
COMPOZITOR, DIRECTOR ARTISTIC ŞI PRIM DIRIJOR AL 

ORCHESTREI SIMFONICE AL COMPANIEI PUBLICE 

„TELERADIO-MOLDOVA”

GHEORGHE MUSTEA
1 mai 1951

70 de ani de la naştere



CURRICULUM VITAE

Născut la 1 mai 1951 în satul Mândreşti, raionul Teleneşti,
Republica Moldova. Maestru emerit în artă, artist al poporului,
laureat al Premiului de Stat, cavaler al Ordinului Republicii,
profesor universitar, Doctor Honoris Cauza al Universităţii de
Studii Aplicate din Moldova, Doctor Honoris Causa al Universității
de Stat „Alecu Russo” din Bălți, membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Acasă cu mama şi cu tata



SERATA DE CREAŢIE 1988

Gheorghe Mustea şi compozitorul Eugen Doga
Gheorghe Mustea şi violonistul Nicolae Botgros



EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1966-1970

• Şcoala de Muzică „Ştefan Neaga” din Chişinău, RM

Specialitatea – Flaut (profesor – A. Bivol)

1970-1975

• Institutul de Stat de Arte „Gavriil Musicescu” din Chişinău, RM

Licenţă în interpretarea instrumentală – Flaut (clasa profesorului universitar V. Rotaru)

1975-1980

• Institutul de Stat de Arte „Gavriil Musicescu” din Chişinău, RM

Licenţă în compoziţie şi orchestraţie (clasa profesorului universitar V. Zagorschi). Licenţă

în dirijat simfonic şi de operă (clasa conferenţiarului universitar J. Alterman)

1984-1986

• Orchestra Simfonică Academică a Filarmonicii „D. Shostakovich”

din Leningrad (St. Petersburg), Rusia.

Stagiere – dirijat simfonic (clasa profesorului A. Dmitriev, artist al poporului din Federaţia

Rusă)



ACTIVITATEA DE MUNCĂ

1989-prezent

• Orchestra Simfonică Naţională a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, 
Chişinău, str. Mioriţa, 1, MD-2018, 022-72-10-47

• Director artistic şi prim-dirijor

2005-prezent

• Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău, str. A. Mateevici, 111, 
MD-2014, 022-23-87-01

• Profesor universitar

Cursuri: compoziţie, orchestraţie, lectura partituriilor, dirijatul simfonic şi de 
operă



ACTIVITATEA DE CREAŢIE
• Muzică simfonică

• Muzică de operă

• Muzică pentru solişti, cor şi orchestră

• Muzică instrumentală de cameră

• Muzică corală

• Muzică în stil popular (pentru orchestră de muzică populară; voce 
şi orchestră de instrumente populare; instrumente populare solo şi 
orchestră)

• Muzică de estradă

• Muzică pentru copii (instrumentală, vocală şi corală)

• Transcripţii; Prelucrări

• Muzică pentru film; Muzică pentru teatru

Peste 60 de lucrări editate

Peste 1400  de concerte în țară și în străinătate cu diverse colective 
muzical-artistice din țară și din exterior

Circa 800 de lucrări muzicale înregistrate din literatura muzicală 
națională și universală cu orchestra condusă de subsemnat 



2020

https://asm.md/me

dalia-asm-meritul-

stiintific-pentru-

compozitorul-

academician-

gheorghe-mustea-

la-50-de-ani-de

50 de ani de activitate

https://asm.md/medalia-asm-meritul-stiintific-pentru-compozitorul-academician-gheorghe-mustea-la-50-de-ani-de


CREAŢIA



https://noi.md/md/showbiz/maestrul-gheorghe-mustea-

implineste-astazi-70-de-ani

https://noi.md/md/showbiz/maestrul-gheorghe-mustea-implineste-astazi-70-de-ani


PREZENŢE ÎN CULEGERI











MUZICA DE OPERĂ

OPERA ALEXANDRU LĂPUŞNEANU

Creaţia de vârf a compozitorului Gheorghe Mustea – conform

locului şi valorii ei în şirul celorlalte lucrări ale sale, dar şi al

numărului de referinţe pe marginea ei prezente în presă sau

literatura de specialitate – este opera Alexandru Lăpuşneanu. Ea

este, deocamdată, ceea ce se numeşte „capodopera” – „capul

operei” sale.
GAGIM, Ion. Fenomenul muzical Gheorghe Mustea. Ch.: Ştiinţa, 2015. p. 156. 



