
CONSILIUL SUPREM PENTRU  

ŞTIINȚĂ ŞI DEZVOLTARE  

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  

 

 

 
 

 

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE                   

AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY  

OF SCIENCES OF MOLDOVA 

 

      

 

 

 

 

                                          H O T Ă R Î R E 

 
” 29 ” iulie 2013                                                                                                 Nr. 202 

 

    mun. Chişinău 

 
Cu privire la recomandarea dlui Gheorghe Mustea, 

membru titular al Academiei de Ştiințe a Moldovei,                                                  

compozitor,dirijor, profesor universitar, pentru participare 

la concursul pentru decernarea Premiului Național  

 

Examinând dosarul de participare a dlui Gheorghe Mustea la concursul pentru 

decernarea Premiului Național, Academia de Ştiințe a Moldovei a constatat că activitatea sa 

culturală şi artistică se desfăşoară pe parcursul a circa 44 de ani pe un spectru profesional 

pluridimensional, fiind dedicată vocației de compozitor, dirijor de orchestră simfonică şi de 

operă, profesor universitar şi interpret la instrumente muzicale. Aria desfăşurată a preocupărilor 

dlui Gheorghe Mustea pune în evidență certele calități ale unui creator de maximă exigență 

profesională.  

În creația sa componistică a parcurs un traseu ascendent, în decursul căruia a abordat 

marea majoritate a genurilor şi formelor muzicale: muzica de operă, muzica simfonică, vocal-

simfonică, instrumentală de cameră, corală, muzică pentru copii, de estradă, muzică în stil 

popular, muzică de teatru şi de film ş.a. Dimensiunea conceptuală a scriiturii compozitorului 

relevă valorificarea resurselor sonore într-un stil insolit, situându-se între tradiție şi inovație, în 

care se evidențiază expresia melodică, armonică şi timbrală. Creația lui componistică este 

actualmente interpretată în concerte pe marile scene ale lumii.  

Arta dirijorală reprezintă o altă latură a activității artistice a dlui Gheorghe Mustea, 

care a debutat inițial la conducerea muzicală a orchestrei ansamblului academic de dansuri 

populare ”Joc”, ulterior la pupitrul orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat din Moldova, iar 

din anul 1989 la cârma orchestrei simfonice naționale a IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” 

în calitate de director artistic şi prim-dirijor, cu care a realizat până în prezent mai multe turnee 

artistice în țară şi peste hotare şi circa 800 de înregistrări studio. În fruntea acestui din urmă 

colectiv, dl Gheorghe Mustea s-a impus ca dirijor ce promovează un vast repertoriu simfonic şi 

vocal-simfonic, cuprinzând lucrări din creația națională şi universală, pe care le-a prezentat cu 

succes în diferite țări ale lumii: Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Republica Coreea, România, 

Rusia, Slovenia ş.a. 

Muzician de aleasă cultură  artistică, dl Gheorghe Mustea susține 5 cursuri 

universitare la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, transmițând experiența profesională 

discipolilor săi. Mulți dintre aceştia s-au afirmat profesional în țară şi peste hotarele ei. În cadrul 

aceloraşi preocupări se înscriu şi activitățile de promovare a măiestriei pedagogice prin Master-

Klass, desfăşurate în Italia, Franța, Republica Coreea. 

În arta instrumentală, dl Gheorghe Mustea s-a impus ca interpret la flaut şi la 

instrumentele tradiționale aerofone, înregistrând mai multe piese de muzică academică şi 



populară cu diferite formații din republică, care se păstrează în fondul radiodifuziunii naționale. 

Măiestria interpretativă a fost apreciată în timpul turneelor artistice întreprinse în Bulgaria, 

Cehoslovacia, Germania, Mongolia, Norvegia, Republica Populară Democrată Coreeană, 

Ungaria şi alte țări.  

Contribuțiile deosebite în domeniul culturii şi artei muzicale ale dlui Gheorghe Mustea 

denotă faptul că el este unul din muzicienii cei mai prolifici din țara noastră, care a dezvoltat în 

mod original şi a îmbogățit substanțial arta muzicală din Republica Moldova, având un impact 

benefic asupra imaginii pozitive a țării noastre pe plan internațional. 

Având în vedere cele menționate, Consiliul Suprem pentru Ştiință şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiințe a Moldovei  HOTĂRĂŞTE:  

Se recomandă candidatura dlui Gheorghe Mustea, membru titular al Academiei de 

Ştiințe a Moldovei, compozitor, dirijor, profesor universitar, pentru participare la concursul de 

decernare a Premiului Național al Republicii Moldova în domeniul culturii şi artei pentru 

întreaga activitate profesională. 

 

 

 

   

 Preşedinte, 

 Academician                                 Gheorghe DUCA 

 Prim-vicepreşedinte,  

 Academician               Ion TIGHINEANU  
 


