
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2020 a membrului titular al Academiei de Științe a Moldovei, 

Mustea Gheorghe 

 

I. Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 

Academician Mustea Gheorghe, Secția Științe Sociale, Economice, Umaniste și Arte 

 

II.  Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Conducător/executor al proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor de cercetări proiectelor 

bilaterale, internaţionale (conform Anexei 1) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023) 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/ executor 

al proiectului 

   2020–2023  

 

2. Proiecte bilaterale  

Nr./o Cifrul proiectului 

bilateral 

Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

     

 

3. Proiecte multilaterale 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

     

 

III.  Activitatea în anul de referință (date statistice)  

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF  

Articole în alte reviste editate în străinătate  

Monografii editate în ţară  

Capitole în monografii naționale/internaționale  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria B +  

Articole în reviste naţionale, categoria C 1 

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole de popularizare a științei, culturii și artei 2 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei, culturii și artei 13 

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale 1 

Articole în materiale ale conferințelor naționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  

în străinătate / în Republica Moldova 

0/1 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională  
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Numărul de cereri de brevetare prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

 

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

Pe parcursul anului de referință, am participat în cadrul Conferinței științifico-practice internaționale 

”Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de drept – una din sarcinile prioritare ale statului”, 

dedicată jubileului de 50 de ani de ani pe făgașul ocrotirii ordinii de drept, învățământului și științei                  

și aniversării a 80 de ani de viață a profesorului universitar Victor Guțuleac” cu comunicarea ”Victor 

Guțuleac – promotor al netrecătoarelor valori umane” (Chișinău, 24.01.2020). Am activat în calitate                

de membru al Comisiilor de îndrumare la tezele de doctorat a studenților-doctoranzi P. Gamurari                   

și D. Ceausov de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și a N. Rojcovscaia de la 

Universitatea de Stat din Moldova.  Ca membru al colegiului de redacție, în anul 2020 am continuat 

colaborarea cu revista ”Arta”, seria Arte audiovizuale. Muzică. Teatru. Cinema, ediție de Categoria A, 

indexată în 7 (șapte) baze internaționale de date, inclusiv în baza de date Scopus. Am publicat 3 (trei) 

articole științifice și de popularizare a culturii și artei  în diferite ediții din Republica Moldova și un 

interviu despre arta muzicală ca limbaj nonverbal esențializat. Am compus piesa cu caracter solemn In 

honorem Imn veteranilor războiului de pe Nistru, pe versurile lui T. Știrbu.   

 

V.  Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute 

- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

 

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 total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat  

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

Numărul participărilor în Comisii de îndrumare a studenților-doctoranzi 3 

Numărul participărilor în Comisii de susținere a examenelor de licență și masterat 2 

  

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor 

secției 

Numele şi 

prenumele 

conducătorului  

Instituţia de 

învățământ superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de 

doctorat/postdoctorat 

Teză de masterat 

   .  

 

VI. Activitate managerială 

Activitatea managerială s-a constituit din acțiunile artistice desfășurate în calitate de Director artistic și 

Prim-dirijor al Orchestrei Simfonice Naționale a IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”: înregistrări de 

studio pentru fondurile radio și televiziunii naționale și activități concertistice publice, desfășurate în țară.  

 

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe 

portaluri specializate etc.). 

1. Medalia ”Meritul științific”, grad 1 a Academiei de Știință a Moldovei (AȘM) 

2. Diploma de excelență ”Legenda artei dirijorale academice” a Uniunii Muzicienilor din Moldova 

3. Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova 

4. Premiul ”Pavel Rivilis” la Concursul Național de Compoziție și Muzicologie, ediția a XXV-a, 2020, 



3 

 

compartimentul Compoziție, al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova 

5. Titlul onorific ”Om Emerit” 

6. Diploma de excelență a Liceului-internat Republican de Muzică ”C. Porumbescu” 

7. Distincția supremă de Stat ”Ordinul Republicii” Orchestrei Simfonice Naționale a IPNA Compania 

”Teleradio-Moldova”, director artistic și prim-dirijor Mustea Gheorghe 

 

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 

d/o 

Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

     

 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice                    

de  susținere a tezelor 

nr Numele, prenumele Evenimentul (conferință, 

consiliu de susținere etc.) 