„În seara zilei de 20 decembrie 1987 a fost botezată la Chişinău
prima operă naţională în înţelesul deplin al noţiunii – Alexandru
Lăpuşneanu. Teatrul de Operă şi Balet a fost asaltat de un numeros
public eterogen, care n-a venit să-şi caute divertismentul, ci să
asculte un spectacol de operă naţională de care era însetat”

Serafim Buzilă



OPERA ŞTEFAN CEL MARE

Compoziţia începe cu o introducere orchestrală unde clarinetul expune o

melodie nespus de expresivă pe fundalul acordurilor harpei (revine spre

sfârşitul monologului). Ea are un caracter dual-contradictoriu: pe de o

parte, e lină-duioasă, „dulce”, pe de alta, tristă-melancolică, parcă chiar

„îndurerată” şi care se asociază cu chipul Moldovei, la soarta pribeagă a

căreia priveşte domnitorul meditând în adâncă mâhnire.Dansul bărbaţilor

este încă una din multiplele bijuterii orchestrale ale lui Gheorghe Mustea.

GAGIM, Ion. Fenomenul muzical Gheorghe 

Mustea. Ch.: Ştiinţa, 2015. p. 169. 



MUZICĂ SIMFONICĂ VALS DE CONCERT

„Gheorghe Mustea este responsabil de fiecare sunet pe care-l pune

în partitură. Noi trebuie să orchestrăm nu sunetele, ci sensuri

muzicale”

Tudor Chiriac, compozitor



MUZICĂ INSTRUMENTALĂ DE CAMERĂ

În creaţia integrală a lui Gh. Mustea, distingem

imaginea codrului, pe care, poate că din copilărie

(Teleneşti – începe Codrul) încă, a învăţat să-l asculte...

„Codrul, doinind... Această imagine arhetipală conţine

în sine ceea ce are mai fundamental Moldova, atât sub

aspect geografic, ca natură, cât şi sub aspect ancestral

şi spiritual. El e „martorul ocular” a tot ce a cunoscut

acest plai, atât ca bucurii şi fericire, cât şi ca dramă,

tristeţe profundă. El e o „fiinţă vie”, un „personaj” al

istoriei acestui pământ.

Cu codrul au stat la sfat domnitorii Alexandru Lăpuşneanu, Ştefan cel Mare, cu el a vorbit

Eminescu, cu el stă la sfat omul simplu”. Pe el îl ascultăm frecvent doinind în muzica lui Gh.

Mustea. Deloc întâmplător Gh. Mustea a fost caracterizat ca unul dintre cei mai talentaţi

interpreţi ai Doinei. Maestrul Vladimir Curbet după un concurs instrumental la care a

participat viitorul compozitor i-a spus : „Tinere, doinele noastre nu pot fi interpretate de

oricine de pe lumea aceasta, ci doar de suflete mari şi frumoase. Îl ai, acest suflet.”

GAGIM, Ion. Gheorghe Mustea şi lumea muzicii sale. Ch.: Ştiinţa, 2012. p. 23. 



MUZICĂ VOCALĂ DE CAMERĂ

TREI MARI IUBIRI

http://www.trm.md/ro/concerte-si-transmisiuni-in-direct/concert-sub-bagheta-maestrului-gheorghe-mustea-partea-iv/

Serghei Mihailevschii, fost student USARB
Mihai Munteanu, interpret, Opera Naţională

http://www.trm.md/ro/concerte-si-transmisiuni-in-direct/concert-sub-bagheta-maestrului-gheorghe-mustea-partea-iv/


MUZICA PENTRU COR

„Ţara” e unul dintre cele mai puternice texte pe care Gheorghe Mustea a scris

muzică. Momentul când l-a întâlnit şi l-a citit a fost pentru compozitor o

„binecuvântare, zice el. S-ar părea că sunt cuvinte scrise special pentru

Gheorghe Mustea, pentru sentimentul pe care-l nutreşte faţă de plaiul unde Cel

de Sus i-a dat viaţa. Ţara sa, casa sa, părinţii săi sunt lucruri de o adevărată

sfinţenie. Întreaga muzică „cântă” anume despre aceasta.
GAGIM, Ion. Fenomenul muzical Gheorghe Mustea. Ch.: Ştiinţa, 2015. p. 213. 



