012, 

s-a interpretat lucrarea proprie “Suita pentru orchestra “(imprimare) 

 “Recital in familie-formatia ART- CONTRAST”, s-au interpretat lucrarile proprii: Sonata a II-a 

pentru vioara si pian, Suita pentru vioara si pian, Centrul Cultural “Aurel Stroie”, Busteni, 23 iunie 

2012 

● Concert simfonic la Filarmonica Bacau, s-a interpretat lucrarea proprie Concert pentru fagot si 

orchestra de coarde,  4 nov. 2012, solist: Vasile Macovei, dir. Valentin Doni 

●„Recital de muzica contemporana”, Academia de Muzica „Gh. Dima”, Cluj- Napoca, s-a interpretat 

lucrarea proprie Sonata a III-a pentru vioara si pian ,p.a.a., 23 martie 2013, interpreti: Eugen Cibisescu- 

Duran, Iulia Cibisescu- Duran 

●Recital de muzica contemporana,  Sala Studio a Academiei de Muzica „Gh. Dima”, Cluj- Napoca, s-a 

interpretat lucrarea proprie Un altro settembre- pentru pentru mezzosoprana si ansamblu ansamblu, p.a.a, 

23 sept. 2013, interpreti:Taky Contemporary Ensemble (Bolivia), solista: Sofia Ayala, dir. Gaston Arce 

Sejas 

●Recital de fagot-Maria Chifu, Sala de Opera a Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti, 17 mai 

2014, s-a interpretat lucrarea proprie Sonata pentru fagot solo(p.a.a.) 

●Concert simfonic la Filarmonica de Stat Bacau, s-a interpretat lucrarea proprie Concert pentru vioara si 

orchestra de coarde nr.2, solist: Eugen Cibisescu-Duran, dirijor: Iulia Cibisescu-Duran 

●Concert coral de colinde, Biserica Unitariana, Cluj Napoca, s-a interpretat lucrarea proprie: Astazi 

Domnul s-a nascut-pentru cor mixt pe versuri populare(p.a.a), 17 dec. 2014, interpreti: Corul claselor 

XI-XII a Colegiului de Muzica „Sigismund Toduta”, Cluj-Napoca, dirijor: Francisc Muresan 

●Concert Coral de Craciun- Corul Ave Musica al Academiei de Muzica ”Gh. Dima”, 18 dec. 2014, mi s-

a interpretat lucrarea Astazi Domnul s-a nascut-pentru cor mixt, pe versuri populare, dirijor: Razvan 

Nemes 

●Concertul de colinde si cantece de Craciun al Corurilor reunite „Viva La Musica” si „Appassionata”, 
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dirijor: Francisc Muresan, mi s-a interpretat lucrarea Astazi Domnul s-a nascut-pentru cor mixt, pe 

versuri populare, 20 dec. 2014, Biserica Protopopiatului Ortodox Bistrita 

●Recital InterArt& Art-Contrast, Academia de Muzica „Gh. Dima” Cluj-Napoca, 27 februarie 2015, s-au 

interpretat lucrarile proprii: Lungo il breve infinito-pentru soprana, pian, fagot si recitator, Sonata 

pentru fagot solo, Ascunzisuri de masti- pentru viola, chitara si recitator, Zidurile din Avila- pentru 

cvartet, interpreti: Maria Chifu, Mihaela Vosganian, Iulia Cibisescu-Duran, Constantin Andrei, Eugen 

Cibisescu-Duran 

●Participare cu lucrarea proprie Fantezia pentru vioara si pian(p.a.a.) la Concursul National de 

Interpretare „Sigismund Toduta”, 15 mai 2015, Bistrita, Liceul de Muzica „Tudor Jarda”, interpreti: 

Georgiana Cibisescu-Duran, Silvia Zervu 

●Recital de familie, Centrul Cultural „Aurel Stroie”, Busteni, 11 iulie 2015, mi s-a interpretat 

lucrarea proprie: Fantezia pentru vioara si pian, interpreti: Eugen Cibisescu-Duran, Iulia Cibisescu-