Perioada Calitatea (membru, 

președinte ș.a.) 

     

 

 

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

1. Mustea Gheorghe Arta, seria Arte audiovizuale. Muzică. 

Teatru. Cinema. Serie nouă 

membru 

 

 IX. Participări la foruri științifice: 

Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportului 

susținut 

     

 

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului) 

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

1. Mustea Gheorghe Administrarea publică în 

domeniul asigurării ordinii de 

drept – una din sarcinile 

prioritare ale statului”, 

dedicată jubileului de 50 de 

ani de ani pe făgașul ocrotirii 

ordinii de drept, 

învățământului și științei și 

aniversării a 80 de ani de 

viață a profesorului 

universitar Victor Guțuleac 

24.01.2020 Victor Guțuleac – 

promotor al netrecă-

toarelor valori umane 

 

Manifestări științifice naționale 
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Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

Manifestări științifice cu participare internațională 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media  

 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei, artei și culturii 

Nr  

d/o 

Nume, prenume Emisiunea Subiectul abordat 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

Mustea Gheorghe 

 

Mustea Gheorghe 

 

 

Mustea Gheorghe 

 

Mustea Gheorghe 

 

 

Mustea Gheorghe 

 

 

Mustea Gheorghe 

 

 

 

Mustea Gheorghe 

 

Mustea Gheorghe 

 

 

 

Mustea Gheorghe 

 

Mustea Gheorghe 

 

 

Mustea Gheorghe 

 

Mustea Gheorghe 

 

Mustea Gheorghe 

Jurnal FM, ”Ora de cultură” 

(interviu), 09.05.2020 

Radio Moldova, ”Express muzical”, 

13.08.2020 

 

Radio Moldova, ”Express muzical”, 

09.10.2020 

Radio Moldova, ”Cântă un artist”, 

13.12.2020 

 

ProTV, ”Știrile ProTV”, 

06.03.2020 

 

TVR Moldova, ”Obiectiv comun”, 

10.03.2020 

 

 

Moldova 1, ”Prin muzică                           

în Europa”, 12.01.2020 

Moldova 1, ”Prin muzică                           

în Europa”, 09.02.2020 

 

 

Moldova 1, ”Prin muzică                           

în Europa”, 03.05.2020 

Moldova 1, ”Prin muzică                           

în Europa”, 01.12.2020 

 

Moldova 1, ”Prin muzică                         

în Europa”, 25.12.2020 

Moldova 1, ”Prin muzică                          

în Europa”, 27.12.2020 

Moldova 1, ”Prin muzică                          

în Europa”, 30.12.2020 

Omul de cultură în societatea 

contemporană 

Compozitorul și creația sa într-o 

societate bazată pe valorile 

democrației 

Radio Moldova la 90 de ani               

de la fondare 

Destinul artistic al lui Gheorghe 

Mustea. Opera ”Ștefan cel 

Mare” 

Festivalul internațional                             

de muzică ”Mărțișor-2020”,               

la cea de-a 54-a ediția  

Importanța Festivalul 

internațional de muzică 

”Mărțișor-2020” pentru cultura 

națională 

Creația muzicală a lui Gheorghe 

Mustea 

Orchestra Simfonică Națională a 

IPNA Compania ”Teleradi-

Moldova” la 70 de ani de la 

fondare  

Compozitorul Gheorghe Mustea 

în peisajul muzicii naționale 

Emisiune dedicată unor 

compozitori români și Zilei 

naționale a României 

Semnificația Crăciunului                      

în țările europene 

La balul dintre ani 

 

Retrospectiva emisiunii ”Prin 

muzică în Europa”, anul 2020. 
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Realizările Orchestre Simfonice 

Naționale a IPNA Compania 

”Teleradio-Moldova” în 2020 

(înregistrări, concerte). 

