
Compozitor, pedagog, instrumentist 

Omagiu la 85 de ani

OLEG 

NEGRUŢA



OLEG NEGRUŢA 

S-a născut pe data de 6 august 1935 la Odesa,

(Ucraina). A absolvit Şcoala de muzică din

localitate, clasa de vioară a lui Pavel Melamed

(1960) şi Institutul de Arte „Gavriil Musicescu”

din Chişinău. Primul an de studiu a fost la

profesorul Valeriu Sârohvatov, după plecarea

lui din ţară trece la clasa de compoziţie a

profesorului Solomon Lobel, absolventul anului

1967. Profesorul la moment avea o creaţie

impunătoare de lucrări pianistice şi simfonistice.

Solomon Lobel 21.01.1910, or. 

Iaşi – 02.04.1981, or. Chişinău



Creaţia sa componistică începe la

1967 îndată cu activitatea sa de

profesor – pe parcursul a 40 de ani pe

tărâmul pedagogic, până în prezent, el

predă, în clasa de improvizaţie,

compoziţia şi disciplinile muzical-

teoretice la Şcoala de Arte „Alexei

Stârcea” din Chişinău.

În 2003-2006 a lucrat la Academia de

Muzică, Teatru şi Arte Plastice din

Chişinău.



Oleg Negruţa a scris cea mai

mare parte a lucrărilor sale

instrumentale la comanda

profesorilor şcolilor de

muzică pentru copii, a

liceelor şi a Cabinetului

metodic al Ministerului

Culturii al RM (anii ’70 -’90

ai secolului XX), secţia de

pian era condusă de Irina

Stolear.



Membru al Uniunii Compozitorilor şi

muzicologilor din Moldova din 1970. În acest

răstimp el a compus numeroase suite

orchestrale, fantezii, un număr impresionant

de parafraze pentru diverse instrumente şi

orchestră simfonică. De asemenea, a compus

16 concerte pentru diverse instrumente cu

orchestră. Dând preferinţă instrumentelor

aerofone, compozitorul a scris şi concerte

pentru vioară, pian, violoncel, contrabas,

marimba, pentru soprano de coloratură,

acest gen cuprinzând în creaţia sa aproape

întreaga paletă orchestrală.



Deşi genul de concert

instrumental a apărut cu mai bine de

3 secole în urmă, în Basarabia acesta

debutează abia prin anii ’10 -’20 ai

sec. XX. Astfel, posibilităţile evoluţiei

sale s-au încadrat în limitele unui

secol de existenţă. Printre

compozitorii preocupaţi de acest gen

se află Oleg Negruţa, în palmaresul

căruia găsim trei concerte pentru

clarinet.



• Maestru în artă al Republicii Moldova (1993).

• Deţinător al premiilor de creaţie ale Uniunii

Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova. A compus

numeroase lucrări camerale. Multe din ele fac parte din

repertoriul muzical didactic. Printre melomani se bucură

de popularitate lucrările simfonice, vocal-simfonice şi cele

de muzică concertantă semnate de autor.

• Autor al operei „Mănuşa albastră”, al unui şir de piese

orchestrale („Suita Tinereţii”, fantezia de concert „Doina”,

Concertul pentru saxafon…).

Oleg Negruţa se impune, în special, prin cântece de estradă.

Manifestând o predilecţie vădită pentru structura ritmică

activă a formelor coregrafice, melodiile compozitorului sunt

pătrunse de un lirism luminos, optimist.



Compozitorul a scris peste 200 de piese

inedite. Lucrările pianistice ale

compozitorului Oleg Negruţa atrag atenţia

de 50 de decenii atât profesorilor cât şi

studenţilor prin raportul dintre

concreteţea melodică şi sonoritate, forma

împlinită, stil şi limbaj creator, expresie

pură a sentimentelor.

Creaţia pianistică devine, cu adevărat,

laboratorul unde compozitorul imprimă o

energie deosebită fluxului melosului

naţional în muzica instrumentală.



FAMILIA



DISCIPOLI, PRIETENI, COLEGI

Repertoriul lui pianistic surprinde prin claritatea

desenului muzical bazat pe folclorul moldovenesc, gândire

orchestrală şi tendinţă la stil de concert.

Se răgăsesc în lucrările sale melodiile dinamice, pline

de viaţă, bogate în ritmul de dans naţional.



CREAŢIA  sec.  XX  ÎN CULEGERI



O valoroasă contribuţie la valorificarea cântecului 

şi jocului nostru popular l-a adus  compozitorul autohton, Oleg Negruţa 

creaţia căruia este inspirată 

de izvorul  nesecat al folclorului nostru, îmbogăţind cultura naţională 

cu preţioase culegeri aranjate pentru pian.





