
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

Informaţii personale 

Nume/Prenume BUGA GH. AUREL 

Adresa Str. GEORGE MIHAIL ZAMFIRESCU nr.48 bl.22 ap.39 sect.6 București 

Telefon 0744636659 

E-mail aurel_buga@yahoo.com 

Cetăţenia Română 

Data naşterii 26 ianuarie 1965 

Stare civilă Necăsătorit 

 

Locul de muncă vizat / 

Aria ocupaţională 

 

Lector universitar – Univ. din Craiova, Fac. de Litere, Dep. de Muzică; 

 

 

Experienţa profesională 

Perioada 1984 – prezent; 

Funcţia sau postul ocupat 1984-prezent - Instrumentist şef partidă Muzica Reprezentativă a Armatei 

2002-2009 - Profesor asociat Liceul Militar de Muzică 

2005-2010 - Cadru didactic asociat Universitatea din Piteşti - Departamentul 
Muzică 

2007-2010 - Profesor asociat Liceul de Muzică „George Enescu”- Bucureşti 

2010-2012 - Profesor asociat Liceul de Artă „Dinu Lipatti”- Piteşti 

2012 - Cadru didactic asociat Universitatea din Craiova - Departamentul de 
Muzică 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi interpretative 

Numele şi adresa angajatorului  U.M.02406 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate interpretativă şi pedagogică 

Educaţie şi formare 

                                                Perioada 

                                                Perioada 

2012 – membru în Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România 

2005-2009 

Calificarea / diploma obţinută 
Doctor în Muzică, susţinând lucrarea cu titlul „Instrumentele aerofone populare 
şi evoluţia lor” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti,  

Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii post-universitare 



Perioada 1995-2000 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Muzică, Facultatea de Interpretare Muzicală 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

Instrumentist, profesor de instrument 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti,  

Facultatea de Interpretare Muzicală 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii universitare 

Perioada 2004 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Certificat de acordare a definitivării în învăţământ 

Perioada 2010 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Certificat de acordare a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor 

Perioada 1985 – 1988 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Ind. Nr. 26 Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii liceale 

 

Aptitudini şi competenţe  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*) Ascultare Citire Interacţiune Exprimare orală  

Limba Engleză 4 4 4 4 4 

 (*) Scara de la 1 la 5 (1 excelent, 5 – de bază) 

Competenţe şi abilităţi sociale  Interacţiune cu grupurile profesionale şi sociale, capacitate de dialog şi 
negociere, comunicare directă cu studenţii. 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

Complet – MS Office, Adobe Profesional,  

Parţial – Sibelius, Finale 

Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudini muzicale 

Alte competenţe şi aptitudini 
Întreţin relaţii cu foarte multe persoane, cadre didactice ale Facultăţilor de 
Muzică  din ţară şi cu personalul artistic din instituţii de profil din ţară şi 
străinătate. 

Permis de conducere Categoria B 

 
 
 
 
 
 
 



Activitate Ştiinţifică 

Suport de curs Metode de predare a instrumentelor de suflat din alamă -Tubă 

Articole publicate 

Despre organologia populară românească (I) - RevART nr.1 din 2004  ISSN 
1481-1169 
Despre organologia populară românească (II) – RevART nr.2 din 2004  
ISSN 1481-1169 
Organologia populară – ARCHE - Revistă de Etnologie şi Antropologie nr.1 
din  2006 ISSN 1583-9966 
Divertisment nr.1- lucrare muzicală achizitionata de UCMR 

Activitate Didactică 

- Dirijor al fanfarei şi îndrumător al trupei de majorete a Liceului de Artă 
“Dinu Lipatti”- Piteşti 

- Diplomă de participare la cea de-a doua ediţie a Festivalului Sportului 
şi Tineretului Vâlcean 2012  

- Diplomă de participare la prima ediţie a Festivalului Sportului şi 
Tineretului Vâlcean 2011  

- Diplomă de participare la aniversarea a 623 ani de atestare 
documentară a municipiului  Râmnicu Vâlcea 2011 

- Diplomă de participare la festivalul internaţional “Fête International de 
la Musique” Râmnicu Vâlcea 2011 

- Premiul I la Conconcursul Naţional de Muzică pentru Formaţiile 
Instrumentale 2011 

- Diplomă de Excelenţă pentru sprijinul acordat în realizarea 
spectacolului “Seară de muzică şi poezie dedicată femeii iubite” 2009 

- Certificat de participare la Conferinţa internaţională bianuală  
“Asociaţia Managerilor fără Frontiere” cu tema ”Descentralizarea 
Învăţământului Românesc” Grecia 2007 

- Diplomă de Merit pentru contribuţia la pregătirea elevilor Şcolii de 
Aplicaţii pentru Muzicile Militare care au participat la Olimpiada 
Naţională de Muzică 2004 

- Diplomă de Merit pentru contribuţia la pregătirea elevilor Şcolii de 
Aplicaţii pentru Muzicile Militare care au participat la Olimpiada 
Naţională de Muzică 2003 
 

 
 