MUZICA PENTRU COPII
COLABORARE CU GRIGORE VIERU

Compozitor „care cu dragoste se apleacă asupra izvorului originar”.  

Grigore Vieru



ACTIVITATEA 
PROFESIONALĂ ŞI CONCERTISTICĂ

1990-prezent

• Turnee artistice anuale cu Orchestra Simfonică Naţională a Companiei „Teleradio-Moldova”

şi cu alte orchestre simfonice în Italia, Franţa, Elveţia, Germania, Rusia, Slovenia, Bulgaria,

Estonia, Letonia, Lituania, Coreea de Sud etc.

• Conducător al master-classes internaţionale de dirijat simfonic din Italia (Manfredonia)

1989-prezent

• Director artistic şi prim-dirijor al Orchestrei Simfonice Naţionale a IPNA Compania

„Teleradio-Moldova”

1986-1989

• Dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat din Moldova

1983-1984

• Dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat din Moldova



1980-1990

• Participant la întâlniri internaţionale de creaţie, turnee şi delegaţii în Ungaria, România, Ţările

Baltice, Ucraina, Belorusia, Rusia, Kazahstan, Franţa, Italia, India, ca membru al Uniunii

Compozitorilor din URSS şi în calitate de interpret şi dirijor.

1976-1978

• Director muzical şi dirijor al Orchestrei Ansamblului de dansuri populare „Joc”

1973-1979

• Afirmare ca interpret, solist instrumentist în cadrul diverselor turnee în Ungaria, Cehoslovacia,

Mongolia, Coreea, Germania, Bulgaria

1973

• Participant în calitate de interpret şi compozitor al Festivalului Internaţional de Folclor din

Norvegia

1971

• Turneu în Cehoslovacia (artist al Orchestrei Ansamblului de dansuri populare „Joc”)

1969-1971

• Artist al Orchestrei Ansamblului de dansuri populare „Joc” (nai, ocaină, fluier, drâmbă şi alte

instrumente populare)

ACTIVITATEA 
PROFESIONALĂ ŞI CONCERTISTICĂ



ACTIVITATEA DIDACTICĂ

• Rector şi conferenţiar universitar al Universităţii de Stat a Artelor din Moldova

1988-prezent

• Profesor la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău

1980-1983

• Profesor la Institutul de Stat de Arte „Gavriil Musicescu” din Chişinău

1978-1980

• Profesor la Şcoala de Muzică „Ştefan Neaga” din Chişinău

1973-1975

• Profesor la Şcoala de Muzică „Ştefan Neaga” din Chişinău

2005-prezent

• Profesor universitar la Academia de Muzică, Teatru 

şi Arte Plastice din Chişinău, RM.

Cursuri: compoziţie, orchestraţie, lectura partiturilor, 

dirijat simfonic şi de operă

1999-2002



ARTICOLE

„Arta, precum un copil, se naște prin chin 
și bucurie”. Gheorghe Mustea



http://www.akademos.asm.

md/taxview/65?page=2

http://www.akademos.asm.md/fi

les/ARTA%20MUZICAL%C4

%82%20DIN

http://www.akademos.asm.md/taxview/65?page=2
http://www.akademos.asm.md/files/ARTA MUZICAL%C4%82 DIN


ÎN CONTEXTUL
SPAŢIULUI ŞI AL TIMPULUI

„Gheorghe Mustea este

personalitatea care generează şi

catalizează încontinuu viaţa

muzicală, artistico-culturală a ţării

noastre”.

Maria Bieşu



„Gheorghe Mustea este cunoscut ca unul

dintre cei mai talentaţi compozitori şi dirijori

din Moldova. El este şi un interpret de

virtuozitate la flaut şi la nai”.

