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Anexa A 

F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2016 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele:  academician MUSTEA Gheorghe 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de 

cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0  

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  

Articole în alte reviste editate în străinătate  

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C 1 

Articole în alte ediții 1 

Participarea la foruri ştiinţifice 1 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

IV. Rezultatele de creație obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte) 

În anul 2016 a fost finalizată orchestrația operei Ștefan cel Mare cu tablourile nr. 8 și nr. 9. 

Unele fragmente din opera nominalizată au fost prezentate publicului larg în cadrul emisiunii 

televizate ”Prin muzică în Europa” a postului Moldova 1, în concertul omagial din 18.05.2016 

”Gheorghe Mustea la 65 de ani”, emisiuni radiofonice la posturile ”Radio Moldova” și ”Plai”. 

Am realizat un turneu artistic în China cu Orchestra Simfonică Națională a IPNA Compania 

”Teleradio_Moldova”, prezentând publicului chinez 6 concerte de muzică academică din 

repertoriul universal. A fost compusă o nouă creație – cântecul ”Cum trec anii”. Am promovat 

cultura muzicală națională și universală în cadrul radio abonamentului ”Prietenii muzicii”. Am 

dirijat concerte ale Orchestrei Naționale de Cameră, ale Filarmonicii Naționale din Chișinău, 

Capelei Corală Academică ”Doina”, Corul Național de Cameră a Sălii cu Orgă. Am efectuat 

înregistrări de studio.  

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 4 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat  

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

Director artistic și prim-dirijor al Orchestrei Simfonice Naționale a IPNA Compania 
”Teleradio-Moldova” 
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VII. Informaţii generale  

 

Activitatea managerială s-a constituit din două componente de bază, incluzând activitățile artistice 

desfășurate în calitate de Director artistic și Prim-dirijor al Orchestrei Naționale Simfonice a IPNA 

Compania ”Teleradio-Moldova”: înregistrări de studio pentru fondurile radio și televiziunii naționale 

și activități concertistice publice în țară și peste hotare. Totodată, am activat în calitate de cadru 

didactic la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. 

Au fost înregistrate și depuse în fondul de Aur al  Radiodifuziunii 12 creații, inclusiv 2 ale 

compozitorilor din Republica Moldova: 

1. V. Burlea. În memoriam. Doina și Ion_Aldea Teodorovici pentru soprano și orchestra sifonică 

2. B. Druță. Între viață și moarte pentru saxofon și orchestra simfonică. 

Au fost înregistrate și depuse în fondul de Aur al  Radiodifuziunii 10 creații din literatura 

muzicală universală: 

1. P. I. Ceaikovski. Aria Ioanei din opera ”Fecioara din Orlean” pentru mezzo-soprană și 

orchestra simfonică 

2. W. A. Mozart. Duettino Donn Giovanni – Zerlina din opera ”Don Giovanni” pentru 

bas bariton, soprano și orchestra simfonică 

3. R. Cocciante. Belle din musicalul ”Notre Dame de Paris” pentru tenor, bariton, bas și 

orchestra simfonică 

4. C. Arvinte. Cântec bătrânesc pentru nai și orchestra simfonică mică 

5. C. Arvinte. Chindia pentru nai și orchestra simfonică mică  

6. C. Arvinte. Hora moldavă pentru nai și orchestra simfonică mică  

7. C. Arvinte. Suita nr. 1 pentru nai și orchestra simfonică mică  

8. C. Arvinte. Suită-Rapsodie moldavă pentru nai și orchestra simfonică mică  

9. C. Arvine. Suită românească nr. 2 în patru mișcări pentru nai și orchestra simfonică mică 

10. Piesa What a wonderful wordl pentru bariton și orchestra simfonică. 

În anul 2016 am desfășurat mai multe activități concertistice în țară și peste hotare, inclusiv: 

11. Concerte publice în cadrul cărora au fost interpretate publicului ascultător diverse creații 

muzicale cu participarea interpreților consacrați (M. Gheras, I. Gârneț, C. Moscovici, C. 

