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INFORMAŢII PERSONALE Todea-Sahlean Adela Diana 
 

  

 Str. Morii, nr. 140, com. Mihai-Viteazu, jud. Cluj,  

  0744705198   

dianatodea22@gmail.com 

Sexul Feminin | Data naşterii 22/02/1983 | Naţionalitatea Română  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Lector universitar  
Poziția 22 
Clasă de operă; Regie teatru muzical; Istoria teatrului universal, operei și 
dansului; Tehnici regizorale; Arta actorului și Mișcare scenică; 
Spectacologie 

Noiembrie 2018 - prezent 

Februarie 2016- noiembrie 2018 

Concediu de maternitate 
 
Lector universitar doctor 
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str. Sindicatelor, nr. 7, 
cod poștal: 400029,  http://psiedu.ubbcluj.ro/  
Activități didactice: curs și seminar disciplinele:  
Educație muzicală; metodica predării muzicii 
Dezvoltarea auzului, posibilitatea lucrului cu mediile audio și video în predarea muzicii 
Teorie și solfegiu 
Activități de cercetare; 
Activități tutoriale, consulltații, îndrumări lucrări de licență, grade didactice 
Activități artistice 

Tipul sau sectorul de activitate  Educație/ Științele Educației 

Octombrie 2016-februarie 2017 Cadru didactic asociat 
Academia de Muzică „Gh. Dima, Cluj-Napoca  ˮ
Activități didactice de seminar la disciplinele: 
Regie teatru muzical 
Spectacologie 
Istoria teatrului universal, operei și dansului  
Dramaturgie 
Clasă de operă 
Arta actorului și Mișcare scenică 

Tipul sau sectorul de activitate  Educație 

2009-2016 Asistent universitar 
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str. Sindicatelor, nr. 7, 
cod poștal: 400029,  http://psiedu.ubbcluj.ro/ 
Activități didactice: curs și seminar disciplinele: 1. Educație muzicală; metodica predării muzicii; 
2. Dezvoltarea auzului, posibilitatea lucrului cu mediile audio și video în predarea muzicii; 
Activități de cercetare; 
Activități tutoriale, consulltații, îndrumări lucrării de licență 
Activități artistice 

Tipul sau sectorul de activitate  Educație/ Științele Educației 
 

2006-2009 
 
Profesor 
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Iunie 2018 

 
 
 
 
 

Iunie 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iunie 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decembrie 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceul de Artă „Ion Sima” Zalău, str. Aleea Torentului nr. 9, cod poştal 450118, jud. Sălaj, România, 
tel./fax: (40-26)061 02 01, E-mail: liceuldearta_ioansima@yahoo.com 
Activități didactice de predare, învățare, evaluare, disciplina Muzică vocală tradițională 
românească; 

ctivide elaborare de planificări anuale și semestriale în baza programelor școlare; 
  Activități de pregătire a elevilor pentru producții de clasă, recitaluri, concerte, olimpiade, concursuri.  

Tipul sau sectorul de activitate  Educație 
 
Coordonator atelier metodic Valențele educative ale teatrului muzical pentru copii 
Activitate desfășurată în cadrul proiectului Educarea culturală a elevilor prin spectacole de teatru 
muzical, finanțat de Primăria Mihai Viteazu, jud Cluj, solicitant: Asociația culturală ArtConcept, 
președinte Diana Todea-Sahlean 

Tipul sau sectorul de activitate  Educație, Cultură 
 

Scenarist și regizor secund al filmului Suflet românesc. Acum și atunci, o producție 
IGV Film (în curs de apariție); 
Activitate realizată în cadrul proiectului 100 de ani de la Marea Unire „Rădăcini Transilvane ,ˮ  finanțat 
de către Consiliul județean Cluj-Napoca. Solicitant: Fundația culturală TerrArmonia, președinte Ioan 
Bocșa. 

Activități și responsabilități principale: 
- realizarea scenariului; 
- conceperea caietului de regie; 
- coordonarea repetițiilor cu actorii și membrii Ansamblului de muzică tradițională româneasă 

Icoane și ai Ansamblului studențesc Mugurelul; 
- selectarea și aranjarea cadrelor de filmare; 
- coordonarea jocului tuturor interpreților în realizarea scenelor de film. 