Eugeniu Doga





FUNCŢII SUPLIMENTARE

1980, prezent - Membrul al Uniunii Compozitorilor din Moldova

1984, prezent - Membrul al Consiliului de Conducere al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din

Moldova

1987, prezent - Membrul al Consiliului Artistic al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

1988-1991 - Preşedinte al Societăţii Muzicale Moldoveneşti, Chişinău

1990 - Secretar al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova

1991, prezent - Membrul al Uniunii Muzicienilor din Moldova

1999-2002 - Decan al facultăţii de Muzică a Universităţii de Cultură pe lângă Academia de Poliţie

„Ştefan cel Mare” din Chişinău

2001, prezent - Preşedinte al Comisiei pentru problemele graţierii persoanelor condamnate (constituită

pe lângă preşedintele Republicii Moldova)

2004, prezent - Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România

2007, prezent - Membru corespodent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei



MUZICOLOGIE

Prima carte consacrată creaţiei componistice a lui Gheorghe

Mustea, Artist al Poporului, director artistic şi prim dirijor al

Orchestrei Simfonice al Companiei Publice „Teleradio-

Moldova”, a fost lansată la 24 octombrie 2012, la Universitatea

de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

http://trm.md/ro/cultura/premiera-gheorghe-mustea-si-lumea-muzicii-sale/

http://trm.md/ro/cultura/premiera-gheorghe-mustea-si-lumea-muzicii-sale/


Lansarea cărţii, care a avut loc la deschiderea stagiunii

2012-2013 a ciclului de Conferinţe-audiţii cu genericul „Arta de a

asculta şi a înţelege muzica”, protagonist Ion Gagim cu invitatul

special – compozitorul Gheorghe Mustea, pe fundalul muzicii din

însăşi cartea, a constituit un veritabil act de cultură.

Cele două ore şi jumate, nespus de frapante, au început cu regula

nescrisă în muzică, precum a numit-o profesorul Ion Gagim, regula

de aur: „înainte de a vorbi despre muzică, trebuie ca mai întîi să-i

oferi ei însăşi cuvântul – până muzica nu a răsunat, nimic încă nu s-

a întâmplat. Apoi poate veni cuvântul despre ea”. Aşa şi s-a

întâmplat. Muzica şi cuvântul despre ea, întrebări către maestru,

răspunsuri şi iar muzică, descifrări pe segmente, muzică, comentarii,

analiză.

ŢURCAN, Elena. Muzica este chemată să ne transforme ego-ul... In: Confluenţe 

bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. inf. 2012, Nr 4, pp. 55-58.



Lansarea cărţii „Fenomenul muzical Gheorghe Mustea”
la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Volumul urmăreşte prezentarea monografic-eseistică a

creaţiei şi activităţii compozitorului, dirijorului, interpretului şi

omului de cultură Gheorghe Mustea din perspectiva spaţiului

(Moldova dintre Prut şi Nistru cu specificul său melo-geografic şi

cultural-spiritual) şi a timpului (ultimele decenii ale sec.XX şi

primele decenii ale sec. XXI cu trăsăturile specifice „hotarului

dintre milenii”) - cadru în care s-a produs opera lui Gheorghe

Mustea.

GAGIM, Ion. Fenomenul muzical Gheorghe Mustea. Ch.: Ştiinţa, 2015. p. 10. 



Gheorghe Mustea este un eminent

mesager al muzicii, dar şi muzica lui

exprimă esenţa acestei arte. În acelaşi

timp, muzica reflectă fiinţa umană şi

existenţa ei în ceea ce au ele mai bun.

Prin aceasta, Gheorghe Mustea ne

reprezintă la nivel de psihologie şi

filozofie a neamului şi reprezintă

existenţa noastră pe meleagul mioritic.

GAGIM, Ion. Fenomenul muzical Gheorghe Mustea. Ch.: 

Ştiinţa, 2015. p. 251. 



Maestrul ne-a mărturisit că deseori unele melodii, motive ale

creaţiilor sale îi apar în auz involuntar „pe neaşteptate” (unele

chiar în vis), ocolind zona conştiinţei, a raţiunii, compozitorului

nerămânându-i decât doar să le noteze imediat pe ce are la

îndemână (uneori chiar pe palmă) ca să nu dispară.

GAGIM, Ion. Gheorghe Mustea şi lumea muzicii sale. Ch.: Ştiinţa, 2012. p. 87. 

