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 REZUMAT 

 

 Lucrarea de față urmează recomandarea prezentată în „Ghidul orientativ pentru 

realizarea tezei de abilitare”1, este împărțită în două capitole și nouă subcapitole, iar datorită 

structurii alese îmi oferă posibilitatea de a evidenția în conținutul acesteia interdependența 

existentă între activitatea mea artistică, de cercetare și cea pedagogică. 

 Importanța și necesitatea unei teze de abilitare care să propună ca subiect central 

formarea și dezvoltarea competențelor unui instrumentist la cerințele actuale - oferind în acest 

caz spre exemplu pregătirea violiștilor, conform specializării în care activez - este determinată 

de faptul că a fi un profesionist în domeniul de specialitate nu reprezintă o garanție că acea 

persoană are competențele didactice necesare pentru a fi un profesor foarte bun, care are 

capacitatea de a îndruma corect într-un proces educațional modern, centrat pe nevoile 

studenților, un cadru didactic care să inspire și să ofere energia necesară unui proces de lungă 

durată realizat la un nivel înalt.  

 Prezentarea pe parcursul acestei lucrări a unui concept, expus într-o manieră structurată 

și sistematizată, pe care l-am dezvoltat în cei șapte ani de activitate didactică realizată la nivel 

universitar și care și-a dovedit utilitatea în cadrul disciplinelor violă, muzică de cameră, și studii 

de orchestră, pe care le predau în cadrul Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara, poate 

servi drept sprijin în pregătirea profesională a numeroși tineri artiști aflați în căutarea unor 

modele pe care să le urmeze. 

 Faptul că îmi desfășor activitatea profesională la un nivel înalt atât în țară, cât și pe scene 

importante din întreaga lume, îmi oferă perspective relevante în domeniul muzicii clasice și fac 

ca informațiile oferite pe parcursul acestei teze să fie de actualitate. Vizibilitatea și prestigiul 

profesional pe care l-am obținut, pot oferi garanția că informațiile expuse în această lucrare se 

pot aplica cu succes. 

 Prin lucrarea de față, pe care o propun ca teză de abilitare în domeniul „Muzică“, mi-

am propus să împărtășesc pregătirea mea profesională. Pe parcursul capitolului întâi - care are 

în componență subcapitolele: I.1. Studiile universitare absolvite, bursele și cursurile de 

măiestrie interpretativă realizate; I.2. Activitatea artistică și științifică; I.3. Competențe 

didactice; I.4. Vizibilitate națională și internațională; I.5. Romanian Chamber Orchestra - am 

prezentat cele mai importante realizări artistice, didactice, manageriale și de cercetare avute pe 

plan național și internațional, care mă definesc din punct de vedere profesional și contribuie la 

proiecția în viitor a carierei mele.  

 

1 http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2011/11/Ghid-de-abilitare-2012.pdf, accesat la data de 03.02.2020. 



 

 În cel de-al doilea capitol - care este constituit din următoarele subcapitole: II.1. 

Perspective de dezvoltare a carierei; II.2. Metode de stimulare și de susținere ale performanței; 

II.3. Formarea și dezvoltarea calităților necesare unui violist în conformitate cu cerințele 

actuale; II.4. Mozart – Simfonia concertantă KV. 364. Metode aplicative - am expus planurile 

de evoluție şi direcțiile de dezvoltare a propriei cariere profesionale, modalitățile de realizare a 

acestora și am oferit un concept de pregătire care poate fi implementat de numeroși artiști și 

profesori, datorită faptului că vizează următoarele direcții: rolul profesorului în dezvoltarea 

calităților studenților săi; metode de implementare a unui proces educațional modern; mijloace 

de promovare care oferă o vizibilitate extinsă; conștientizarea oportunităților oferite de 

utilizarea tehnologiei și metode de incorporare a acesteia în activitatea didactică și artistică; 

necesitatea realizării unui proces de cercetare care să constituie fundamentul viziunii care stă la 

baza interpretării unei lucrări.  

 Această teză de abilitare reprezintă un reper în cadrul unei evoluții firești a carierei mele,  

oferindu-mi posibilitatea de a împărtăși generației tinere cunoștințele dobândite în cei aproape 

douăzeci de ani de activitate profesională. 

 

 SUMMARY 

 

 This paper follows the recommendation presented in „The orienting guide for the 

realization of the habilitation thesis”2, is structured in two chapters and nine subchapters, and 

due to the chosen structure it offers me the possibility to highlight in its content the existing 

interdependence between my artistic, scientific and pedagogical activity. 

 Both the necessity and the importance of an habilitation thesis that proposes as main 

subject the training and development of the skills of an instrumentalist to the current 

requirements - offering in this case for example the preparation of violists, according to the 

main field in which I work - are determined by the fact that being a very good player offers no 

guarantee that that person has the necessary teaching skills, required to be a very good teacher, 

who has the ability to guide correctly in a modern educational process, focused on the needs of 

students, a teacher who inspires and provides the energy needed for a high level long-term 

process. 

 The presentation of a concept, exposed in a structured and systematized manner during 

this paper, which I developed during the seven years of teaching activity carried out at 

 

2 http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2011/11/Ghid-de-abilitare-2012.pdf, accesed on 3rd of February 
2020. 



 

university level and which proved its usefulness in the disciplines of viola, chamber music, and 

orchestral studies, which I teach at the Faculty of Music and Theatre in Timisoara, can serve as 

support in the professional training of many young artists looking for models to follow. 

 The fact that I carry out my professional activity at a high level both in Romania, as well 

as at important concert halls around the world, offers me relevant perspectives in the field of 

classical music and makes the information provided during this thesis up-to-date. The visibility 

and professional prestige which I obtained, may represent the required guarantee that the 

information presented in this paper can be successfully applied. 

 Through this paper, which I propose as an habilitation thesis in the field of „Music", I 

set out to share my professional training. During the first chapter - which consists of the 

subchapters: I.1. Graduated university studies, scholarships and completed master-classes; I.2. 

Artistic and scientific activity; I.3. Teaching skills; I.4. National and international visibility; I.5. 

Romanian Chamber Orchestra - I presented the most important artistic, pedagogical, managerial 

and scientific achievements accomplished at national and international level, which define me 

from a professional point of view and contribute to the future projection of my career. 

 In the second chapter - which consists of the following subchapters: II.1. Perspectives 

of career development; II.2. Methods of stimulating and sustaining performance; II.3. Training 

and development of the qualities necessary for a violist in accordance with current 

requirements; II.4. Mozart – Sinfonia Concertante KV. 364. Application methods - I presented 

the evolution plans and directions of development of my professional career, the ways to 

achieve them and I offered a training concept that can be implemented by many artists and 

teachers, due to the fact that it aims the following directions: the role of the teacher in 

developing the qualities of his students; methods of implementing a modern educational 

process; means of promotion that offer extended visibility; awareness of the opportunities 

offered by the use of technology and its incorporation in teaching and artistic activity; the need 

to carry out a research process that constitutes the foundation of the vision that underlies the 

interpretation of a work. 

 This habilitation thesis represents a reference point in the natural evolution of my career, 

giving me the opportunity to share with the young generation the knowledge acquired in almost 

twenty years of professional activity. 

 

 

 


