
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

   

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Vasile, Vasile 

Adresă(e) Bucureşti, Strada Trifoi, 16, Sector 3A 

Telefon(oane) Mobil: 0752 09 78 51    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  basileus41yahoo. com 

  

Naţionalitate(-tăţi)  Română 

  

Data naşterii  03 06 1941 

  

Sex  Masculin;  

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 Profesor universitar 

  

Experienţa profesională   - Profesor universitar Universitatea din Piteşti - Departamentul Arte: 2006 - 2012; 2012 și în 
prezent – profesor universitar asociat la Universitatea Națională de Muzică din București și la 
Universitatea din Pitești;  

- Conf. Univ. Dr. Universitatea Naţională de Muzică: 1994 – 2006;  
- Cercetător ştiinţific principal la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti, profesor asociat  

pentru disciplina  Muzică bizantină din cadrul Academiei de Muzică din Bucureşti: 1990 – 1994;  
- Profesor în învăţământul liceal şi general: Piatra Neamţ: 1966 – 1989;  

  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea.  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale Director de departament, preşedinte de comisii pentru susţinerea licenţei, a gradelor didactice şi a 
comisiilor de titularizare. Membru în comisii de doctorat la București, Iași, Chișinău, Bălți;  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

  

Educaţie şi formare profesională  
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Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile):  

- Studii postuniversitare:  
- Doctor în Pedagogie Institutul de Științe ale Educației, 1994, cu tema Evoluţia conceptului de 

educaţie muzicală în România, 1993 - Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – Bucureşti;  
- Doctor în Muzicologie, Academia de Muzică din  Cluj-Napoca, 1994, cu teza Gavriil  

Galinescu, reprezentant de seamă al folcloristicii româneşti;  
- Gradul didactic definitiv în învăţământ, gradul II şi gradul I,;  
- Licenţiat în Filologie – 1973 - Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (1968 – 1973) specializarea:  

Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză;  
- Licenţiat - Academia de Muzică din Cluj – 1971: Conservatorul din Iaşi (1963 – 1966);  
- Liceul teoretic din Buhuşi;  
- Seminarul teologic de la Mănăstirea Neamţ (1954 – 1959;  

 

Calificarea / diploma obţinută - Profesor, Doctor în Muzică, 
-  Doctor în Pedagogie;  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Muzică bizantină,  
- Istoria muzicii bizantine;  
- Metodica educaţiei muzicale; 
- Metodica ariei curriculare Arte 
- Istoria muzicii româneşti,  
- Stilistică muzicală,  
- Educaţie muzicală contemporană;  
-Etnomuzicologie 
- Concepte europene de educaţie muzicală;  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Româna Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba: Franceza  
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

Limba: Rusă 
 

 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

elementar 
 

Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

Limba: Elenă  
 

utilizator 
elementar 

 
utilizator 

elementar 
 

utilizator 
elementar 

 
utilizator 

elementar 
 

utilizator 
elementar 

Limba: Latina  
 

utilizator 
elementar 

 
utilizator 

elementar 
 

utilizator 
elementar 

 
utilizator 

elementar 
 

utilizator 
elementar 

            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale  
--  spirit de echipă;  
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă în medii 

diferite : învăţământ primar, secundar, liceal, universitar, cercetare;  
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de director de unitate şcolară 

şi de departament universitar, de coordonator de practică pedagogică şi responsabil de proiect de 
perfecţionare profesională 
 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. :  
 leadership (conducător)(; fost director al Şcolii Populare de Artă din Piatra Neamţ şi fost director 
al Departamentului pentru pregătire pedagogică din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti  
 spirit organizatoric (experienţă în logistică);  
 experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei.  

 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. :  
 o bună cunoaştere a activităţii didactice şi de proiectare curriculară, în calitate de membru 
ARACIS, de preşedinte şi membru în comisii pentru doctorate şi acordare de grade didactice 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. :  
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™);  

 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. : Dirijor de formaţii muzicale 
– formare profesională;   

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. :  
Categoria B  
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Informaţii suplimentare  

 

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc.  

 publicaţii sau activităţi de cercetare :  
 3 cursuri universitare : Curs de Istoria muzicii bizantine, vol. I şi II; Curs de Metodica 

educaţiei muzicale - Universitatea Naţională de Muzică;  
 6 cărţi de bizantinologie ; Istoria muzicii bizantine şi evoluţia ei în spiritualitatea 

românească, Bucureşti, Editura Interprint, vol. I şi II, 1997; Tezaur muzical românesc din Muntele Athos, 
vol. I, vol. II, vol. III Bucureşti, Editura muzicală, 2007. 2008 și 2013; Catalogul manuscriselor de muzică 
sacră din Moldova – secolele XI – XX, vol. 2, Iaşi, Editura Artes, 2010; Mănăstirea Neamţ – străveche 
vatră de cultură muzicală românească, Iaşi, Editura Trinitas, 2013; 

