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 Am început să studiez pianul în clasa a II-a, 

cu prof. Mira Ghişoiu, fiind înscrisă în paralel la 

Liceul de Muzică din Piteşti, iar în clasa a III-a 

am obţinut premiul I la concursul şcolilor de 

muzică (faza pe regiune) şi premiul al II-lea la 

faza pe ţară. Clasele V-XII le-am făcut la Liceul 

de Muzică nr.1 din Bucureşti, la finele fiecărui 

an numărându-mă printre premianţii cu premiul 

I la cultură generală şi specialitate. Ca elevă a 

Liceului de Muzică nr.1 la clasa prof. Gina 

Solomon am participat la audiţii, recitaluri şi concerte cu orchestra. În 

particular am studiat cu profesoara Muza Ghermani Ciomac.  

 Am susţinut concerte cu Orchestra de Studio a Conservatorului, dirijor 

Grigore Iosub (1966), cu Orchestra Radio, dirijor Ludovic Bacs (1967) şi 

Orchestra Liceului de Muzică nr.1, dirijor Constantin Petrovici (1967).  

 Între anii 1967-1972 am fost studentă la secţia Pian din Facultatea 

de Instrumente şi Canto a Conservatorului „Ciprian Porumbescu”, 

Bucureşti, sub îndrumarea profesorilor Miron Constantinescu, Viorica 

Zorzor şi Mariana Şoimaru. Am susţinut recitaluri în diferite săli de 

concert (sala Studio a Ateneului Român, sala Dalles, Ateneul 

Tineretului, magazinul Muzica, Conservator) şi în provincie (Braşov, 

Timişoara, Cluj-Napoca); un recital la Dubrovnik, Yugoslavia (1970), în 

tabăra studenţească internaţională.  

 Între anii 1970-1975 am prezentat concerte 

educative la Ateneul Tineretului şi magazinul 

Muzica (1972-1980).  

 La 1 IX.1972 am fost numită prin repartiţie 

guvernamentală, profesor de pian la Liceul de 

Muzică nr.1, unde am activat în catedrele de 

pian complementar şi corepetiţie. Am susţinut 

lecţii deschise şi referate la catedra de pian 



complementar, unde am deţinut funcţia de secretară de catedră (1978 – 

1980).  

 În 1976, am urmat cursurile Seminarului internaţional de vară de la 

Weimar, Germania, la clasa lui Vladimir Voskresenski.  

 Am obţinut prin concurs toate gradele didactice preuniversitare.  

 Ca pianist acompaniator am colaborat cu elevii profesorilor: George 

Manoliu, Radu Paraschivescu, Elisabeta Tomescu-Ciomu, Rudolf 

Stamm, Mircea Constantinescu, Ioan Teţel. Printre elevii acompaniaţi se 

numără: Liliana Ciulei, Cristina Anghelescu, Paul Florin, Florin Totan, 

Laurenţiu Dincă, Raluca Voicu, Ioana Craiţer, Oana Spânu, Ştefania 

Pipa, Cristian Rene Popescu, Dan Claudiu Vornicelu etc.  

 Am susţinut recitaluri cu elevii liceului la Ateneul Român, sala Dalles, 

Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, Muzeul de istorie, Muzeul 

Municipal, sala Radio şi în oraşele Suceava, Alexandria, Braşov, Baia 

Mare, Ploieşti, Piteşti.  

 Am acompaniat elevi în concursuri naţionale: Lira de Aur (Suceava, 

1976, 1979), Darclée (1992) şi am obţinut diplome pentru 

acompaniament la concursul Lira de Aur (1976, 1979).  

 Între anii 1978-1979 am susţinut concerte cu Orchestra Medicilor pe 

scena Ateneului (Concertele nr.2, nr.3, nr.4 de Beethoven) şi în 1987 

(Concertul brandenburgic Nr.5 de J. S. Bach).  

 Între 1984-1989 am deţinut funcţia de şefă a catedrei de corepetiţie, 

la Liceul de Muzică „George Enescu”.  

 Am fost membră în Consiliul Artistic al Liceului de Muzică nr.1, 

dirigintă în mai multe rânduri.  

 Am acompaniat elevi din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi 

din Franţa, Polonia, Bulgaria, Brazilia, Austria, Italia în Concursurile 

Internaţionale din Italia, Stresa (1981, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 

1990, 1991, 1993), Vercelli (1984), Isola di Capri (1988), San Bartolomeo 

al Mare (1993). Între laureaţii concursurilor de la Stresa, acompaniaţi, se 

numără violoniştii: Ioana Croitoru, Florin Ionescu-Galaţi, Ştefania Pipa, 

Oana Spânu, Rene Popescu, Dan Claudiu Vornicelu, Alexandru 

Tomescu.  

 Am susţinut recitaluri de sonate cu violonista Corina Bura la Muzeul 

din Lipova, Filarmonica din Arad, Muzeul de Artă al municipiului 



Bucureşti („Casa Obedenaru”, 1988) şi un recital cu violonistul Gabriel 

Croitoru la Muzeul de Istorie din Ploieşti (1992).  

