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Dublă licențiată a Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi, specializările Dirijat Cor 
Academic (clasa Prof. univ. dr. Nicolae Gîscă) şi Pian (2002, clasa Prof. univ. Ioan Welt) și 
Facultatea de Interpretare Muzicală, secţia Canto clasic (clasa Conf. univ. dr. Adriana Severin - 
2004) 

În anul 2003 a finalizat studiile de master, specializarea Dirijat Cor Academic, iar în 2008 
a obțiunt titlul de Doctor în muzică, la Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi (Teza de 
doctorat: Stiluri ale muzicii corale americane, sec. XX. Spritual şi Gospel)  

A activat ca și colaborator al Universității de Arte ”George Enescu” Iași, predând 
disciplinele Dirijat Cor și Canto coral, iar în prezent este titular, lect. univ. dr., disciplina Canto 
clasic, în cadrul aceleași universități și profesor corepetitor (din anul 2007), la Colegiul Național 
de Artă ”Octav Băncilă”, Iași.   

A susținut și a organizat recitaluri în țară și în străinătate, a participat la concursuri atât în 
calitate de solist vocal, solist instrumentist, membru în comisie, corepetitor și membru în diverse 
formații corale, obținând premii, dintre care amintim: 1985 – premiul I, pian, Festivalul național 
„Cântarea României”; 1988 - premiul III, pian, concursul de piese preclasice, Bacău;  1997 - 
premiul II, pian, concurs naţional, Ploieşti; 1998 -  premiul I, grupul vocal „PRO MUSICA”, 
concursul internaţional de muzică religioasă, Chişinău; 2003 -  premiul „Steliana Calos”, pentru 
interpretare vocală, la Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare a Liedului „Ionel Perlea”, 
Slobozia, România; 2003 -  premiul pentru cea mai bună interpretare a piesei româneşti compuse 
de Livia Teodorescu Ciocănea, la Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare a  Liedului 
„Ionel Perlea”, Slobozia, etc. De asemenea, a obținut numeroase premii cu studenții și elevii, 
participând la concursuri naționale și internaționale.  Între anii 1999-2004 a activat în calitate de 
corist, pianist şi solist vocal al formației corale „Cantores Amicitiae” a Universităţii de Arte 
„George Enescu”, Iași, alături de care a înregistrat mai multe albume, participând la numeroase 
concerte și concursuri atât naționale cât și internaționale.  

A înregistrat 4 albume în calitate de dirijor și membru fondator al grupului vocal Bel 
Canto, Iaşi, din 2011 până în prezent, organizând concerte atât în țară cât și în Italia, Belgia, etc. 

De asemenea, în anul 2020, a înregistrat un album intergal de piese din repertoriul 
românesc, în calitate de solist interpret. La pian: Prof. Univ. Dr. Tatiana Pocinoc 




