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În urma dezbaterii, comisia de doctorat a hotărât să i se confere titlul de
DOCTOR în Domeniul de Doctorat MUZICĂ
Biroul Consiliului
Facultăţii de Interpretare muzicală
Lucrarea dezvăluie evoluţia cornului, plecând de la funcţia sa de obiect utilitar
(instrument de comunicare, obiect de uz casnic) şi ajunge la momentul
transformării sale în instrument muzical. În cadrul tradiţiei muzicale europene,
cornul a cunoscut o transformare, pornind de la „fanfarele” de vânătoare,
continuând cu cornul de armonie (folosit în orchestre) şi ajungând la cornul
cromatic (cornul cu ventile). Va fi utilizat în toate genurile muzicale datorită
timbrului său care redă o diversitate de idei şi stări sufleteşti, şi datorită acestui
lucru, va deveni un instrument solistic. Un capitol al lucrării prezintă şcolile
cornistice europene şi personalităţile muzicale ce au avut un rol deosebit in
evoluţia instrumentului atât din punct de vedere al construcţiei, cât şi al
tehnicilor de interpretare. Analizele semantice ale lucrărilor reprezentative
pentru fiecare epocă istorică, au în vedere organizarea motivelor în clase,
analiza arborelui sintactic şi graficul tensiunii semantice, conform metodei
prof.univ.dr. Dinu Ciocan. Anexele sunt dedicate prezentări imagistice a
evoluţiei instrumentului şi reprezentărilor acestuia în alte arte. Capitolul VII
cuprinde Bibliografia. Lucrarea se încheie cu o Addenda ce conţine lucrările
camerale, orchestrale şi solistice ale compozitorilor români ce includ cornul.
Născut la 26 noiembrie 1965 în localitatea Huşi, judeţul Vaslui. După
absolvirea Liceului de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi, am fost angajat al
Filarmonicii din Botoşani (1986-1987), după care am urmat cursurile
Academiei de Artă „George Enescu” din Iaşi, specialitatea corn, la clasa
profesorului Constantin Petrea. În 1991, am fost angajatal Filarmonicii
„Gh.Dima” din Braşov şi din 1992 (până în prezent), angajat al Filarmonicii
„Paul Constantinescu” Ploieşti. Am participat la cursruile de studii aprofundate
de la Piacenza (1992-1993) avându-l ca profesor pe cunoscutul cornist,
Michael Holtzel, şi între 1990-2002, am fost profesor asociat şi dirijor la
cursurile internaţionale de vară organizate de „Jeunnesses Musicales”- Elveţia.
Din 1992 sunt profesor de corn (gradul I) la Liceul de artă „Carmen Sylva” din
Ploieşti. Din 2006 sunt colaborator al Organizaţiei umanitare
„Concordia”(profesor de corn şi dirijor orchestră de armonie), iar din 2007 sunt
lector universitar al Facultăţii de Muzică a Universităţii „Transilvania” din
Braşov. În acelaşi an, am înfiinţat Asociaţia Corniştilor din România.