Duran. Programul recitalului: Mozart- Sonata in Sol major, Toduta-Incapatanata(din „3 Schite 

pentru pian”)- interpreta: Eugenia Cibisescu-Duran, P. Locatelli-Sonata pentru vioara si pian in sol 

minor, interpreti: Georgiana Cibisescu-Duran,Iulia Cibisescu-Duran, Mozart-Sonata pt. vioara si 

pian in Re major, Beethoven-Sonata „Primaverii” pentru vioara si pian, I. Cibisescu-Duran-Fantezia 

pentru vioara si pian, interpreti: Eugen Cibisescu-Duran, Iulia Cibisescu-Duran 

●4 Concerte simfonice educative dirijate la Filarmonica de Stat din Targu-Mures, 13 martie 2015. In 

program: Mozart- Concert pentru flaut si orchestra in Re major KV 314, solista: Kovacs Eva, dirijor: 

Iulia Cibisescu-Duran 

●Concert simfonic sustinut sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la Filarmonica de Stat 

Bacau, 3 septembrie 2015. In program: I. Cibisescu-Duran-Suita concertanta pentru vioara si 
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orchestra(p.a.a.), solist: Eugen Cibisescu-Duran, Chopin-Concert pt. Pian si orchestra nr.2, solist: 

Cristian Sandrin (Londra), Beethoven-Simfonia I in Do major, dirijor: Iulia Cibisescu-Duran 

● Concert coral de colinde, Biserica Piarista, Cluj Napoca, 14 decembrie 2015, s-a interpretat lucrarea 

proprie: Veseleste-te, Domn bunu-pentru cor mixt pe versuri populare(p.a.a),  interpreti: Corul 

claselor XI-XII al Colegiului de Muzica „Sigismund Toduta”, Cluj-Napoca, dirijor: Ioana Gadalean 

●Recital de familie dedicat sarbatoririi a 71 ani de la eliberarea evreilor din lagarele fasciste, 30 

ianuarie 2016, Sinagoga din Bistrita, s-a interpretat lucrarea proprie Suita pentru vioara si pian, 

interpreti:Eugen Cibisescu-Duran, Iulia Cibisescu-Duran 

●Participare cu lucrarea proprie Joc –pentru violoncel si pian(p.a.a.) la Concursul National de 

Interpretare„Sigismund Toduta” Bistrita, 13 mai 2016, interpreti : Ioan Cibisescu-Duran, Iulia 

Cibisescu-Duran 

●Recital de autor-Iulia Cibisescu-Duran, Ateneul Roman, Bucuresti, 11 iunie 2016, s-au interpretat 

lucrarile proprii:Sonata I pentru viola si pian, Sonata a II-a pentru viola si pian, Sonata a II-a pentru 

vioara si pian, Suita pentru vioara si pian, Ad tempore-pentru pian solo,interpreti:Eugen Cibisescu-

Duran, Iulia Cibisescu-Duran 

●Participare cu lucrarea proprie Joc –pentru violoncel si pian(p.a.a.) la Concursul National de 

Violoncel „Alexandru Morosanu”, interpreti : Ioan Cibisescu-Duran, Iulia Cibisescu-Duran. 

●Recital de muzica contemporana-Cornelia Petroiu si invitatii sai, Ateneul Roman, Bucuresti, 

 s-a interpretat lucrarea proprie: Sonata a II-a pentru vioara si pian, interpreti: Eugen Cibisescu-

Duran, Iulia Cibisescu-Duran, 26 iunie 2016 

●Recital de familie, 16 iulie 2016, Centrul Cultural Aurel Stroe, Busteni, s-au interpretat lucrarile 

proprii: Ad tempore (interpreta:Eugenia Cibisescu-Duran), Suita pentru vioara si pian, Sonata a II-a 
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pentru vioara si pian (interpreti:Eugen Cibisescu-Duran, Iulia Cibisescu-Duran) 

•Participare cu lucrarea proprie Toccata pentrui pian(p.a.a.) la Concursul National de Interpretare 

„Sigismund Toduta”, 13 mai 2017, Bistrita, Liceul de Muzica „Tudor Jarda”, interpreta:Eugenia 

Cibisescu-Duran 

• Recital de familie, 29 iulie 2017, Centrul Cultural Aurel Stroe, Busteni,interpreti:Iulia Cibisescu-

Duran, Eugenia si Georgiana Cibisescu-Duran, Eugen Cibisescu-Duran 

●Concert simfonic sustinut sustinut in ipostaza de dirijoare-compozitoare la Filarmonica de Stat 