Tipul sau sectorul de activitateCultură 
 
Regia și scenariul spectacolului Sufletul românesc între acum și atunci, susținut în 
aer liber la Muzeul de Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, și la Mănăstirea Oașa; 

Activitate realizată în cadrul proiectului 100 de ani de la Marea Unire „Rădăcini Transilvane ,ˮ  finanțat 
de către Consiliul județean Cluj-Napoca. Solicitant: Fundația culturală TerrArmonia, președinte Ioan 
Bocșa. 

Activități și responsabilități principale: 
- coorodonarea repetițiilor individuale cu actorii; 
- coordonarea repetițiilor cu membrii Ansamblului de muzică tradițională româneasă Icoane și ai 

Ansamblului studențesc Mugurelul; 
- coordonarea repetițiilor cu întreaga distribuție; 
- avizarea costumelor; 
- stabilirea locațiilor de punere în scenă a spectacolului; 
- supravegherea desfășurării opime a spectacolului; 

Tipul sau sectorul de activitate  Cultură 
 

Regia și scenariul spectacolului Colinde transilvane susţinut de Ansamblul de Muzică 
Tradiţională românească Icoane al Academiei de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca.  

Activități realizate în cadrul proiectului TansTransilvania, finanțat de Cosiliul județean Cluj-Napoca, 
solicitant:  Solicitant: Fundația culturală TerrArmonia, președinte Ioan Bocșa. 

Spectacolul a fost pus în scenă la:  
- Teatrul Aureliu Manea, Turda (20 decembrie); 
- Casa de cultură a Sindicatelor, Alba Iulia (17 decembrie) 
- Opera Română din Cluj-Napoca, spectacol televizat și difuzat pe TVR1 și TVR3 (13 

decembrie);  
- Teatrul Regina Maria, Oradea (12 decembrie);  
- Casa de cultură Lucian Blaga, Sebeș (7 decembrie); 
- Opera din Brașov (6 decembrie) 
- Scuarul Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea (5 decembrie); 
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Activități și responsabilități principale: 
- revizuirea scenariului și îmbunătățirea sepectacolului realizat în premieră în  decembrie 2016; 
- întocmirea „caietului de regie tehnică” cu schiţa decorului şi plantarea acestuia, proiecţiile video, 

manevrele de sunet şi ecleraj, amplasările în scenă ale personalului artistic;  
- coordonarea repetițiilor; 
- pregătirea scenei pentru spectacol din punct de vedere tehnic; 
- realizarea manevrelor de proiectare video; 
- supravegherea desfășurării optime a spectacolului; 

Tipul sau sectorul de activitate Cultură 
Decembrie 2016 Regia și scenariul spectacolului Colinde transilvane susţinut de Ansamblul de 

Muzică Tradiţională românească Icoane al Academiei de Muzică „Gh.Dima” din 
Cluj-Napoca 
Activități realizate în cadrul proiectului TansTransilvania, finanțat de Cosiliul județean Cluj-Napoca, 
solicitant:  Solicitant: Fundația culturală TerrArmonia, președinte Ioan Bocșa. 

Spectacolul a fost pus în scenă la:  
- Cinema Florin Piersic, Cluj-Napoca (22 decembrie); 
- Piața Unirii, Oradea (20 decembrie); 
- Piața Mare, Suceava (18 decembrie); 
- Biserica Sfânta Treime, Dej (15 decembrie); 
- Teatrul Național I.L.Caragiale, București (13 decembrie), în parteneriat cu Televiziunea 

Română, transmisiune în direct pe TVR3 și în reluare pe TVR1; 
- Opera Română, Timișoara (8 decembrie); 
- Casa de Cultură Lucian Blaga, Sebeș (7 decembrie), 
- Catedrala Sfânta Vineri, Zalău (6 decembrie); 

 
Activități și responsabilități principale: 

- documentarea asupra obiceiului colindatului și selectarea celor mai adecvate texte explicative 
prinvind desfășurarea obiceiului în Transilvania, și intercalarea lor sub formă de narație, în 
scenariul spectacolului;  

- avizarea colindelor și a muzicii instrumentale, în vederea conceperii scenariului; 
- întocmirea „caietului de regie tehnică” cu schiţa decorului şi plantarea acestuia, proiecţiile video, 

manevrele de sunet şi ecleraj, amplasările în scenă ale personalului artistic;  
- coordonarea repetițiilor; 
- pregătirea scenei pentru spectacol din punct de vedere tehnic; 
- realizarea manevrelor de proiectare video; 
- supravegherea desfășurării optime a spectacolului; 

