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Cristian Măcelaru – Curriculum Vitae 

Informații personale: 

Nume/Prenume: Cristian Dorel Măcelaru 

Telefon: +49 160 2390499 

E-mail: cristianmacelaru@yahoo.com 

Data nașterii: 15 martie 1980 

Formare educațională: 

- Liceul de muzică “Ion Vidu”, Timișoara, România (1986-1997). 

- Interlochen Arts Academy, Michigan, SUA (1997-1999). 

- Licență în interpretare instrumentală (vioară): University of Miami, Florida, SUA (1999-

2003). 

- Masterat în interpretare instrumentală (vioară): Rice University, Texas, SUA (2003-2006). 

- Masterat în dirijat: Rice University, Texas, SUA (2006-2008). 

- Cursuri de dirijat în cadrul Tanglewood Music Center și Aspen Music Festival. 

- Participări la diferite masterclassuri susținute de maeștrii Larry Rachleff, David Zinman, 

Murry Sidlin, Rafael Frühbeck de Burgos, Robert Spano, Oliver Knussen, Stefan Asbury. 

mailto:cristianmacelaru@yahoo.com


Activitate profesională: 

- Concertmaestru la Miami Symphony Orchestra (1999-2003). 

- Artist instrumentist la Houston Symphony (2004-2006). 

- Dirijor la Houston Youth Symphony (2006-2011). 

- Fondator al proiectului Crisalis la Houston. 

- Dirijor asistent la The Philadelphia Orchestra (2011-2012).  

- Dirijor asociat la The Philadelphia Orchestra (2012-2014). 

- Dirijor rezident la The Philadelphia Orchestra (2014-2017). 

- Director muzical și dirijor la Cabrillo Festival of Contemporary Music (2017-prezent). 

- Dirijor șef la WDR Sinfonieorchester (2019-prezent). 

- Director artistic inaugural și dirijor principal al World Youth Symphony Orchestra 

(WYSO) de la Interlochen Center for the Arts (2020-prezent). 

- Director muzical la Orchestre national de France (2020-prezent). 

- Dirijor recurent la Orchestra Națională de Tineret din România. 

- Dirijor recurent la Romanian Chamber Orchestra. 

- Începând cu anul 2010, diferite concerte cu orchestre simfonice și filarmonici din întreaga 

lume, precum: Chicago Symphony Orchestra, Dallas Opera, New York Philharmonic, Los 

Angeles Philharmonic, Cleveland Orchestra, St. Louis Symphony, National Symphony 

Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, Houston Grand Opera, Tanglewood 

Music Center Orchestra, Bayerischen Rundfunk Symphonieorchester, Royal 

Concertgebouw Orchestra, Dresden Staatskapelle, Leipzig Gewandhausorchester, 

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, City of Birmingham Symphony Orchestra, 

Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Hallé 

Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Bayerische Staatsoper, DSO Berlin, NDR 

Hamburg, Bamberg Symphony, Monte Carlo Philharmonic, Luxembourg Philharmonic, 

Finnish Radio Symphony, Netherlands Radio Philharmonic,  National Symphony 

Orchestra Washington, Dresdner Philharmonie, Bamberg Symphony, Belgian National 

Orchestra, Barcelona Symphony Orchestra, Orchestre National de Lyon, Orchestre de 

Paris, Leipzig Gewandhausorchester, Western Australian Symphony Orchestra, 

Melbourne Symphony Orchestra, Singapore Symphony Orchestra, Vienna Radio 



Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony, San Francisco 

Symphony, São Paulo Symphony Orchestra (OSESP). 

- Din anul 2010 începând, a concertat alături de diverși soliști renumiți ai muzicii clasice, 

precum: Anne-Sophie Mutter, Joshua Bell, Gil Shaham, Julia Fischer, Leonidas Kavakos, 

Pinchas Zukerman, Augustin Hadelich, Ray Chen, Seong-Jin Cho, Nicola Benedetti, 

Wynton Marsalis, Daniel Müller-Schott, Lambert Orkis. 

Distincții: 

- Diverse premii obținute pentru interpretarea la vioară între anii 1987-1997 

- Premiul Solti pentru dirijori în devenire (2012). 

- Premiul Solti pentru dirijori (2014). 

- Premiul Grammy la categoria Cel mai bun solo instrumental pentru albumul înregistrat 

alături de Nicola Benedetti și The Philadelphia Orchestra (2020). 