Bacau, 6 septembrie 2017. In program: I. Cibisescu-Duran-Simfonia a II-a(p.a.a), Kozeluch-Concert 

pt. Pian la 4 maini, Beethoven-Simfonia a II-a 

● Balada pentru vioara si pian(p.a.a.), Concursul National de Interpretare a Muzicii 

Romanesti„Sigismund Toduta”, interpreti:Mario Vancea,Iulia Cibisescu-Duran, 12 mai 2018, Bistrita 

●Impromptu-pentru pian(p.a.a), Concursul National de Interpretare „Sigismund Toduta”, Bistrita, 

interpreta: Eugenia Cibisescu-Duran, 13 mai 2018 

 

 

 

 

 
…… 

 

Total punctaj standard 2 =  1600p+830p =2430p 

 

2. Proiectarea perspectivelor inovative privind problemele specifice muzicologiei, creaţiei şi interpretării 

 

2 2.1 Studiu sau articol publicat într-o revistă de specialitate indexată în baze de date internaţionale*** sau 

în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale 

Punctaj 
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*** Lista bazelor de date internaţionale recunoscute  pentru domeniul muzică este anexată 

 

 

15 p./studiu 

  “Despre structurile polimorfe traditionale “ in volumul “Aniversarile muzicale 2005-2006”, 

Editura Universitatii “Transilvania” Brasov, 2006 (Editura acreditata de CNCSIS), ISBN(10)973-

635-793-7; ISBN(13)978-973-635-793-7 

 

 

„Polimorfia si complexitatea in  creatia muzicala postmoderna romaneasca”, in volumul 

„Portrete muzicale”,  Editura Universitatii „Transilvania”, Brasov, 2009(Editura acreditata de 

CNCSIS),  ISSN 1843-2891 

 

 

„Amintirile mele despre maestrul Sigismund Toduta”, in volumul „Aniversarile muzicale 

2008-2009”, Editura Universitatii „Transilvania”, Brasov,2009(Editura acreditata de CNCSIS), 

ISSN 1843-2883 

 

 

”Polimorfic structures in my own compositions” in volumul Aniversarile muzicale 2011, 

Editura Universitatii “Transilvania”, Brasov, 2011(Editura acreditata de CNCSIS), ISSN 1843-

2883 

 

 
 

 

4x15p=60p 

 2.2. Comunicare susţinută la o conferinţă / simpozion / reuniune ştiinţifică / workshop cu comitet de 

selecţie sau sistem peer-revue 

 

15 p. / comunicare 

 The influences of Schönberg’s music on my own composition, Colocviu de muzicologie, 

Rheinsberg, Germania, septembrie 1997; 

Aspecte ale complexităţii în muzica postmodernă românească, Conferinţa Internaţională de 

Muzicologie “Lumea muzicii şi muzicologia”, Chişinău, 6-8 noiembrie 1997; 

  “Structuri polimorfe in propriile mele compozitii”, lucrare prezentata la conferinta sustinuta la 

8x15p=135p 
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Universitatea de Muzica din Tel Aviv, Israel, 10 nov. 2009 

 

●Suita a III-a pentru orchestra de Ion Dumitrescu- comunicare sustinuta in cadrul 

Simpozionului Ion Dumitrescu, 20 iunie 2013, Biblioteca Academiei Romane, Bucuresti 

 

●Constructie si limbaj in lucrarile proprii Concert pentru vioara si orchestra nr.1 si Concert 

pentru vioara si orchestra de coarde nr.2- comunicare sustinuta in cadrul Simpozionului de 

Muzicologie al Festivalului International „Saptamana Muzicii Noi”, Bucuresti, 30 mai 2014 

 

●Modalism și sintaxă în Cvartetul de coarde nr.7 de Anatol Vieru in Volumul Simpozionului 

International de Muzicologie al Festivalului International ”Saptamana Muzicii Noi” , Bucuresti, 2016, 

“ Repere în muzica românească: Anatol Vieru, Cristina Rădulescu-Pașcu și Dorel Pașcu-Rădulescu 

” 

●Arhitectura si sintaxa in Sonata a II-a pentru violina si pian de Sigismund Toduta, publicata in 

Volumul Simpozionului International de Muzicologie, Timisoara,2016 

 

