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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Secară, Constantin 

Adresă(e) Str Izbiceni nr. 67, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013252, România 

Telefon(oane)  Mobil: (+4)0720.856158 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) constantin_secara@yahoo.com; constantin.secara@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 24.09.1962 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Specialist etnomuzicolog, membru în comisii pentru acordarea titlului de Doctor în Muzică 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada (A) 30.06.2005–până în prezent; (B) 01.07.1998–29.06.2005; (C) 1993–1995 

Funcţia sau postul ocupat (A) Cercetător științific gr. II (01.07.2006 – prezent; cercetător ştiinţific gr. III (01.04.2009 – 
30.06.2016); cercetător ştiinţific (01.09.2006 – 31.03.2009); asistent de cercetare (30.06.2005–
31.08.2006);(B) bibliotecar; (C) muzeograf  

Activităţi şi responsabilităţi principale (A) Participarea la realizarea proiectelor fundamentale de cercetare, culegeri şi anchete de teren / 
sistematizarea datelor culese, transcrieri muzicale, analize, studii, consultanţă; (B) gestionarea 
fondurilor muzicale, cercetare muzicologică, consultanţă; (C) activitate muzeografică, cercetare 
muzicologică  

Numele şi adresa angajatorului (A) Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, str. Dem I. Dobrescu, 
nr. 9, sector 1, Bucureşti; (B) Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Calea Victoriei 
141, sector 1, Bucureşti; (C) Muzeul Naţional „George Enescu”, Calea Victoriei 141, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate (A) etnomuzicologie; (B) biblioteconomie; (C) muzeologie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada (A) 2011–2013;  (B) 2002–2008; (C) 1991–2001 (cu întreruperea studiilor între anii 1996–1999);  
(D) 1977–1981  

Calificarea / diploma obţinută (A) Cercetare postdoctorală; (B) Doctorat / diplomă de doctor; (C) Licenţă / diplomă de licenţă; (D) 
Bacalaureat / diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

(A) Antropologie muzicală; etnografie şi folclor; (B) Bizantinologie muzicală, paleografie muzicală 
bizantină; (C) muzicologie, teoria muzicii, armonie, polifonie, istoria muzicii, estetică muzicală 
orchestraţie, forme şi analize muzicale, folclor muzical şi etnomuzicologie, dirijat coral; (D) violoncel, 
teoria muzicii, armonie, ansamblu coral, ansamblu orchestral, muzică de cameră, discipline de cultură 
generală   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

(A) Academia Română, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”; (B; C) Universitatea 
Naţională de Muzică din Bucureşti; (D) Liceul de Artă „George Enescu” din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 
 
 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Franceza  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Germana  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Italiana  
A2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabil, entuziast, spirit de iniţiativă, disponibil pentru munca în echipă, disponibil pentru cercetări de 
teren 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Inițiator, animator și interpret al muzicii bizantine în România (1994 – membru fondator al Grupului 
psaltic „Stavropoleos”; 2005 – membru fondator al Grupului psaltic „Theotokos”); iniţiator şi 
organizator de evenimente, proiecte culturale, concerte, înregistrări, autor de emisiuni radio şi TV 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare Office; editare multimedia (foto, audio, video) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Instrumentist (violoncel); corist; psalt, interpret al muzicii bizantine 
  

Alte competenţe şi aptitudini Redactor muzical; redactor-editor de carte; consiliere şi promovare în domeniul muzicilor tradiționale 
și muzicii bizantine 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Lucrări publicate: două volume de autor, două ediţii critice, capitole în volume colective, studii şi 
articole de muzicologie, bizantinologie şi etnomuzicologie, recenzii critice, prefețe; comunicări la 
simpozioane naţionale şi internaţionale, conferinţe, dezbateri, emisiuni radio şi TV; membru al mai 
multor asociaţii profesionale (muzicologie, etnomuzicologie, etnologie) românești și internaționale: 
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România; Societatea Internaţională a Muzicii 
Contemporane, Secţiunea Naţională Română (SIMC-SNR); International Council of Traditional Music 
(ICTM; Liaison Officer pentru Romania); European Seminar in Ethnomusicology (ESEM); Asociaţia de 
Ştiinţe Etnologice din România; participant în calitate de specialist etnomuzicolog la realizarea 
dosarelor științifice pentru elementele de cultură tradițională imaterială incluse de România în 
Patrimoniul Cultural Intangibil al Umanității UNESCO (doina și colindatul de ceată bărbătească)  
 

  

Anexe ANEXA la CV: participări la simpozioane, congrese şi conferinţe; studii, capitole; cărți și lucrări 
științifice publicate; emisiuni radio de specialitate 
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