Tipul sau sectorul de activitate Cultură 
 

Mai 2016 Regia și scenariul spectacolului Sufletul românesc între acum și atunci. Lucian 
Blaga, liant între cult și tradițional, punte între generații 
Fundația culturală TerrArmonia în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

Spectacolul a fost susținut la:  
- Muzeul în aer liber, Dumbrava Sibiului (20 mai); 
- Muzeul Etnografic al Transilvaniei, secția în aer liber, Cluj-Napoca (9 mai) 
- Tabăra Națională Studențească Părintele Teofil Părăian, Găbud, județul Alba (8 mai); 
- Casa memorială Lucian Blaga, Lancrăm, în cadrul Festivalului Internațional Lucian Blaga (7 

mai); 

Activități și responsabilități principale: 
- selectarea poeziilor lui Lucian Blaga, a pieselor de muzică tradițională românească, vocală și 

instrumentală, și a dansurilor populare, în vederea conceperii scenariului; 
- proiectarea scenariului regizoral al spectacolului; 
- coorodonarea repetițiilor individuale cu actorii; 
- coordonarea repetițiilor cu membrii Ansamblului de muzică tradițională româneasă Icoane și ai 

Ansamblului studențesc Mugurelul; 
- coordonarea repetițiilor cu întreaga distribuție; 
- stabilirea locațiilor de punere în scenă a spectacolului; 
- supravegherea desfășurării opime a spectacolului; 

 
 Tipul sau sectorul de activitate Cultură, Educație 
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Decembrie 2015 Regizor tehnic în spectacolul Colinde şi cântece tradiţionale din Transilvania susţinut de 
Ansamblul de Muzică Tradiţională românească Icoane al Academiei de Muzică „Gh.Dima” în 
colaborare cu Teatrul Naţional „Lucian Blaga”, într-un turneu intinerant la: 

- Casa de Cultură a Sindicatelor, Alba-Iulia 
- Casa de Cultură „Lucian Blaga”, Sebeş 
- Palatul Culturii,Târgu Mureș 
- Hotel Internațional, Sinaia 
- Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad 
- Filarmonica Naţională “Serghei Lunchevici”, Chișinău 

  Activități și responsabilități principale: 
Coordonarea activităţii personalului tehnic de scenă la repetiţii şi în timpul spectacolului;  

- pregătirea scenei pentru spectacol din punct de vedere tehnic; 
- întocmirea „caietului de regie tehnică” cu schiţa decorului şi plantarea acestuia, 

proiecţiile video şi audio-video, manevrele de sunet şi ecleraj, amplasările în scenă 
ale personalului artistic;  

- realizarea manevrelor de proiectare video şi audio-video. 
 Tipul sau sectorul de activitate Cultură, Educație 

Decembrie 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultant artistic 
Fundaţia culturală TerrArmonia, Alba-Iulia, în colaborare cu Teatrul Naţional „Lucian Blaga” 
 
Activități și responsabilități principale: 

- proiectarea şi elaborarea scenariului regizoral al spectacolului Colinde şi cântece tradiţionale 
din Transilvania, susţinut de Ansamblul de Muzică Tradiţională românească Icoane al 
Academiei de Muzică „Gh.Dima”, în colaborare cu Teatrul Naţional „Lucian Blaga”, și 
Televiziunea Română la Ateneul Român din București  

 
Tipul sau sectorul de activitate Cultură, Educație 

Decembrie 2012 
 

Regizor tehnic în spectacolul Colinde şi cântece tradiţionale din Transilvania, susţinut de 
Ansamblul de Muzică Tradiţională românească Icoane al Academiei de Muzică „Gh.Dima” în 
colaborare cu Teatrul Naţional „Lucian Blaga”, într-un turneu intinerant la: 

- Teatrul de Artă, Deva  
- Casa de Cultură „Lucian Blaga”, Sebeş 
- Teatrul de Stat, Oradea 
- Casa de Cultură „Eugen Nicoară”, Reghin 
- Teatrul Liric „Elena Teodorini”, Craiova 

Activități și responsabilități principale: 
- coordonarea activităţii personalului tehnic de scenă la repetiţii şi în timpul 

spectacolului;  
- pregătirea scenei pentru spectacol din punct de vedere tehnic; 
- întocmirea „caietului de regie tehnică” cu schiţa decorului şi plantarea acestuia, 

proiecţiile video şi audio-video, manevrele de sunet şi ecleraj, amplasările în scenă 
ale personalului artistic;  

- realizarea manevrelor de proiectare video şi audio-video. 