 Din 1980 am colaborat şi la catedrele de pian principal ale Liceelor 

de Muzică nr.1 şi nr.2. Elevii mei au obţinut premii la concursuri şcolare, 

naţionale şi internaţionale (Italia: Stresa, 1983, 1984; Albenga, 1984; 

Casale Monferrato, 1984, San Bartolomeo al Mare, 1993).  

 Am fost invitată în juriile concursurilor internaţionale de pian şi 

muzică de cameră de la Stresa (1983-1998), Casale Monferrato (1984, 

1986), Isola di Capri (1988).  

 Am susţinut recitaluri de muzică de cameră la Conservatorul „Ciprian 

Porumbescu” cu studenţii Florin Totan (1975), Pipa Ştefania (1989, 

1990), Oana Spânu (1992, 1993).  

 Am susţinut recitaluri de pian în Italia la Stresa (1988, 1990, 1992) şi 

Andorra (1992), în Franţa la Ajaccio (1991), Corte (1992), în Elveţia la 

Zürich (1995, 1997).  

 Am făcut înregistrări pentru discul Electrecord „Laureaţii 

concursurilor internaţionale” (1984).  

 Am făcut înregistrări la radio şi televiziune cu elevii pianişti şi 

violonişti, laureaţi ai concursurilor internaţionale din Italia.  

 Între 1991-1993, am colaborat cu catedra de Pian General din 

Academia de Muzică din Bucureşti, după care la 1.X.1993, prin concurs, 

am devenit lector universitar, iar în anul 1998 conferenţiar universitar la 

catedra de Pian General de aici.  

 Între 2002-2007, în cadrul „Zilelor artistice şi ştiinţifice ale FCMPM” 

am organizat recitaluri de muzică românească cu studenţii de la modulul 

de Pian-Instrument la alegere.  

 În anii 2010 şi 2011 am organizat Concursul de muzică preclasică şi 

Concursul de muzică românească pentru studenţii de la Pian General.  

 În 2008 şi 2011, Master class prin programul Erasmus în Italia, la 

Conservatorul din Cuneo.  

 Comunicări ştiinţifice: la toate simpozioanele catedrei de Pian 

General din UNMB, organizate semestrial, în perioada 1993-2011. 

Exemple de teme: „Programatisul în muzica lui Ceaikovski” (1993), 

„Creaţia pentru pian a lui Sabin Drăgoi” (1994), „Preludiile de Debussy” 

(1994), „Creaţia pianistică schubertiană” (1995), „Trăsături originale în 



creaţia pianistică a lui Skriabin” (1996), „Poetica zborului în sculptura lui 

Brâncuşi” (2001), „Dinu Lipatti, o permanenţă a artei pianistice” (2002), 

„Valentin Gheorghiu – un poet actual al pianului” (2003), „Vasile Iliuţ – 

un Om între oameni” (2004), „Vocaţia universalităţii în creaţia 

enesciană” (2005), „Reverberaţii mozartiene în creaţiile compozitorilor 

secolelor XIX şi XX” (2006), „Concertul pentru pian de Radu Paladi” 

(2007); de asemenea, am organizat şi prezentat simpozioanele catedrei 

în perioada 2006 – 2011.  

 Am participat în 2009, 2010, 2011 la simpozioanele de muzicologie 

din UNMB.  

 În 2010 am participat la Simpozionul Internaţional de Muzicologie 

„Chopin 200”, la Simpozionul Internaţional „Orizonturi ale artei secolelor 

XIX-XX din perspectiva secolului XXI, de la Timişoara.  

 Între 1994-1997, la sala Dalles, în cadrul concertelor-lecţii am 

susţinut conferinţele cu titlurile: „Centenar Sabin Drăgoi” (1994), 

„George Ştephănescu – ctitorul operei române” (1995), „Sonata, Rondo-

ul şi tema cu variaţiuni” (1997), „De la clavicord la pian” (1997).  

 În 23.II.2010, la Muzeul Paul Constantinescu din Ploieşti am susţinut 

o conferinţă cu ocazia Bicentenarului naşterii lui Chopin.  

 În 20.VIII.2011, în Italia la Gremiasco, provincia Allessandria, am 

susţinut conferinţa cu titlul „Bach, Beethoven, Schubert, Debussy”.  

 În 19.IV.2002 am devenit Doctor în muzică, în urma prezentării tezei 

de doctorat intitulată „Aspiraţia plenitudinii în ciclurile pianistice 

chopiniene”.  

 Am publicat, la Editura UNMB, cărţile: „Aspiraţia plenitudinii în 

creaţia lui Chopin” (2006), „Eternul Chopin” (2008), „La pian cu Fr. 

Chopin” (2010) şi „Franz Liszt-Regele Soare al pianului” (2011).  