●Aurel Stroe-Concert pentru pian, percutie si alamuri, lucrare prezentata la Simpozionului 

International de Muzicologie al Festivalului International ”Saptamana Muzicii Noi , Bucuresti, 2017 

 

●Simfonia I de Tiberiu Olah lucrare prezentata la Simpozionului International de Muzicologie al 

Festivalului International ”Saptamana Muzicii Noi , Bucuresti, 2018(lucrare in curs de tiparire) 

 

 

Total punctaj standard 2 =   60p+135p=195p 

Total punctaj Tabel 2 (acronim CDI) =   2350p+195p=2545p     

 

Punctaj cumulativ per criteriu, minim Punctaj cumulativ per criteriu, minim  
Conferenţiar  110 p.  
Profesor 170 p. 

 

 

 Standardul a fost indeplinit. 
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Tabelul 3: Recunoaştere şi impactul activităţii (acronim RIA) 

1. Experienţă în management didactic, ştiinţific sau instituţional 

 

1. 1.1 Funcţii de management deţinute 

 

Punctaj 

10 p/an/funcţie 

  

 
 

 1.2. Director/coordonator de grant /proiect obţinut prin atragere de finantare sau castigat prin competitie 

 

30 p. / grant 

  

 

 

 1.3 Membru în colectivele de redacţie / recenzor al unor publicaţii sau edituri indexate în baze de date 

internaţionale 

 

30 p 

 Menţionaţi aici publicaţia cu datele de identificare (ISSN, ISBN) şi bazele de date internaţionale ( vezi 

anexa la finalul acestui document) 

….. 

 

 

 1.4 Organizator al unor manifestări ştiinţifice / artistice de nivel internaţional 

 

 

30 p 

  

Organizarea recitalului formatiei ”Basso Moderno Duo” (Dr Allan von Schenkel- 

contrabas, Kristen Williams- pian) din New York la Academia de Muzica „Gh. Dima” 

din Cluj- Napoca, 25 martie 2008 

Organizarea Recitalul formatiilor ”Basso Moderno Duo”(Allan von Schenkel, Kristen 

Williams) din New York si „Art Contrast”( Eugen Cibisescu- Duran si Iulia Cibisescu- 

Duran) 13 decembrie 2008 la Academia de Muzica „Gh. Dima” din Cluj- Napoca- 

 Organizarea Conferintei compozitorului  si chitaristului irlandez David Flynn, 16 

martie 2009, cu tema : « Influentele muzicii populare irlandeze in creatia muzicala 

contemporana irlandeza » ,Academia de Muzica, Cluj- Napoca 

Organizarea recitalului muzicienilor irlandezi David Flynn si Ioana Petcu-Colan in 

colaborare cu formatia ART- CONTRAST, 17 martie 2009 la Academia de Muzica 

„Gh. Dima”, Cluj- Napoca  

Organizarea “Recitalului de muzica contemporana” a compozitorului israelian Amos 

 

11x30p=330p 
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Elkana in colaborare cu formatia Art- Contrast( Eugen si Iulia Cibisescu- Duran), la 

Academia de Muzica “Gh. Dima” din cluj- Napoca, 11 martie 2010 

Organizarea conferintei cu titlul “Fractalii in muzica proprie” a compozitorului 

israelian Amos Elkana, 10martie 2010, Academia de Muzica “Gh. Dima”, Cluj- 

Napoca 

Organizarea “Recitalului de chitara” a chitaristului american Kenneth Meyer, 28 mai 

2010, la Academia de Muzica “Gh. Dima” din Cluj- Napoca 

Organizarea conferintei cu titlul “Muzica lui Gregory Mertl” a compozitorului 

american Gregory Mertl la Academia de Muzica “Gh. Dima” din Cluj- Napoca, 28 mai 

2010 

●Organizarea Recitalului de muzica contemporana a formatiei Taky Contemporary 

Ensemble, Bolivia, la Academia de Muzica “Gh. Dima”, Cluj- Napoca, 23 septembrie 

2013 

●Organizarea Recitalului de muzica boliviana a formatiei Taky Contemporary 

Ensemble, Bolivia, la Academia de Muzica “Gh. Dima”, Cluj- Napoca, 24 septembrie 

2013 

●Organizarea Conferintei “Depre muzica boliviana contemporana” sustinuta de 

compozitorul si dirijorul Gaston Arce Sejas, decan al Facultatii de Arte Loyolla 

University din La Paz (Bolivia), la Academia de Muzica “Gh. Dima”, Cluj- Napoca  

 