Tipul sau sectorul de activitate Cultură 
2006-2016 Regizor artistic – colaborator 

Opera Naţională Română Cluj Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 24,400081 Cluj-Napoca, România 

Activități și responsabilități principale: 
- proiectarea scenariului regizoral al spectacolului Hansel und Gretel, compozitor E. 

Humperdinck; 
- selectarea distributiei spectacolului; 
- orientarea muncii echipelor si indivizilor pentru realizarea spectacolului;  
- coordonarea si proiectarea repetitiilor; 
- selectarea resurselor materiale; 
- avizarea schiţelor de decoruri şi costume. 

 
Tipul sau sectorul de activitate Cultură 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

2014   Diplomă de doctor în Muzică 
  Academia de Muzică “Gh.Dima”, Cluj-Napoca 

2015 Certificat de atestare a competențelor profesionale în domeniul Științele 
Educației 
Absolventă a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 
continuă:Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor 
din învățământul superior 
Universitatea din Pitești 
Discipline principale studiate: 

Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialitîții; 
Metode moderne de formare în didactica specialității; 
Metode și tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice; 
Studiu individual și pregătirea portofoliului. 

Competențe dobândite 
(C1.1) Utilizarea adevată a cunoașterii pedagogice în proiectarea activităților de educație și 
formare: concepte, etape, modele, metode, tehnici și scenarii alternative în proiectare: 
particularități psiho-sociale ale grupurilor educaționale; softuri educaționale; 
(C1.2) Analiza, interpretarea, corelarea intra/interdisciplinară și aplicarea cunoașterii pedagogice în 
proiectarea macro/mezo/micro a activităților educaționale și de formare profesională, precum și a 
materialelor didactice; 
(C4.2) Interpretarea și explicarea diferitelor teorii, modele și contexte pedagogice din perspectiva 
managementului educațional; 
(C5.1) Analizaa conceptelor, teoriilor, modelelor, tehnicilor specifice de consiliere, orientare și 
asistare psihopedagogică a diverselor categorii de persoane/ grupuri educaționale; 
(CT 1). Aplicarea principiilor și a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opțiuni 
valorice explicite specifice specialistului în științele educației; 
(CT2.) Cooperarea eficientă în echipe profesionale interdisciplinare specifice proiectelor și 
programelor din domeniul științe aleeducației; 
(CT3). Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue 

2007-2008 Masterat în Mangementul instituțiilor de cultură 
Universitatea “Valahia”, Facultatea de Ştiinţe economice, Târgovişte 
Discipline principale studiate: 

Management organizaţional 
Antreprenoriat şi dezvoltare durabilă prin cultură 
Marketing strategic 
Sociologia muncii. Managementul carierei 
Managementul proiectelor 

2006-2008 Masterat în Arta muzicală 
Academia de Muzică “Gh.Dima”, Cluj-Napoca 
Discipline principale studiate: 

Artele spectacolului 
Spectacologie postmodernă 
Studii stilistice comparate 
Clasă de operă 

2009 Animator socio-educativ 
Asociaţia “Sprijiniţi copiii”, Alba Iulia 
Competențe dobândite: 

- comunicarea interactivă; 
- efectuarea muncii în echipă; 
- elaborarea proiectelor de animaţie; 
- asigurarea securității participanților la activitate; 
- promovarea activității și imaginii organizației; 
- coordonarea echipei pluridisciplinare de animație; 
- implementarea activităţilor de animaţie; 
- implementarea proiectelor complexe de animație; 
- dezvoltarea comportamentului pro-social. 

2008 Formator de formatori 
Asociaţia “Sprijiniţi copiii”, Alba Iulia 
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Competențe dobândite: 
- pregătirea formării; 
- realizarea activităţilor de formare; 
- evaluarea participanţilor la formare; 
- aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; 
- marketing-ul formării; 
- proiectarea programelor de formare; 
- organizarea programelor şi a strategiilor de formare; 
- evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a strategiilor de formare 

2007 Manager de proiect 
Asociaţia “Sprijiniţi copiii”, Alba Iulia 
Discipline principale studiate: 

Managementul elaborării si planificării 
Managementul implementării 
Managementul resurselor umane si operaţionale 
Managementul riscului 
Managementul bugetului 

Competențe dobândite: 
- asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului; 
- conducerea implementării proiectului; 
- indentificarea și analizarea riscurilor și prezicerea acțiunior de control al riscurilor pentru oameni, 

proprietăți și mediu; 
- orientarea muncii echipelor și indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizaționale; 
- asigurarea resurselor operaționale pentru proiect; 
- estimarea resurselor, identificarea surselor și elaborarea programelor pentru proiecte; 
- preizarea cerințelor proiectului. 