Elena Gupalova, 

conferenţiar universitar, 

doctor în studiul artelor, 

USARB



CÂNTECUL 
VIERULUI 



O. Negruța, vers. Gh. Ciocoi – Cântecul vierului.

Interpret. Corul Liceului Teoretic Republican

„Ion Creangă” din Bălți, conducător artistic

Marina Caliga, grad did. I, maestru de concert

Ana Glebov, grad did. doi.





O. Negruţa, vers. M. Roman – Casa părintească. Interpret.

Marina Caliga, lector univ., drd., magistru în muzică,

maestru de concert Ana Glebov, lector univ., drd.



CASA PĂRINTEASCĂ



O. Negruţa – Melodie populară şi

Parafrază. Interpret - Ansamblul de

vioriști a Şcolii de muzică „G. Enescu”

din Bălţi, conducător artistic Natalia

Grigorevschi, maeştri de concert:

Dumitru Bajan, cl. 7 şi Anastasia Clim,

cl. 4 (cl. prof. Anna Maximciuc)



O. Negruța, vers, M. Eminescu –

Te duci. Interpret - Valeriu

Ciobanu, (cl. prof. Grigore

Onoico, lector univ.). Maestru de concert  Ana Glebov, lect. univ., drd.



O. Negruţa, vers. M. Eminescu - Doi

aştri; O. Negruța, vers, A. Ciocanu –

Romanţa dorului dintâi. Interpret -

prof. şcolii de arte „A. Stârcea” din

Chişinău Larisa Ungureanu.

La pian - O. Negruţa.

O. Negruţa, vers. A. Ciocanu – Vals

chişinăuian (de festival). Interpret - Tatiana

Cuzub, (cl. prof. Galina Galat, lect. super.

univ.), maestru de concert Lilia Granețkaia,

dr. în ped., conf. univ.



Title

O. Negruţa, vers A. Ciocanu – Oraşul pe care-l visez.

Interpret - Oleg Herescu, (cl. prof. Galina Galat, lect.

super. univ.), maestru de concert Lilia Graneţkaia, dr. în

ped., conf. univ.



O. Negruţa – Baladă e-moll pentru

violoncel și pian. Interpret - prof. Şcolii de

arte „A. Stârcea” din Chișinău Lilia

Bessarab.

La pian – O. Negruţa.

O. Negruţa, vers, Iu. Pavlov - Где тебя

найти? Interpret - Serghei

Mihailevschi, (cl. prof. Galina Galat,

lector super. univ.), maeştri de concert

Lilia Graneţkaia, dr. în ped., conf. univ.,

N. Grigorevschi şi A. Lopatinschi.



CREAŢIA  sec. XXI



O. Negruţa – Cântece fără cuvinte pentru pian № 9,

10 (caietul I). Interpret - Elena Gupalov, dr. în

stud. artelor, conf. univ.



O. Negruţa – Melodie.

Interpret - Ansamblul de

vioriști USARB,

conducător artistic Marina

Cosumov, dr. în ped., lector

super. univ., maestru de

concert Svetlana Roşu.



O. Negruţa – Parafrază-glumă pe teme clasice.



O. Negruţa – Ragtime.

Interpret - Orchestra de

acordeonişti a Colegiului de

muzică şi pedagogie din Bălţi,

conducător artistic Tatiana

Volcov, maestru de concert

Vera Melentiev, pian - Sandu

Constantin.



O. Negruţa, vers Iu. Pavlov - Уходит лето (vers. în rom L. Graneţkaia). Interpret - Oleg Herescu şi

Tatiana Cuzub, (cl. prof. Galina Galat, lector super. univ.), maestru de concert Lilia Graneţkaia, dr. în

ped., conf. univ.

















RESURSE ELECTRONICE - DVD



REFERINŢE  CRITICE, SURSE DE REFERINŢĂ



PREZENŢE  ÎN  PUBLICAŢII  PERIODICE 

http://www.amtap.md/imagini/file/Anuar_2012-3.pdf

http://www.amtap.md/imagini/file/Anuar_2012-3.pdf


Title

http://www.amtap.md/imagini/file/Anuar_2012-4.pdf

http://www.amtap.md/imagini/file/Anuar_2012-4.pdf


PREZENŢE  ÎN  MATERIALE ALE CONFERINŢELOR 



AFIŞE



Title
http://portal.unitbv.ro/Portals/0/UserFiles/User1209/FMR-2011-BROSURA.pdf

http://www.ebotosani.net/2013/05/09/concert-pascal-dirijat-de-mihail-secikin-vineri-la-filarmonica-botosani-invitata-

soprana-lilia-solomei/

http://portal.unitbv.ro/Portals/0/UserFiles/User1209/FMR-2011-BROSURA.pdf
http://www.ebotosani.net/2013/05/09/concert-pascal-dirijat-de-mihail-secikin-vineri-la-filarmonica-botosani-invitata-soprana-lilia-solomei/


Radio Moldova Muzical transmite în direct, de la 

Sala cu Orgă, Serata de creaţie a compozitorului

Oleg Negruţa.