Scarlat, L. Șolomei, A. Cernicova, A. Chirtoacă, M. Bulicanu, V. Cojocaru, M. Muntean, 

C. Aldea-Teodorovici ș.a.), inclusiv concerte din creația compozitorilor:  A. Stârcea, E. 

Doga, Gh. Mustea, Gh. Ciobanu, G. Enescu, V. Ciolac, N. Rota, B. Dubosarschi ș.a. 

- Concert dedicat aniversării a 65 de ani a compozitorului și dirijorului Gh. Mustea   

- Concert consacrat aniversării a 25 de independență a Republicii Moldova 

- Concert în cadrul Festivalului Internațional ”Mărțișor” 

- Concert dedicat aniversării a 25 de ani de la fondarea Băncii Naționale a Republicii 
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Moldova 

- Concert dedicat creației compozitorului Gh. Ciobanu (or. Edineț). 

Am fost distins cu Medalia ”Nicolae Milescu Spătarul” a Academiei de Științe Moldovei, Medalia 

70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe 

a Moldovei, titlul onorific Doctor Honoris Causa al Institutului de Științe Penale și Criminologie 

Aplicată, Ordinul ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” de gradul II al Mitropoliei 

Chișinăului și al Întregii Moldove. Am obținut premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din 

Moldova 2016 pentru realizări de creație – piesa ”Italia”, cântec în stil napolitan. 

Alte activităţi 

Activitatea profesoral-didactică a fost susținută prin predarea a 4 cursuri academice la AMTAP: 

Compoziție, Dirijat simfonic și de operă, Practica orchestrală, Lectura partiturilor. Relația cu 

școala superioară și medie de specialitate a fost întreținută prin participarea la susținerea examenelor 

de licență și de master, la care am fost președinte, catedra Cor academic, AMTAP. Întâlniri de 

creație cu elevii și profesorii liceului ”D. Cantemir” din s. Mândrești, rnul Telenești; întâlnire de 

creație cu elevii și profesorii de la liceul de muzică ”C. Porumbescu” 

Sunt membru al Consiliului de conducere al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, 

membru al Consiliului de conducere al Uniunii Muzicienilor din Moldova, membru al Uniunii 

Compozitorilor și Muzicologilor din România; membru al Adunării Generale a Secției Științe 

Umanistice și Arte a AȘM; membru al Biroului Secției Științe Umanistice și Arte a AȘM;  membru 

al Comisiei de evaluare, expertiză și achiziționare a IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”; 

președinte al Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate de pe lângă Președintele 

Republicii Moldova; membru al colegiului de redacție al revistei științifice ”Arta”, seria ”Arte 

audiovizuale” (categoria B); membru al Consiliului științific specializat pentru susținerea tezelor de 

doctor în studiul artelor și culturologie (specialitatea 653.01 – Muzicologie); membru al Seminarului 

științific de profil la Institutul Patrimoniului Cultural (profilul Arte audiovizuale). 

De asemenea, am participat în calitate de membru titular al AȘM la ședințele Asambleei AȘM, 

dedicate problemelor de ordin curent, precum și unor evenimente festive, am asistat la prelegerile 

academice desfășurate în cadrul AȘM. 

Activitatea de creație a fost promovată prin intermediul mass media cu participarea la emisiuni 

radiofonice și televizate, inclusiv: 

- Emisiuni televizate dedicate: aniversării a 58 de ani a postului Moldova 1 

(03.05.2016,) zilei de nașterea a acad. Gh. Mustea (01.05.2016), interpretului C. Moscovici  (Moldova 

1, Jurnal TV). 

- Emisiuni radiofonice: Emisiunea dedicată turneului întreprins în Republica Populară 

Chineză (Radio Moldova, 14.01.2016); emisiunea ”O vedetă la psiholog” (Radio Moldova, 

17.01.2016); emisiunea ”În lumea muzicii – Gh. Mustea la 65 de ani” (Radio Moldova, ianuarie-

decembrie a.c.); emisiunea ”Muzica simfonică a lui Gh. Mustea” (Radio Moldova, 30.04.2016); 

emisiunea ”Vineri seara cu Cezara” dedicată creației compozitorului V. Zagorschi (Radio Moldova, 

27.05.2016); emisiune cu Gh. Mustea la postul de radio ”Plai” (26.05.2016) 

 

Semnătura  

10 ianuarie 2017 