 

 
 

 1.5 Organizator al unor manifestări ştiinţifice /  artistice de nivel naţional 

 
10 p 

 Menţionaţi aici manifestarea cu toate datele de identificare… 

Invitarea d-nei prof.univ.dr. Corina Bura (de la UNMB) pentru a participa la 

“Recitalul de autor- Iulia Cibisescu- Duran”, 10 mai 2011, Academia de Muzica “Gh. 

Dima”, Cluj- Napoca 

Invitarea d-nei Constanta Cazacu (de la Orchestra de Camera Radio Bucuresti) de a 

participa la “Recitalul de autor- Iulia Cibisescu- Duran”, 28 iunie 2011, Muzeul 

Enescu, Bucuresti 

•Invitarea d-nei prof.univ.dr. Corina Bura (de la UNMB) pentru a participa la 

 

5x10p=50p 
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“Recitalul de autor- Iulia Cibisescu- Duran”, 27 martie 2012, Academia de Muzica 

“Gh. Dima”, Cluj- Napoca 

●Invitarea formatiei InterArt (coordinator:conf. univ dr. Mihaela Vosganian) de la 

Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti intr-un  dublu recital de autor: Mihaela 

Vosganian si Iulia Cibisescu-Duran, la Academia de Muzica “Gh. Dima” din Cluj 

impreuna cu formatia proprie de muzica contemporana Art-Contrast, 27 februarie 

2015 

•Presedinta de comisie la Concursul de citire de partituri “Ferdinand Weiss”-editia I, 

mai 2017, AMGD 
 

 1.6 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare de proiecte educaţionale (POS, Socrates, 

Leonardo ş.a.) în calitate de director de program 
30p 

 Sefa de proiect la Concursul de citire de partituri “Ferdinand Weiss”, editia a II-a, 19-20 martie 

2018, Academia de Muzica “Gh/Dima”, Cluj-Napoca 

 

1x30p=30p 

 

Total punctaj standard 1 =   30p+330p+50p=410p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Premii şi distincţii 

 

2. 2.1 Distincţii sau premii de stat (în România sau străinătate Punctaj 

50 p/distincţie 

 Menţionaţi aici distinctiile cu toate datele ….  
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 2.2 Distincţii sau premii acordate de organizaţii profesionale, media (internaţionale sau naţionale) ş.a 30 p/distincţie 

   1996 -Premiul Televiziunii Române la Concursul Naţional de Compoziţie, 

Iaşi, pentru Ciclul de lieduri “Melancolia Egeei” 
 

30p 

 2.3 Premii obţinute la concursuri de creaţie sau interpretare de prestigiu, internaţionale sau naţionale 40 p/ premiu 

 1986 -Premiul Conservatorului “Gh. Dima”, Cluj-Napoca la Concursul 

Naţional de compoziţie “Gh. Dima” pentru compoziţia Două lieduri pentru 

soprană şi pian pe versuri de M. Sorescu şi pe versuri populare 

1987 -Premiul al II-lea la Concursul “Gh. Dima” Cluj-Napoca pentru 

compoziţia: Sonata pentru pian 

1988    -Premiul al II-lea la Festivalul creaţiei studenţeşti, Tg. Mureş 

 pentru Passacaglia pentru pian 

1988 -Premiul I la Concursul “Gh. Dima”, Cluj-Napoca 

pentru Poemul coral “Humanitas” pe versuri de Otilia Cazimir 

 1989    -Premiul I la “Festivalul artei şi creaţiei studenţeşi” 

 Iaşi pentru compoziţia Trio pentru suflători de lemn 

 1989    -Premiul I la Concursul de compoziţie “ Gh. Dima”, 

Cluj-Napoca pentru Cantata a II-a pentru mezzosoprană şi 5 instrumente 

 

15x40p=600p 
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pe versuri de Ana Blandiana 