 

Articole de popularizare a științei 

nr 

d/o 

Nume, prenume Ziarul, publicația online Titlul articolului 

    

 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul culturii și artei 

Numele, prenumele 

autorului 

Realizare, data, lucrarea Implementarea 

Mustea Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustea Gheorghe 

 

 

 

Mustea Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustea Gheorghe 

Înregistrări pentru Fondul de Aur al 

Radiodifuziunii, 6 (șase) creații, inclusiv,  

a. Lucrări muzicale din patrimoniul 

muzicii naționale: 

1. Gheorghe Mustea. Porți de altar, 

versuri de L. Sobețchi; 

2. Gheorghe Mustea. Leagăn de 

înveșnicire, versuri de I. Filip; 

3. Gheorghe Mustea. Patria, cantată 

pentru mezzo-soprană, cor și orchestră; 

4. Gheorghe Mustea. Ce-avem mai 

sfânt, versuri de V. Romanciuc. 

b. Lucrări muzicale din patrimoniul 

muzicii universale: 

1. Giaochino Antonio Rossini. Aria 

Pro pecatis din cantata Stabat Mater; 

2. Wolfgang Amadeus Mozart. 

Exsultate, Jubilate N3 ”Alleluia” pentru 

soprană și orchestră 

 

1. Consursul internațional de interpretare 

muzicală ”E. Coca”, ediția a XXVI-a, 01-

07.12.2020  

  

2. Festivalul internațional de muzică 

”Mărțișor-2020”, la cea de-a 54-a ediția, 

01.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inaugurarea Filarmonicii din mun. 

Cahul, 30.09.2020  

Lucrările înregistrate au fost incluse 

în Fondul de Aur al Radiodifuziunii 

și interpretate în concerte și difuzate 

în emisiuni televizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte al juriului, secția 

Instrumente aerofone și de percuție 

 

 

Concert al Orchestrei Simfonice 

Naționale a IPNA Compania 

”Teleradio-Moldova” de deschidere a 

Festivalului, dedicat aniversărilor a 

50 de ani de activitate artistică a lui 

Gh. Mustea și a 70 de ani de la 

fondarea Orchestrei Simfonice 

Naționale a IPNA Compania 

”Teleradio-Moldova” (seară de 

creație ”Pastel”) 

 

Concert în aer liber  al Orchestrei 

Simfonice Naționale a IPNA 
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Compania ”Teleradio-Moldova” din 

mun. Cahul, transmis online la postul 

Moldova 1  

 

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2) 

 

Articole din reviste naţionale: Categoria A, B, B+, C. 

1. MUSTEA, GH. Victor Guțuleac – promotor al netrecătoarelor valori umane. În: Publicația 

periodică ”Legea și viața”, 2020, nr. 1, pp. 5-6. ISSN 1810-309X. Categoria C. 

 

Articole în culegeri și material ale conferințelor (naţionale/internaţionale) 

1. MUSTEA, GH. Victor Guțuleac – promotor al netrecătoarelor valori umane. În: Materialele 

conferinței științifico-practice internaționale ”Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de 

drept – una din sarcinile prioritare ale statului”,  24 ianuarie 2020, Chișinău. Chișinău: S. n., 2020,                

pp. 302-304. ISBN 978-9975-3383-5-3.  

 

Articole în ediții de popularizare a culturii și artei 

1. MUSTEA, GH. Nu este nimic mai curat și mai sincer decât muzica (interviu). În: Revista ”Noi”, 

iunie 2020, nr. 6,  pp. 14-15. ISSN 1857-0798. 

2. MUSTEA, GH. Alexandru Samoilă-creatorul. În: Literatura și Arta, 5 noiembrie 2020, nr. 41,            

p. 6. ISSN 1857-3835. 

 

XIII. Alte activități 

 

În anul 2020 am activat ca: a. membru al Consiliului de conducere al Uniunii Compozitorilor și 

Muzicologilor din Moldova; b. membru al Consiliului de conducere al Uniunii Muzicienilor din Moldova; 

c. membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România; d. membru al Secției Științe Sociale, 

Economice, Umanistice și Arte a AȘM; e. membru al Comisiei de evaluare, expertiză și achiziționare a 

IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”; f. președinte al Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor 

condamnate de pe lângă Președintele Republicii Moldova; g. membru al Seminarului științific de profil la 

Institutul Patrimoniului Cultural (profilul Arte audiovizuale). 

Ca  membru titular al AȘM, am participat la ședințele Adunării membrilor AȘM, dedicate problemelor 

de ordin curent, precum și unor evenimente festive. Am asistat la prelegerile academice desfășurate în 

cadrul AȘM. 

 

  Semnătura                              academician Gheorghe MUSTEA  

 

 

Data completării fișei :   12 ianuarie 2021 

 