Rămânem doar cu capul plecat în faţa compozitorului şi al

muzicologului pentru această bogăţie tălmăcită. Graţie unor

discifrări, înregistrate pe discuri, a unor studii purtând semnătura

lui Ion Gagim, creaţia lui Gheorghe Mustea s-a consacrat în

plenitudinea calităţilor sale organic înrudite cu cele proprii tuturor

capodoperelor, a căror esenţă expresivă constă în sublimarea

lirismului, atât de caracteristic sensibilităţii basarabenilor.

ŢURCAN, Elena. Muzica este chemată să ne transforme ego-ul... In:

Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. inf.  2012, Nr 4, pp. 55-

58.







Suntem un neam al românităţii latine. Ne ducem existenţa într-un spaţiu care 

ne-a marcat, unul colorat artistic – ondulator-armonios, de basm, plin de 

lumină, de „frunză verde”, de doină-dor, de joc cu foc, numit spaţiu mioritic. 

E un meleag – „ţară dulce şi nemuritoare” cu „casă părinţească” care „nu se 

vinde”, unde dorul de ţară e neînvins” şi pe care-l purtăm „în piept ca pe-un 

odor”, unde şi numele satelor cântă – Frumuşica, Fântânele, Mândra, 

Mândreşti.

Aici e tot ce am mai sfânt

Născut aici, să mor aş vrea

Tot pe acest, pe-acest pământ… 

(spun versurile creaţiilor  lui Gheorghe Mustea)

GAGIM, Ion. Fenomenul muzical Gheorghe Mustea. Ch.: Ştiinţa, 2015. pp. 244-245.



Academicianul, compozitorul, dirijorul Gheorghe Mustea a împlinit recent 

70 de ani. Cu această ocazie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 

Institutul Patrimoniului Cultural și Academia de Științe a Moldovei au 

organizat o masa rotundă aniversară. Nume notorii i-au adresat omagiatului

cuvinte de apreciere și laudă.

https://www.ipn.md/ro/academicianul-compozitorul-si-dirijorul-gheorghe-mustea-la-70-de-

7967_1081478.html#ixzz6ud8cnVmY

https://www.youtube.com/watch?v=zfZv1sWuTdI000

https://www.ipn.md/ro/academicianul-compozitorul-si-dirijorul-gheorghe-mustea-la-70-de-7967_1081478.html#ixzz6ud8cnVmY
https://www.youtube.com/watch?v=zfZv1sWuTdI000


„E unul din cei care are o colaborare foarte

fructuoasă cu textierii noștri, are muzică și

pe versurile unor clasici, precum Eminescu.

Muzica e frumoasă pentru că are o

sfințenie. Iar faptul că îl omagiem de

Sfântul Gheorghe comportă o semnificație

deosebită”, a spus Mihai Cimpoi, precizând

că Gheorghe Mustea a transpus pe muzică

unele sonete eminesciene.

În acest context, academicianul i-a dăruit medalia Congresului mondial al

eminescologilor, care să-l inspire în continuare să culeagă texte din creația lui

Mihai Eminescu. Pentru asta, Mihai Cimpoi i-a dăruit lui Gheorghe Mustea

și un volum de poezii de dragoste de-ale lui Eminescu.

https://www.ipn.md/ro/academicianul-compozitorul-si-dirijorul-gheorghe-

mustea-la-70-de-7967_1081478.html#ixzz6ud8cnVmY

https://www.ipn.md/ro/academicianul-compozitorul-si-dirijorul-gheorghe-mustea-la-70-de-7967_1081478.html#ixzz6ud8cnVmY


Salonul Muzical
„Cavalerul armoniilor. Gheorghe Mustea la ceas aniversar”

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
https://www.youtube.com/watch?v=DnEKwhg_whc

https://www.youtube.com/watch?v=DnEKwhg_whc


ALTE FUNCŢII

• Preşedinte al Comisiei pentru decernarea Premiilor Tineretului

• Preşedinte al Fundaţiei Culturale „Ciprian Porumbescu”

• Preşedinte al Consiliului Naţional pentru decernarea Premiilor 
de Stat

• Preşedinte al juriului la diverse concursuri muzicale

naţionale şi internaţionale



CONFERINŢE



PREMII

1974 - Laureat (Premiul I) al Concursului Republican al tinerilor interpreţi la instrumente aerofone