2002-2006 Licențiat în Arte Muzicale – Regie de teatru muzical 
Academia de Muzică “Gh.Dima”, Cluj-Napoca 
Discipline principale studiate: 

Regie de teatru muzical 
Dramaturgie muzicală 
Spectacologie 
Clasă de operă 
Istoria teatrului universal 

2002-2006 Certificat de absolvire – Departamentul pentru pregătirea cadrelor didactice 
Academia de Muzică “Gh.Dima”, Cluj-Napoca 
Discipline principale studiate: 

Psihologie 
Pedagogie 
Practică pedagogică 
Educație interculturală 

1993-2002 Diplomă de Bacalaureat  
Certificat de competenţă profesională: muzică- harpă 
Liceul de Muzică “Sigismund Toduță”, Cluj-Napoca 

 Discipline principale studiate: 
Harpă  
Pian 
Teorie şi solfegiu 
Isoria muzicii 
Armonie 
Ansamblu coral 
Muzică de cameră 

Limba(i) maternă(e)  română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză C1 B2  B2 B2 B2 
Franceză B1 B2  B1 A2 A2 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
 

 
Todea-Sahlean Adela Diana  

Italiană B2 C1 B2 B2 B2 
Germană A1 A1 A1 A1 A1 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

- Membră în echipa de scriere și implementare a proiectelor: 
1. Funcţiile social educative ale folclorului românesc (2010), AFCN;  
2. PRAGURI - promovarea identităţii culturale prin tradiţii (2010), ICR;  
3. Rădăcini (2009), AFCN;  
4. Educație culturală prin tradiții (2007), AFCN;   
5. Identitate culturală prin tradiţii (2006), ICR; 
6. Restituiri (2009), Consiliul Local Cluj-Napoca; 
 
- Președinta asociației cullturale ArtConcept 

Competenţe informatice  - o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi  PowerPoint);  
- cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator, PhotoShop); 
- o bună stăpânire a programului de tehnoredactare muzicală MuseScore; 
- o bună stăpânire a programului VideoPad Video Editor; 
- o bună abilitate de valorificare în activități didactice a programului de editare audio Audacity 

Permis de conducere  ▪ Categoria B 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiecte regizorale realizate în cadrul Academiei de Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca: 

- Regizor artistic al operei L’elisir d’amore, compozitor G. Donizetti – mai 2008, 
spectacol de disertaţie; 

- Asistent regie la spectacolul Moara lui Călifar, compozitor Cristian Bence-Muk – 
aprilie 2007; 

- Asistent regie la spectacolul Orfeu de Ch.W. Gluck – mai 2008; 
- Regizor artistic al unor fragmente din operele Don Giovanni şi Nunta lui Figaro, 

compozitor W.A. Mozart - 2002- 2004 în cadrul cursurilor de Clasă de Operă. 
 
Actor în spectacolele: 

- Banchetul sau Calea spre Momfa, regia Mihai Măniuţiu, 2006, spectacol jucat la 
Teatrul Naţional „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Teatrul Naţional „Radu Stanca”, Sibiu şi 
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, Timişoara; 

- Lungă şi fără de sfârşit minune, regia Anca Daniela Mihuţ, mai 2007, Filarmonica 
„George Enescu”- Ateneul Român; 

- Mã joc cu voi aşa cum doriţi, regia Anca Daniela Mihuţ, 2005-2006, Teatrul Naţional 
„Lucian Blaga” Cluj-Napoca; 

 
Apariții discografice în calitate de membră a Ansamblului de Muzică tradiţională 
românească Icoane: 

Colinde transilvane IV (CD), 2011; 
PRAGURI. “Muzică vocală tradiţională din Sălaj” (CD), 2009; 
PRAGURI. “Cântece rituale din Transilvania“ (2 CD-uri), 2007; 
Colinde transilvane III (casetă audio şi CD), 2004. 
 

Membră a Ansamblului de Muzică tradiţională românească Icoane, din anul 2003 până în 
prezent 
 
Membră în echipa de culegere de folclor muzical din zona Sălaj (2006-2012) și din Munții 
Apuseni (2012-2016) 
 
Membră în echipa de tehnoredactarea a volumelor Muzică vocală tradițională din Sălaj 
(2012) ; Muzică vocală tradițională din Munții Apuseni (2013) 