- Titlul de cetățean de onoare al municipiului Timișoara (2020). 



Recomandare 

Îl cunosc pe domnul Cristian Măcelaru de câțiva ani și nu contenesc să fiu 

uimit de multiplele daruri și talente cu care este înzestrat. Fulminanta sa carieră 

internațională ca dirijor are o explicație simplă: acumularea treptată și 

răbdătoare a unei uluitoare științe și pragmatici muzicale prin ani de studiu 

intens al viorii și de experiență câștigată în orchestre de mare calibru din 

Statele Unite ale Americii, acumulare prin care personalitatea sa s-a deschis 

orizontului impetuozității interpretative și plenitudinii exprimării individuale 

prin gest și expresie cu o forță de convingere explozivă și cu o harismă unică.  

Practic, domnul Cristian Măcelaru este la ora actuală cel mai vizibil și 

invitat dirijor român pe întregul mapamond. Dirijor principal a două orchestre 

de rang înalt - orchestra WDR (West Deutsche Rundfunk) și Orchestre 

Nationale de France -, Cristian Măcelaru este de asemenea invitatul unor 

orchestre legendare, precum Chicago Philharmonic Orchestra și 

Concertgebouw Orchestra Amsterdam, fiind totodată aclamat în mari 

festivaluri internaționale și realizând CD-uri cu înregistrări de referință. 

Repertoriul său cuprinde lucrări din toată istoria muzicii, iscoditoarea sa minte 

muzicală fiind permanent curioasă și reușind să scoată la lumină opusuri 

muzicale inedite ale unor mari compozitori, pe care să le prezinte marelui 

public în interpretări memorabile.  

Dar nu numai trecutul muzicii îl pasionează pe domnul Cristian 

Măcelaru, ci și viitorul ei. Ca dirijor al Orchestrei Române de Cameră, 

înființată la Timișoara acum câțiva ani, el a inițiat și un concurs de compoziție, 

prin care încurajează creația tinerilor compozitori din România, preluând 

lucrări noi și programându-le, cântându-le în primă audiție și înregistrându-le.  

Apetența pentru creația contemporană este o altă dimensiune a 

polivalentului său talent, remarcabil subliniată de postura sa de director artistic 

al marelui Cabrillo Festival din Santa Cruz, California (SUA). Într-un timp 



record – două săptămâni -, Cristian Măcelaru reușește să repete și să prezinte în 

primă audiție mondială, în fiecare an, 16-18 compoziții contemporane pentru 

orchestră. Acest lucru ar fi de ajuns pentru a sublinia performanța incredibilă a 

sa în acest domeniu. Dar lucrurile nu se opresc aici.  

Cu energia sa debordantă, domnul Cristian Măcelaru se dovedește a fi 

un adevărat globetrotter muzical, având o disciplină profesională de fier și 

reușind să facă față unui ritm (uneori) infernal de turnee concertistice. Mai 

mult, compune muzică și face aranjamente pentru grupuri instrumentale 

diverse, imaginează programe de concert și prinde din zbor idei pe care le 

fructifică imediat în diferite concerte, face filmulețe de promovare ale unor 

lucrări muzicale, adaptându-și comentariile pentru marele public, se implică în 

masterclass-uri internaționale de dirijat și multe altele.  

Last, but not least – este un tată dedicat și mândru de cei doi copii ai săi, 

un soț iubitor, un frate destoinic și un fiu mângâietor. 

Desigur, ar mai fi multe de spus. Viitorul ne stă în față și vom fi martorii 

poveștii de succes a acestui admirabil om și muzician. Îl recomand cu multă 

căldură pentru a primi titlul de doctor honoris causa al Universității de Vest 

din Timișoara, orașul său natal. Vivat, crescat, floreat! 

prof. univ. dr. DHC Dan Dediu 

Compozitor 

Președintele Senatului Universității Naționale de Muzică din București 

Secretar al Biroului de muzică instrumentală și multimedia al Uniunii 

Compozitorilor și Muzicologilor din România 





Către:	
Universitatea	de	Vest	Timișoara	

Recomandare	

Este	o	deosebită	onoare	pentru	mine	să	vă	pot	adresa	câteva	rânduri	 în	
sprijinul	acordării	titlului	de	Doctor	Honoris	Causa	Maestrului	Cristian	Măcelaru.	