(flaut)

1975 - Diplomat al Concursului Unional al tinerilor compozitori, Moscova, lucrarea Balada despre mamă

1980 - Laureat (Premiul III) al Concursului Unional de Compoziţie, Moscova, pentru Concertul pentru

orchestră nr.1

1985 - Diplomat al Festivalului Internaţional al Tineretului şi Studenţilor, Ediţia XII, Moscova, Laureat

al Premiului „Boris Glavan”

1988 - Laureat al Festivalului Internaţional Florar’88 pentru opera Alexandru Lăpuşneanu

1990 - Laureat al Premiului de Stat al RSSM pentru opera Alexandru Lăpuşneanu

2004 - prezent Premiile Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova

2006 - Premiul VIP jubiliar Simfonia vieţii în Do-major (întreaga activitate şi cu ocazia jubileului de 55

de ani )

2013 - Premiul Național al Republicii Moldova, Laureat al Premiului săptămânalului ,,Literatura și

Arta” în domeniul artelor

2017 - Premiul II „V. Poleacov” al UCM, Moldova creația vocal-simfonică „Dansul țăranilor” pentru

cor și orchestră, Laureat al săptămânalului „Literatura și Arta” pe anul 2017 (secțiunea Artă)

2019 - Premiul „Gavriil Musicescu” în domeniul muzicii al Ministerului Educației Culturii și Cercetării

al RM

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

compartimentul Compoziție, al UCM din Moldova



1989 - Maestru emerit în artă

1991 - Artist al poporului

1998 - Ordinul Gloria Muncii

2000 - Medalia Mihai Eminescu, 2000 Ordinul Republicii

2001 - Titlul Onorific Cetăţean de onoare al comunei Mândreşti

2005 - Crucea Pentru Merit de Clasa II, în conformitate cu ordinul ministrului afacerilor interne

2006 - Doctor Honoris Cauza al Universităţii de Studii Aplicate din Moldova, Emiterea de către Poşta

Moldovei a timbrului Gheorghe Mustea – Compozitor şi Dirijor

2007 - Guvernul Republicii Moldova. Diplomă de gradul întâi oferit Orchestrei Simfonice Naționale a

Companiei „Teleradio-Moldova” și conducatorului artistic și prim-dirijor Gheorghe Mustea pentru

participare la Festivalul Inernațional de Muzică „Mărțisor-2007”, ediția a 41-a, atașament permanent față

de tezaurul artistic moldovenesc și mondial.

2011 - Titlul Onorific Cetăţean de onoare al raionului Teleneşti

• Medalia Dimitrie Cantemir, Deţinător al Premiilor Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din

Republica Moldova

• Diplomă la Aniversare de 60 de ani pentru fidelitate si consacrare artei muzicale și Companiei

„Teleradio-Moldova”

DISTINCŢII



2014

• Medalia de Aur a Expoziției europene a creativității și inovării pentru întreaga activitate

artistică

• Conferirea Școlii raionale de muzică din or. Telenești numele ,,Gheorghe Mustea”

• Diplomă de Excelență și titlu Profesor de Onoare al Liceului-internat Republican de Muzică

,,Ciprian Porumbescu”

• Medalia jubiliară ,,200 рокiв з Дня нарождення Т. Г. Шевченко” a Radei Ucrainenilor de

Pretutinderi

2017

• Medalia „Topul 100 muzicieni - 2017”, conferită de Centrul Biografic Internațional de la

Beadquartes din Cambridge, Anglia

• Medalia „Meritul Științific” gradul II a Academiei de Științe Moldovei

• Titlul onorific Omul Anului, ediția a X-a, 2017 în nominalizarea „Muzicianul și Dirijorul

Anului”

• Titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat ”A. Russo” din Bălți

DECORAŢII



2020

• Medalia „Meritul științific”, grad 1 a Academiei de Știință a Moldovei

• Diploma de excelență „Legenda artei dirijorale academice” a Uniunii

Muzicienilor din Moldova

• Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova

• Titlul onorific „Om Emerit”