  1990 -Premiul Uniunii Compozitorilor la Concursul International de 

compoziţie “Gh. Dima”, Cluj-Napoca, pentru Cvartetul de coarde nr.1 

  1992 -Premiul al II-lea la Concursul Internaţional “Gh. Dima”, Cluj-Napoca, 

pentru Poemes pathetiques pentru cor mixt, pe versuri de Appollinaire şi 

Baudelaire 

  1995 -Premiul Jean şi Constantin Bobescu la “Festivalul international al 

tinerilor dirijori”, Craiova, România 

  1995 -Menţiune la “Concursul naţional de Compoziţie”, Bucureşti, pentru 

Poemul coral “Humanitas” pe versuri de Otilia Cazimir 

  1996 -Premiul “Filip Lazăr” la “Festivalul international al tinerilor dirijori”, 

Craiova, România 

  1996 -Premiul “Lucian Blaga” la Concursul “Lucian Blaga”, pentru 3 Lieduri 

pentru soprană şi orchestră de cameră pe versuri de Blaga, Sebeş, România 

  1996 -Premiul I la Concursul Naţional de Compoziţie, Iaşi, pentru Ciclul de 

lieduri “Melancolia Egeei” pentru soprană, mezzosoprană şi pian pe 

versuri de poeţi greci contemporani 

  1999 -Premiul al II-lea la Concursul Lucian Blaga, pentru  “Trei lieduri pentru 

tenor, violă şi pian “pe versuri de Lucian Blaga, Sebeş 

  2006 -Premiul Uniunii Compozitorilor Filiala Cluj pe anul 2006 pentru 

“Sonata a II-a pentru vioară şi pian” 

 

…. 

Total punctaj standard 2 =   (1 x30p) + (15 x 40p)=630p 

 

 

 

3. Recunoaştere profesională în mediul academic şi de specialitate 

Nu este obligatoriu să fie reprezentate toate categoriile de realizări, acestea fiind îndeplinite după caz, în funcţie de specializările candidaţilor. 

 

3. 3.1 Membru în academii, organizaţii şi asociaţii profesionale naţionale sau 

internaţionale de prestigiu 

Punctaj 

5 p / afiliere 
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 Menţionaţi aici toate organizaţiile 

- UCMR( din 1992) 

- SIMC (Societatea Internaţională de Muzică Contemporană, din 1992) 

- ADA (Asociaţia drepturilor de autor, din 1992) 

      -ARFA (Asociaţia română a Femeilor în artă, din 2003) 

      - Institute’s Professional Women’s Advisory Board( din 2000) 

 

 

 

 

 

 

5x5p=25p 

 3.2 Deţinător al unor funcţii în academii, organizaţii şi asociaţii profesionale naţionale 

sau internaţionale de prestigiu 

 

10 p/funcţie 

 Menţionaţi aici toate funcţiile cu datele de identificare 

●Sefa de disciplina la citire de partituri 

 

 

10p 

 3.3 Participări în jurii de concursuri naţionale sau internaţionale, sau pentru atribuirea 

de distincţii naţionale sau internaţionale 

 

10/ juriu 

 ● Membru în juriul naţional pentru selectarea melodiei participante la Concursul 

“EUROVISION”, martie 1995. 

•Presedinta de comisie la Concursul de Citire de partituri »Ferdinand 

Weiss »,11-15 mai 2017, AMGD 

 

 

 

 

20p 

 3.4 Lucrări achiziţionate  de UCMR-ADA sau  de alte  organisme de prestigiu / 

compoziţii editate în edituri de profil din ţară sau din străinătate (compozitori) 
20p la lucrări achiziționate / 

30p la compoziții editate 



39 

 

 

 .Partituri achizitionate de UCMR (cu nr. de inregistrare): 
 

 15300-Sonata pentru flaut şi pian 

 5285m- Evolutii- poem simfonic 

 5405m- Sonata pentru clarinet solo 

 5623m- De Sancta Maria- Cantata pentru mezzosoprana si orchestra de 

camera 

 5801m- Fantasia quasi una sonata (Sonata a II-a pentru viola si pian) 