Personalitate	 muzicală	 de	 prim	 rang	 a	 lumii	 muzicale	 internaționale,	
Maestrul	 Cristian	 Măcelaru	 are	 în	 ultimii	 ani	 o	 ascensiune	 profesională	
fulminantă.	Aș	aminti	aici	doar	câteva	repere:	premiul	Grammy	2020	pentru	CD-
ul	înregistrat	la	casa	de	discuri	DECCA	împreună	cu	violonista	Nicola	Benedetti;	
poziția	de	dirijor	principal	 la	Orchestra	Națională	 a	 Franței	 și	 la	WDR	Sinfonie	
Orchester	Köln;	cea	de	director	artistic	al	Interlochen	Center	for	the	Arts	și	multe	
altele.	Aceste	realizări	spectaculoase	nu	sunt	rodul	hazardului,	 ci	al	unei	munci	
asidue,	 o	 perfecționare	 continuă,	 o	 carieră	 ce	 se	 întinde	 deja	 pe	 mai	 multe	
decenii,	cu	cele	mai	importante	orchestre	ale	lumii	avându-l	la	pupitrul	dirijoral	
pe	Maestrul	Cristian	Măcelaru.		

Am	 avut	 privilegiul	 să	 cânt	 ca	 solist	 al	 Orchestrei	 Naționale	 Radio	 sub	
bagheta	 Maestrului	 Măcelaru	 de	 mai	 multe	 ori;	 aceste	 minunate	 experiențe	
muzicale	 au	 fost	 fixate	 pe	 CD-ul	 Concerto,	 editat	 de	 Casa	 Radio.	 Experiența	 de	
violonist	a	Maestrului	și-a	spus	cuvântul;	la	fiecare	concert	m-am	simțit	pe	deplin	
înțeles	și	sprijinit	în	toate	ideile	muzicale,	bucurându-mă	de	un	grad	de	libertate	
artistică	cu	care	mă	întâlnesc	foarte	rar.		

Încă	 de	 la	 înființarea	 sa,	 Romanian	 Chamber	 Orchestra	 s-a	 bucurat	 de	
sprijinul	total	și	îndrumarea	constantă	a	Maestrului	Cristian	Măcelaru.	Nu	o	dată	
a	refuzat	invitații	de	la	festivaluri	și	orchestre	celebre	pentru	a	veni	în	România,	
la	Timișoara,	să	 lucreze	cu	acest	tânăr	ansamblu.	Fie	și	numai	acest	singur	gest	
este	suficient	pentru	a	vorbi	despre	iubirea	și	devotamentul	său	pentru	patria	sa.	
Nu	îmi	este	teamă	de	cuvinte	mari,	pentru	că	aceasta	este	realitatea.		

Mai	 mult,	 cunoscându-l	 pe	 Maestru	 și	 din	 perspectiva	 poziției	 de	
concertmaestru	al	Romanian	Chamber	Orchestra	am	fost	uimit	de	talentul	său	de	
a	 motiva	 muzicienii,	 de	 a	 îi	 asculta	 la	 modul	 real	 și	 de	 a	 îi	 face	 să	 se	 implice	
emoțional	 în	fiecare	notă	pe	care	o	cântă.	Repetițiile	RCO	sunt	o	 lecție	deschisă	
pentru	 orice	 viitor	 dirijor;	 incepând	 cu	 anul	 trecut	 Maestrul	 își	 împarte	 cu	
generozitate	timpul	și	cu	participanții	de	la	cursul	de	dirijat,	oferindu-le	cu	mult	
umor	 și	 cu	 precizie	 de	 chirurg	 cele	 mai	 importante	 sfaturi.	 Implicarea	 sa	 în	
conturarea	și	cizelarea	viitoarelor	generații	de	dirijori	este	exemplară.	

Îl	 recomand	 din	 tot	 sufletul	 și	 fără	 nicio	 rezerva	 pe	 Maestrul	 Cristian	
Măcelaru	pentru	înalta	distinctie	oferită	de	Universitatea	de	Vest	Timișoara.	Fără	
nicio	 îndoială	 este	 un	 titlu	 meritat	 pe	 deplin;	 acordarea	 sa	 este	 un	 gest	 de	
normalitate	pentru	România	și	în	special	pentru	orașul	Timișoara.	

Cu	cele	mai	alese	sentimente,	

Alexandru	Tomescu	

solist	concertist	al	Orchestrei	Naționale	Radio	București	
Conferențiar	Universitar	la	Universitatea	de	Vest	Timișoara	

Aprobat prin HS 47 din 23.09.2021.
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