Compoziţiile muzicale ale maestrului vor fi

interpretate de Orchestra Naţională de Cameră,

dirijată de Vladimir Andrieş; Corul Naţional de

Cameră, dirijat de Ilona Stepan; Ansamblul de

Acordeonişti, condus de Eugen Negruţa;

Ansamblul ,,Barocco”, condus de Anna Strezeva;

soliştii Cristian Florea (violoncel), Simion Duja

(clarinet), Igor Znatakov (saxofon, clarinet),

Liliana Marin (mezzo soprană) şi Serghei

Pilipeţchi (tenor).



Printre compozitorii autohtoni, Oleg

Negruța este considerat unul neobișnuit de

prodigios, care a scris un număr foarte mare

de lucrări în cele mai diverse genuri.

Cei care îl cunosc îndeaproape știu bine că e

un adevărat maestru al calamburului, un

generator de bancuri și glume muzicale.







EXPOZIŢIA BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE



M. Tetelea, dr., conf. univ., şef catedră

Artă şi educaţie artistică, O. Negruţa,

compozitor, L. Granețkaia, dr. în ped.,

conf. univ., Elena Gupalov, dr. în stud.

artelor, conf. univ. de la stânga la dreapta

PARTICIPANŢII CONCERTULUI-CONFERINŢĂ



BIBLIOTECA  ŞTIINŢIFICĂ  USARB



PREZENŢE ÎN INTERNET



Simion Duja - clarinet

INTERPREŢI
Sergiu Musat - clarinet

http://www.ziaruldegarda.ro/pentru-sergiu-musat-clarinetul-

a-devenit-un-alter-ego/

http://mp3tunes.tk/download?v=qqjuTbdy5Jg

http://itvideo.me/watch/?v=tCxc

C94jdAY

Ion Bass - voce

http://www.ziaruldegarda.ro/pentru-sergiu-musat-clarinetul-a-devenit-un-alter-ego/
http://mp3tunes.tk/download?v=qqjuTbdy5Jg
http://itvideo.me/watch/?v=tCxcC94jdAY


http://www.lauta.ru/ion-zaharia-biografie.html

Oleg Negruța este elevul lui Ion Zaharia

http://www.lauta.ru/ion-zaharia-biografie.html


ADRESE ELECTRONICE

http://primo.libuniv.md/

• http://isic.md/site/event/id/1214/filarmonica-na-ional-serghei-lunchevici-v-invit-la-serata-de-crea-ie-

oleg-negru-a/

• https://www.google.com/search?q=oleg+negruţa&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=1600

&bih=799&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCMyblemEi8kC

• http://www.fest.md/ro/evenimente/concerte/serata-de-creatie-oleg-negruta

• http://trm.md/ro/radio-moldova/muzica-compozitorului-oleg-negruta-pe-frecventele-radio-moldova-

muzical/

• https://www.youtube.com/watch?v=m8pvtc_y81M

• http://www.fattore.com/OlegNegruta.htm

• http://www.anoomi.com/index.php?action=search&ytq=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20

%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B0.%20%20%20%D0%A0%D0%

BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81.%20%20%20Oleg%20Negru%C5%A3a

• http://www.allfun.md/article/22867?date=2013-10-18

• http://cc.sibimol.bnrm.md/opac/author/348370;jsessionid=81AFCA5EDDB53232D6C1C0A81AA88FBE

http://primo.libuniv.md/
http://isic.md/site/event/id/1214/filarmonica-na-ional-serghei-lunchevici-v-invit-la-serata-de-crea-ie-oleg-negru-a/
https://www.google.com/search?q=oleg+negruţa&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCMyblemEi8kC
http://www.fest.md/ro/evenimente/concerte/serata-de-creatie-oleg-negruta
http://trm.md/ro/radio-moldova/muzica-compozitorului-oleg-negruta-pe-frecventele-radio-moldova-muzical/
https://www.youtube.com/watch?v=m8pvtc_y81M
http://www.fattore.com/OlegNegruta.htm
http://www.anoomi.com/index.php?action=search&ytq=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3 %D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B0.   %D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81.   Oleg Negru%C5%A3a
http://www.allfun.md/article/22867?date=2013-10-18
http://cc.sibimol.bnrm.md/opac/author/348370;jsessionid=81AFCA5EDDB53232D6C1C0A81AA88FBE
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