 8 cărţi de muzicologie și etnomuzicologie – Profiluri de muzicieni români (sec. XIX 
– XX), vol. I, Editura muzicală, 1986; De la muzica firii şi a sufletului la muzica sferelor, Editura Petrion, 
1999; Personalităţi ale muzicii româneşti, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2004; Alexandru Zirra – 
Bucureşti, Editura muzicală, 2005; Gavriil Galinescu, Piatra Neamţ, Editura Nona, 2008; Episcopul 
Melchisedec Ştefănescu – eminent ierarh, pedagog şi om de cultură, Roman, Editura Filocalia, 2010; 
Anton Pann – personalitate complexă a muzicii și a culturii românești, Editura Academiei Române, 2017; 
George Breazul – ctitoriile sale culturale, Editura muzicală, 2017;  

 3 volume de Metodica educaţiei muzicale: Pagini nescrise din istoria pedagogiei şi 
a culturii româneşti, E. D. P., 1995; Metodica educaţiei muzicale, Editura Muzicală, 2004; Curs 
postuniversitar de Educaţie muzicală,  

 Programa de educaţie muzicală în cadrul grantului POSDRU/ 87/ S/ 63709, 2012 
 10 manuale didactice pentru învăţământul secundar;  
 peste cinci sute de studii şi articole  în domeniile: bizantinologie, educaţie 

muzicală, etnomuzicologie, muzicologie publicate în ţară şi în străinătate etc, publicate în reviste şi volume 
din ţară şi din străinătate: Academica, Acta Musicae Byzantinae, Actualitatea muzicală, Akademos, 
Analecta Huseriliana,   Ateneu, Basarabia, Biserica Ortodoxă Română, Byzantion, Byzantion Romanicon, 
Contemporanul,, Cronica, Glasul Bisericii, Glasul Bucovinei, Învăţământul preşcolare, Învăţământul 
primar, Muzica, Revue Roumaine de Philosophie, Revue Roumaine d’Historire de l’Art, Revista de 
Etnografie şi Folclor, Revista de Filosofie, Revista de istorie, Revista de Pedagogie, Studii de muzicologie, 
Studii teologice,  Studii şi cercetări de istoria artei, Teologie şi viaţă, Tibiscum Tribuna, Tribuna şcolii,Viaţa 
Românească, ş. a.   
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Informaţii suplimentare  
-  participare cu comunicări la simpozioane şi congrese internaţionale:  

1993 - Copenhaga –Valori perene ale muzicii româneşti;  
1993 - Bălţi –Pagini reprezentative ale muzicii româneşti,  
11996 - Roma – Casa di Romania –Muzica în viaţa lui Eminescu – dialog cu acad. Zoe 

 Dumit rescu - Buşulenga;  
1996 – Macerata -  Firs International Congres son Philosophy, Science of life –comunicarea  Une  

approche fénoménologique de la musique byzantine;  
1997 – Iaşi – 500 de ani de la sfinţirea Mănăstirii Neamţ, organizată sub patronajul UNESCO –  

comunicarea Le Monastère Neamtz – foyer de culture musicale roumaine;  
1997 - Gdansk – Byzantine Music in the evolution of spirit;  
1997 - Bucureşti –VIII – e Congrès International d’Etudes sud – Est Européennes –  

comunicarea  NectarieVlahul – une figure représentative de la musique d’eglise (XIX – e siècle);  
1997 - Chişinău – Concerted activity of the traditional Romanian church and school;  

Conservatorul „Gavriil Musicescu” – simpozionul european organizat de UNESCO cu tema  
„Les arts et la dimension culturelle du développement social” ; 

1997 – Göteborg - Locul muzicii în viaţa spirituală – 8 – th European Conference for Reaserch  
on Lerning and Instruction -   

1998 - Chişinău  - Muzica bizantină în actualitate;  Atena – 7 – th European Conference for  
Reaserch on Lerning and Instruction –  

1999 - Göteborg – 8 – th European Conference for Reaserch on Lerning and Instruction –  
Integrating the Eurpean Musical Culture in the Romanian Music Textbooks;  

2000 – Chişinău – Simpozionul internaţional Conceptul creştin de educaţie – idealul românilor de  
pretutindeni -  Rolul cântărilor religioase în educaţie;   