 Am publicat articole în revistele Muzica, Axioma, Actualitatea 

muzicală, Akademos, Acord, Musicology Today, ziarul Naţiunea.  

 În perioada 2007-2011 am fost numită referent oficial în comisii de 

doctorat, membră în numeroase comisii de examene şi de referate (pe 

parcursul doctoratelor).  

 Am susţinut recitaluri de pian în străinătate: Yugoslavia (1970), Italia 

(1992), Franţa (1991, 1992), Zürich (Elveţia) în sala Bullinger-Kirche 

(2005, 2007) şi la Facultatea de Muzicologie a Universităţii (2007), în 



Spania la Conservatorul din Burgos (1993), în Grecia (Ambasada 

României, Atena, Casa Tineretului, Pireu, 1995); în Italia, participări la 3 

concerte de gală ale concursului de la San Bartolomeo al Mare, alături 

de violonistul Cristian Fătu (1996) şi la Stresa, împreună cu Gabriel 

Croitoru (1998), San Sebastiano, Italia 2008. 

 Am susţinut un Concert Bach, în colaborare cu pianistul elveţian 

Rudolf am Bach, la Ateneul Român, cu orchestra medicilor, dirijor Iosif 

Prunner (2000). Am susţinut recitaluri de pian cu muzică românească şi 

elveţiană în Bucureşti la Casa Elveţiei, la Ambasada Elveţiei, la AGIR, 

recitaluri de muzică de cameră.  

 Am susţinut recitaluri camerale: în Bucureşti, la Casa Americii Latine 

cu tenorul Miguel de Alonso şi violonista Ştefania Pipa (1995), cu 

Gabriel Croitoru la Fundaţia „Ion Voicu” (1999), pe scena UNMB lieduri 

cu Alina Bottez în Festivalul Chopin 200 din 2010; în provincie, cu Florin 

Croitoru la Filarmonica din Craiova (1999).  

 Am cântat ca pianist acompaniator în recitaluri cu studenţii în 

Bucureşti şi în provincie, de exemplu: recitalul clasei de vioară Gabriel 

Croitoru (1997), recital vocal-instrumental (2007, UNMB), recital la 

Institutul polonez (1998), la Institutul italian, la „Casa Elveţiei”, Teatrul 

„Bulandra” (1996), mai multe recitaluri la Fundaţia Europeană Drăgan, 

Muzeul „Paul Constantinescu”, Ploieşti, Casa Memorială „George 

Enescu”, Sinaia.  

 Am participat la recitalurile cadrelor didactice din UNMB, de exemplu: 

Recital Schubert (1997), Chopin (1999, 2010), Bach (2000), Mozart 

(2005, 2006).  

 Am acompaniat tineri violonişti în concursurile: „Ionel Geantă” 

(Bucureşti, 1996) „George Georgescu” (Tulcea, 1996) şi în mai multe 

ediţii ale Concursului „Paul Constantinescu” (Ploieşti).  

 Am acompaniat studenţi de la canto şi vioară în recitaluri pe scenele 

de concert ale UNMB.  

 Am fost nominalizată în juriile Concursurilor internaţionale de muzică 

„Città di Stresa”, Italia, ediţiile 1983-1998; Concursurile naţionale de 

interpretare „Paul Constantinescu”, Ploieşti, ediţiile 1996-2009 şi 2011; 

Concursul de interpretare „George Enescu – Impresii din copilărie”, 



Bucureşti, 1997; Concursul naţional de muzică românescă „Brave 

claviaturi” de la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”, 2009-2011.  

 Am efectuat înregistrări din recitaluri proprii şi interviuri la Radio 

Internaţional, în cadrul manifestărilor muzicale realizate de „Asociaţia 

Culturală România-Elveţia”.  

 Ca membră a Asociaţiei culturale România-Elveţia am susţinut 

recitaluri de muzică românească şi elveţiană, conferinţe la „Casa 

Elveţiei” (2000, 2002), AGIR (1997), am prezentat recitalul pianistului 

elveţian Rudolf am Bach pe scena sălii „George Enescu” din UNMB 

(1995), am organizat recitaluri cu acelaşi pianist la Institutul Cultural 

Român şi la Muzeul „George Enescu” (1993).  

 Am acompaniat tineri violonişti în cadrul emisiunilor radiofonice în 

direct „Muzicieni de azi...Muzicieni de mâine... (1996, 1997).  

 Am acordat interviuri la Radio Muzical cu ocazia Festivalurilor 

„George Enescu”, ediţiile 2005, 2007, 2009, 2011.  

 Am acompaniat violonişti în cadrul emisiunilor Colegiul PRO de la 

Pro TV.  

 Am colaborat cu Fundaţia Europeană Drăgan, prezentând 

numeroase concerte cu elevi şi studenţi (1996-2000).  

 În anul 2012 am devenit membră a Uniunii Compozitorilor şi 

Muzicologilor din România (UCMR), secţia de Muzicologie.  

 
La masa juriului Concursului Internaţional Città di Stresa, Italia 1985  
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