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

• Distincția supremă de Stat „Ordinul Republicii” Orchestrei Simfonice Naționale

a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, director artistic și prim-dirijor Mustea

Gheorghe

2021

• Medalia Congresului mondial al eminescologilor

DECORAŢII



http://www.akademos.asm.md/files/Gheorghe%20Mustea%20omul%20regasit%20in%20creatia%20sa.pdf

PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII SERIALE

http://www.cuvintul.md/img

/books/30_de_intrebari_de-

acasa_seria_II.pdf

http://www.akademos.asm.md/files/Gheorghe Mustea omul regasit in creatia sa.pdf
http://www.cuvintul.md/img/books/30_de_intrebari_de-acasa_seria_II.pdf


P





PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE

2017 Biblioteca Națională a Republicii Moldova
a scos de sub tipar o nouă carte din colecția
„Compozitorii Moldovei”. Este vorba despre o
ediție bibliografică, dedicată activității de
compozitor a maestrului Gheorghe Mustea.

https://www.timpul.md/articol/a-fost-lansata-o-noua-
carte-din-colecia-compozitorii-moldovei--e-despre-
gheorghe-mustea--122928.html

https://www.timpul.md/articol/a-fost-lansata-o-noua-carte-din-colecia-compozitorii-moldovei--e-despre-gheorghe-mustea--122928.html


Au fost înregistrate și depuse în fondul de Aur al Radiodifuziunii
15 creații,

inclusiv 11 ale compozitorilor din Republica Moldova, 
3 Gh. Mustea:

• Gh. Mustea. Dansul țăranilor pentru orchestra simfonică

• Gh. Mustea. Ionică, Ionele, cântec de estradă pentru voce și orchestră
simfonică

• Gh. Mustea. Păstorul și mioara, dedicație lui Ion Druță pentru voce 
(mezzo sporană) și orchestra de cameră



ORCHESTRA NAŢIONALĂ DE CAMERĂ

Orchestra Naţională de Cameră funcţionează permanent în Sala cu Orgă de la Chișinău. Ea a 

fost fondată în 1988 la iniţiativa dirijorului Alfred Gherșfeld. Cu orchestra colaborează 

permanent dirijorii Gh. Mustea, M. Secichin, V. Doni, O. Palymski. 

Orchestra este cunoscută în lume grație turneelor artistice în: Rusia, Ucraina, România, 

Spania, Germania, Franţa, Italia, Turcia, Israel, SUA și etc.

http://www.moldovenii.md/md/people/74

http://www.symphony.md/

http://www.moldovenii.md/md/people/74
http://www.symphony.md/


2014 - Școala de muzică ,, Gheorghe Mustea” , 
Teleneşti



Între băieţelul de 4 ani cu vioara în mână şi Muzician al secolului XX, 

între elev al unei obişnuite Şcoli săteşti din inima codrului şi 

Academician al Academiei de Ştiinţe,

între primele aplauze primite la vârsta copilăriei şi conferirea înaltului 

titlu onorific de artist al poporului, 

între Mândreşti şi Cambridgi

aceasta este calea pe care a parcurs-o, până în prezent, 

artistul şi omul de cultură 

Gheorghe Mustea.

GAGIM, Ion. Fenomenul muzical Gheorghe Mustea. Ch.: Ştiinţa, 2015. p. 86. 



PREZENŢE ÎN INTERNET

http://www.vipmagazin.md/top-

moldoveni/detalii/GHEORGHE_M

USTEA_oameni_celebri/

http://www.literaturasiarta.md/press

view.php?l=ro&idc=96&id=3881&

zidc=4 https://chisinauorasulm

eu.wordpress.com/cate

gory/gheorghe-mustea/

http://trm.md/ro/radio-moldova/creatia-

compozitorului-gheorghe-mustea-la-

radio-moldova/

http://www.moldovenii.md

/md/people/60
http://www.cuvintul.md/artic

le/856/

https://www.google.com/search?q=

Dansul+bărbaţilor&rlz=1C1SAV

I_enMD605MD605&oq=Dansul
+

http://www.vipmagazin.md/top-moldoveni/detalii/GHEORGHE_MUSTEA_oameni_celebri/
http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=96&id=3881&zidc=4
https://chisinauorasulmeu.wordpress.com/category/gheorghe-mustea/
http://trm.md/ro/radio-moldova/creatia-compozitorului-gheorghe-mustea-la-radio-moldova/
http://www.moldovenii.md/md/people/60
http://www.cuvintul.md/article/856/
https://www.google.com/search?q=Dansul+bărbaţilor&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&oq=Dansul+bărbaţilor&aqs=chrome..69i57j0.999j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