2000 – Iaşi - Simpozionul internaţional de studii de bizantinologie Şcoala lui Nectarie Vlahul;;  
2000 - Viena –Tezaur de spiritualitate românească din Athos, şi Muzica în viaţa şi în creaţia lui 

 Eminescu;  
2000 -  Sibiu – Romfest –Întâlnirea românilor de pretutindeni – Patrimoniul spirituala din Muntele 

Athos;  
2001 - Freiburg - 9 – th European Conference for Reaserch on Lerning and Instruction -   

Formarea deprinderilor de receptare a valorilor muzicale;  
2002 - Bucureşti, - Congresul Internaţional de Bizantinologie - Tradiţii muzicale athonite; 
2002  Piatra Neamţ - Simpozionul Internaţional de Muzică Bizantină, organizat de Righa’s Chart, Centrul 

ecumenic Durău şi Universitatea de Muzică din Cluj, - Preocupările bizantinologice ale lui Gavriil  
Galinescu;  

2002 - Bucureşti - Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea Naţională de  
Muzică - Perspectivele integrării documentelor muzicale athonite în cercetările muzicologice româneşti;  

2002 - Bucureşti - Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea Naţională de  
Muzică, 5 aprilie - Perspectivele integrării documentelor muzicale athonite în cercetările muzicologice  
româneşti;  

2003 - Iaşi - Al X – lea Simpozion Internaţional organizat de Centrul de Studii Bizantine –Circulaţia  
cântărilor lui Ghelasie Basarabeanu la Muntele Athos;  

2004 - Iaşi - Al XI – lea Simpozion Internaţional organizat de Centrul de Studii Bizantine –  
Liturghierul lui Nectarie Protopsaltul ;  

2005 – Iaşi - Al XII – lea Simpozion Internaţional organizat de Centrul de Studii Bizantine -  
Triodul lui Nectarie Protopsaltul ;  

2007 -  Sibiu - Simpozionul internaţional de muzică bizantină - Necesitatea alcătuirii 
catalogului manuscriselor  muzicale bizantine realizate de români;  

2009 - Iaşi - Simpozionul internaţional de muzică bizantină –Manuscrise româneşti de muzică  
sacră din secolele XI – XX;  

2009 - Atena – Simpozionul internaţional George Enescu - Integrarea melosului bizantin  
în creaţia enesciană; 

2010 - Bucureşti,– Simpozionul Internaţional Dinu Lipatti, cu comunicarea Dinu Lipatti în viziunea 

criticilor Emanoil Ciomac, Constantin Brăiloiu şi George Breazul; Emanoil Ciomac, Constantin Brăiloiu  

şi George Breazul;  
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2010 – Bucureşti - Academia Română – Prezenţe româneşti în Athos;  

2011 – Bucureşti, Simpozionul internaţional „George Enescu” – Ascensiunea lui George Enescu  

în viziunea reprezentanţilor şcolii muzicale ieşene; 

2011 - Bucureşti - Academia Română – Anton Pann – personalitate marcantă a culturii 

româneşti; 

2012 – Suceava - Festivalul european al artelor „Ciprian Porumbescu” - Ciprian  

Porumbescu – militant pentru unire;  

2013 – Bucureşti, Simpozionul internaţional „George Enescu” – Enescu şi Basarabia;; 

2015 – Bucureşti, Simpozionul internaţional „George Enescu” – Enescus Suita  

„Săteasca”and its Constellation;  

2017 – Bucureşti, Simpozionul internaţional „George Enescu” – George Enescu as  

a member of the Romanian Academiy;  

2019 – Bucureşti, Simpozionul internaţional „George Enescu” –Reflectarea  

personalității lui George Enescu în scrisul lui George Breazul;  

2019 – Academia Română – Evoluția Imnului Național 
- apartenenţa la organizaţii profesionale;  

Membru al UniuniiCompozitorilor şi Muzicologilor:  
Membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România;  
Membru al International Phenomenology Institute – America;  
Membru al Education Association for Research, Learning and Instruction ;  
Membru al Asociaţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior;şi al 

altor asociaţii şi fundaţii.  

 
 stagiul militar (dacă e important): locotenent în rezrvă;  
 starea civilă (dacă e important): căsătorit cu o fiică şi doi nepoţi;  
 persoane de contact sau referinţe  
 

Alte distincții  
- Profesor emerit;  
 - Medalia comemorativă Jan Amos Comenius; 
- Diplome de Excelenţă Consiliul Popular Judeţean Neamţ şi Argeş , a Universităţii din Piteşti, a 

Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi; etc. 
  Premiul Ciprian Porumbescu al Academiei Române;  
 

 