 5951m- Trei lieduri pentru soprana si pian pe versuri de M. Sorescu, Flavia 

Teoc 

 5952m- Poeme pentru tenor, viola si pian pe versuri de Lucian Blaga 

 6091m- Cvartet de coarde nr.2 

 6115m- Concertul nr.1 pentru viola si orchestra de coarde 

 6211m- Sonata a III_a pentru viola si pian 

 6396m- Reflectii pentru violoncel si pian 

 6458m- Sentimentul eonic-pe versuri de Dan Damaschin pentru soprana si 

viola 

 6574m- Cvartet de coarde nr.4 

 6649m- Suita pentru orchestra 

 6716m- Patru piese pentru clarinet si vioara 

 6948m- Suita pentru vioara solo- 7 versuri de Bacovia 

 

41x20p=820p 

5x30p=150p 
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 7035m- Sonata pentru pian 

 7082m- Trio pentru saxofon, viola si pian 

 7225m- Altri preludi minimi per guitara solo 

 7357m- Meditatii pentru fagot si pian 

 7463m- Poezii fara cuvinte pentru viola solo 

 7659m- Autoportret pentru clarinet solo 

 7738m- Concerto for clarinetto and ensemble 

 7813m- De mantuirea primaverii- trio pentru sax., viola si pian 

 18190- Cvartet de coarde nr.3 

 18394- Concert pentru orchestra de coarde 

 18577- Trio pentru doua viole si percutie 

 18753- Cantecele luminii- pentru ansamblu 

 18780- Un alt Till- pentru clarinet, percutie si pian 

 18787- Suita pentru vioara si pian 

 19020- Concert pentru vioara si orchestra nr.1 

●19095- Concert pentru flaut, violoncel si orchestra 

●Chaos riders.The spring labyrinth-for ensemble 

●Invocatii pentru trio 

●Concert pentru vioara si orchestra de coarde nr.2 

●Intre pamant si cer-pentru ansamblu de percutie 

●Sonata I pentru vioara si pian 

●Cvartet de coarde nr.5 

●Suita concertanta pentru vioara si orchestra 

●Simfonia a II-a 

●Sonata I pentru viola si pian 
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Compozitii editate: 

●Cvartet de coarde nr.3-partitura, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2002, 

ISBN 973-85220-6-4 

●”Duo –for viola and violoncello”-partitura, Editura Muzicala, Bucuresti, 2005, 

ISBN 973-42-0416-5 

Lucrările corale:”Ştefan Vodă cel Mare (text Gr. Ureche), Descântec (versuri 

populare), Humanitas (versuri Otilia Cazimir), Tu te duci, bade, sărace (versuri 

populare culese de M.Eminescu), în vol. Culegere de coruri - Concursul de 

compoziţie corală „Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500”, Editura Muşatinii, Suceava, 

2004, ISBN 973-8122-54-6  

Lucrările corale:“Tu te duci,bade,sărace”(cor mixt pe versuri populare) si 

“Stefan Voda cel Mare( cor mixt,text Grigore Ureche)in “Antologie corala de 

muzica cultă şi religioasă- vol V” intocmită de Ghe. David, Editura Imprimeriei 

de Vest, Oradea, 2007, ISBN 978-973-704-068-8 

Lucrări corale: “Poemes pathetiques”, “Notre amour”, “Le vampire”, 

“Liens”(versuri de Appolinaire si Baudelaire) in “Antologia corală de muzica 

cultă şi religioasă- vol VIII” intocmită de Gheorghe David, Editura Imprimeriei 

de Vest, Oradea, 2010 , ISBN 978-973-704-138-8 

 

 

 
 

 3.5 Înregistrare pe suport (cu ISBN sau alt cod de autentificare) a lucrărilor muzicale 

respectiv a prestaţiilor interpretative (interpreţi şi compozitori) 

 

10p/lucrare;  

30p/CD sau DVD 

   Romanian Women Composers- 2, Romanian Radio Broadcasting Corporation 

2006, “Sonata I pentru vioara si pian”, interpreti Eugen Cibisescu- Duran, 

Iulia Cibisescu-Duran 

Resonances Triangulaires – TRIO ALTO,  Nova Musica,  Paris, 2007, Trio 

(pentru sax alto, viola si pian), interpreti: Daniel Kientzy, Cornelia Petroiu, 

Mihai Vartosu       

“Creatia Simfonica Romaneasca” din Antologia muzicii romanesti pe CD, 

 

5x10p=50p 
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“Creatia Simfonica Romaneasca” din Antologia muzicii romanesti pe CD, 