RESURSE ELECTRONICE

Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB http://primo.libuniv.md/

 http://www.trm.md/ro/concerte-si-transmisiuni-in-direct/concert-sub-bagheta-maestrului-gheorghe-mustea-
partea-iv/

 http://www.akademos.asm.md/files/ARTA%20MUZICAL%C4%82%20DIN

 http://www.akademos.asm.md/taxview/65?page=2

 http://trm.md/ro/cultura/premiera-gheorghe-mustea-si-lumea-muzicii-sale

 http://www.akademos.asm.md/files/Gheorghe%20Mustea%20omul%20regasit%20in%20creatia%20sa.pdf

 http://www.cuvintul.md/img/books/30_de_intrebari_de-acasa_seria_II.pdf

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Mustea

 http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=96&id=3881&zidc=4

 http://allfun.md/article/48107?date=2016-03-09

 http://trm.md/ro/radio-moldova/creatia-compozitorului-gheorghe-mustea-la-radio-moldova

 http://www.cuvintul.md/article/856

 http://www.symphony.md/

http://primo.libuniv.md/
http://www.trm.md/ro/concerte-si-transmisiuni-in-direct/concert-sub-bagheta-maestrului-gheorghe-mustea-partea-iv/
http://www.akademos.asm.md/files/ARTA MUZICAL%C4%82 DIN
http://www.akademos.asm.md/taxview/65?page=2
http://trm.md/ro/cultura/premiera-gheorghe-mustea-si-lumea-muzicii-sale/
http://www.akademos.asm.md/files/Gheorghe Mustea omul regasit in creatia sa.pdf
http://www.cuvintul.md/img/books/30_de_intrebari_de-acasa_seria_II.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Mustea
http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=96&id=3881&zidc=4
http://allfun.md/article/48107?date=2016-03-09
http://trm.md/ro/radio-moldova/creatia-compozitorului-gheorghe-mustea-la-radio-moldova
http://www.cuvintul.md/article/856
http://www.symphony.md/


PREZENŢE ÎN BIBLIOTECILE/CATALOAGELE 

DESCHISE

https://amtap.md/ro/biblioteca-

electronica/
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro http://www.bnrm.md/

https://www.loc.gov/search/?q

=gheorghe+mustea&all=true&

st=list

https://portal.dnb.de/opac.

htm?method=simpleSearc

h&query=gheorghe+must

ea

http://primo.nlr.ru/primo_library/libw

eb/action/dlSearch.do?institution=07

NLR&vid=07NLR_VU1&tab=defaul

t_tab&indx=1&bul

https://amtap.md/ro/biblioteca-electronica/
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/
http://www.bnrm.md/
https://www.loc.gov/search/?q=gheorghe+mustea&all=true&st=list
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=gheorghe+mustea
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=07NLR&vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&indx=1&bul


https://openlibrary.org/works/OL16

800464W/Gheorghe_Mustea_%C5

%9Fi_lumea_muzicii_sale

GOOGLE+

https://plus.google.com/1009985824

34239819038/posts/gvGiVwn1x9

https://www.facebo

ok.com/gheorghe.m

ustea.58

https://www.facebook.com/gheorghe.must

ea.58

https://ru.scribd.com/search?conte

nt_type=tops&page=1&query=Mu

stea%20Gheorghe

https://issuu.com/search?q=muste

a%20gheorghe

https://openlibrary.org/works/OL16800464W/Gheorghe_Mustea_%C5%9Fi_lumea_muzicii_sale
https://plus.google.com/100998582434239819038/posts/gvGiVwn1x9
https://www.facebook.com/gheorghe.mustea.58
https://www.facebook.com/gheorghe.mustea.58
https://ru.scribd.com/search?content_type=tops&page=1&query=Mustea Gheorghe
https://issuu.com/search?q=mustea gheorghe
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