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INFORMAŢII PERSONALE Andrei Druță  
 

  

str. Alecu Russo, 13/3, ap.29, MD-2068 Chișinău (Republica Moldova)  

 +37368748333     

 andrei_druta22@yahoo.com  

Skype andrei.druta   

Data naşterii 22 Mai 87  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

COMPETENŢE PERSONALE   

 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Mobilitate doctorat 

2016–Prezent  Lector Universitar 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău (Republica Moldova)  

Profesor de nai 

2012–2013 Profesor educația muzicală 

Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu”, Chișinău (Republica Moldova)  

2010–Prezent  Artist instrumentist, nai 

Direcţia Cultură a Municipiului Chişinău, ”Orchestra de muzică populară a fraților Advahov” 
str. București, 68, MD-2012 Chișinău (Republica Moldova)  

2017–Prezent  Doctorant  

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău (Republica Moldova)  

2014–2016 Master în arte  

Academia de Muzică, Tatru și Arte Plastice, Chișinău (Republica Moldova)  

2006–2010 Licențiat în arte  

Academia de Muzică, Tatru și Arte Plastice, Chișinău (Republica Moldova)  

1994–2006 BAC arte  

Liceul Internat Republican de Muzică ”Ciprian Porumbescu”, Chișinău (Republica Moldova)  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

engleză B1 B1 B1 B1 A2 

rusă C2 C2 C1 C1 B1 

franceză A2 A2 A1 A1 A1 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare ▪ Aptitudinea de a relaţiona, de a comunica şi de a lucra cu persoane diferite din punct de vedere al 
profilului psihologic este pusă în aplicare zi de zi în activitatea de profesor, de instrumentist atât solo 
cât și în cadrul orchestrei. Aptitudinea de a lucra în echipă, spiritul de solidaritate şi de 
responsbilitate se pot verifica in activitatea mea ca fondator, director artistic şi muzical al 
ansamblului de naiști PanAcademic (2014) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

▪ am o pregătire serioasă în domeniu și o experiență vastă, acumulată în perioada activității mele în 
componența mai multor orchestre sau în calitate de instrumentist invitat în programele de concert 
de muzică instrumentală din țară și de peste hotare. 

▪ perfecționarea continuă a cunoștințelor mele pedagogice și creșterea măiestriei mele ca naist imi 
permit instruirea studenților mei, formându-le abilități practice și teoretice de un nivel foarte înalt. 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

Permis de conducere B 

 ▪ 2014 am fondat ansamblul de naiști "PanAcademic". Cu acest colectiv am participat în cadrul mai 
multor concerte, concursuri şi proiecte culturale internaţionale. 

▪ 2014 am prezentat în incinta Sălii cu Orgă din Chișinău un recital de muzică baroc, interpretată în 

exclusivitate de acest ansamblu. 

▪ Am imprimat un CD cu creații muzicale diferite în aranjamete pentru cvintet de naiști.  

▪ În 2015 am participat la imprimarea unui CD cu participarea orchestrei de muzică populară a 
AMTAP-ului, imprimari conduse la pupitrul dirijoral de Serghei Ciuhrii. 

▪ În 2015 am obținut titlul de ”Cel mai bun student al anului de studii 2015-2016”  

▪ În 2016 am participat cu același ansamblu PanAcademic într-un inedit proiect muzical, un 
spectacol dedicat împlinirii a 25 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova care a 

avut loc la data de 10 septembrie în Piaţa George Enescu din Bucureşti. 

▪ Am realizat un număr impresionant de înregistrări în calitate de solist la nai pentru mai multe 

orchestre de muzică populară din Republica Moldova.   

▪ În ianuarie 2019 – turneu în Republica Coreea de Sud, împreună cu ansamblul de naiști 

”PanAcademic”, concrete și masterclass-uri. 

▪ În februarie 2019 – concert și masterclass, Kiev, Institutul de Arte din cadrul Universității Boris 

Grincenko. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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▪ În mai 2019 – recital în cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu, Iași. 

▪ Aprilie – august 2019 - Mobilitate academică Erasmus+, Universitatea Națională de Arte George 
Enescu, Iași. 