CD 25, ROSAF125012648, Concert pentru viola si orchestra de coarde, 

Orchestra de Camera Radio, dir. Cristian Brancusi, solist: Eugen 

Cibisescu-Duran, 2008 

“Piece for Basso Moderno”- pe site-ul formatiei “Basso Moderno Duo”-

http:www.solobass.org,  
 3.6 Cursuri, masterclass-uri, conferinţe susţinute în alte instituţii de profil sau în cadrul 

unor manifestări  de profil din ţară / străinătate 

 

20p în ţară/masterclass  

30p în străinătate în limbi străine/ 

masterclass 

 Menţionaţi aici 

  Conferinta sustinuta la Universitatea de Muzica din Tel Aviv, Israel, 10 nov. 

2009 cu tema“Polimorphic structures in my own compositions” 

30p 

 3.7 Portrete/interviuri ca invitat unic în media scrisă sau audio-vizuală cu difuzare 

naţională sau internaţională 

 

5p 
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 Interviul de la Radio Romania Cultural din 7 mai 2008, ca o avanpremiera la 

Concertul pe care l-am sustinut la pupitrul Orchestrei de Camera Radio 

Bucuresti 

 Interviul de la Radio Romania Muzical din 12 aprilie 2011, ca o avanpremiera 

la “Concertul pentru flaut , violoncel si orchestra” care mi s-a interpretat in 

prima auditie la Sala Radio, Bucuresti, in 13 aprilie 2011 
●2012- Participarea la Emisiunea “Muzica romaneasca la timpul prezent” transmisa pe 

Radio Romania Muzical, s-au interpretat lucrarile proprii: Concert pentru vioara si 

orchestra nr.1(solist Eugen Cibisescu- Duran, dirijor: Iulia Cibisescu- Duran)- 

selectiuni, Suita pentru orchestra (Orchestra de Camera Radio Bucuresti, dirijor: 

Cristian Brancusi)- selectiuni, Realizatoare: Laura Manzat, 1 februarie 2012, iunie 

2012(redifuzare) 

●2012-Participarea la Emisiunea”Ilinca Dumitrescu si invitatii sai- Recital de autor 

Iulia Cibisescu- Duran” transmisa pe TVH2.0, s-au interpretat lucrarile proprii: Sonata 

a III-a pentru viola si pian, Poezii fara cuvinte pentru viola solo, Suita pentru vioara si 

pian, Sonata a II-a pentru vioara si pian,interpreti: Eugen si Iulia Cibisescu- Duran, 1-8-

15 iunie 2012 

●2012- Interviu difuzat la Radio Iasi in urma “Recitalului de autor- Iulia Cibisescu- 

Duran”, 31 oct. 2012, Festivalul Muzicii Romanesti, Iasi 

●2013-Redifuzarea Emisiunii “Muzica romaneasca la timpul prezent” transmisa pe 

Radio Romania Muzical, s-au interpretat lucrarile proprii: Concert pentru vioara si 

orchestra nr.1 (solist Eugen Cibisescu- Duran, dirijor: Iulia Cibisescu- Duran)- 

selectiuni, Suita pentru orchestra (Orchestra de Camera Radio Bucuresti, dirijor: 

Cristian Brancusi)- selectiuni, Realizatoare: Laura Manzat, 14 decembrie 2013 

•2017-Emisiunea”Compozitoare nascute in luna mai-Iulia Cibisescu-Duran” transmisa 

pe Radio Romania Muzical, “Concert pt. vioara si orchestra de camera nr..2” 

 

 

 

oeoeorchestra de camera nr.2 

 

7x5p=35p 
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 3.8 Key-note speaker la manifestări ştiinţifice de nivel naţional / internaţional 

 

20p (nivel naţional) / 

30p (nivel internaţional) 

 Menţionaţi aici 

….. 

 

 

Total punctaj standard 3 = 25p+10p+20p+820p+150p+50p+30p+35p=1140p  

Total punctaj Tabel 3 (acronim RIA)=410p+630p+1140p=  2180p 

Standardul a fost indeplinit. 

 

Punctaj cumulativ per criteriu, minim Conferenţiar 50p 
Profesor 100 p 

 
2180p 

TOTAL (punctaj minimal cumulativ 1+2+3) Conferenţiar 210p 
Profesor 340p 

4815p 

Standardul a  fost indeplinit.. 


