Dumitru Harea urodził się w Mołdawii, we wsi Isacova, 50 km od stolicy Kiszyniowa. Po ukończeniu szkoły muzycznej w Orhei (1985) i Liceum
Muzycznego w Tiraspolu (1990), rozpoczął studia w Akademii Muzycznej
w Kiszyniowie w klasie fletni-Pana. Studiował u znanego i cenionego w
Mołdawii i Rumunii Prof. Iona Negura. Akademię ukończył w 1996r.
Już w trakcie studiów, przez cztery lata, pracował jako nauczyciel w
Szkole Muzycznej, w której uczył młodzież gry na fletni Pana. W tym
czasie był także członkiem orkiestry ludowej "Martisor”, koncertując
wraz z nią nie tylko w Mołdawii, ale także w Rumunii, na Łotwie i innych
państwach Europy.
Dumitru Harea jest muzykiem, który oprócz doskonale opracowanych, popularnych i znanych
utworów muzyki klasycznej, ma w swoim repertuarze również znane przeboje światowej muzy ki rozrywkowej no i oczywiście utwory typowej rumuńskiej, mołdawskiej i ukraińskiej muzyki
ludowej, często komponowanej specjalnie dla tego specyficznego instrumentu. Na fletni Pana
gra od 12-tego roku życia.
W roku 2000 po raz pierwszy odwiedził Poznań. Tutaj poznał swoją
obecną żonę, Agatę i tutaj także zamieszkał.
W 2001r. artysta wydał swoją solową płytę pt. "Muzyka Duszy". Płyta
zawiera najbardziej znane utwory klasyczne, wykonywane na fletnię Pana,
z towarzyszeniem organów.
Od samego początku pobytu w Polsce współpracuje z Muzeum
Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Gościnnie występuje ze słynnym
zespołem „Czerwone gitary” oraz z zespołem muzyki cygańskiej "Terno".
Od paru lat współpracuje z Filharmonią Bałtycką i Jeleniogórską oraz z
Akademią Muzyczną w Poznaniu. Koncertuje w całej Polsce i zagranicą
m. in.: w Niemczech, we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Szwecji. W roku
2003 został współtwórcą zespołu „Karpatia”, z którym występował do roku 2007. Zespół
specjalizował się w wyszukiwaniu i wykonywaniu muzyki ludowej Karpat.
W 2007r. Dumitru Harea zakłada swój zespół, „Besarabia”, z którym promuje muzykę
ze swoich stron ojczystych, to jest Mołdawii i Rumunii . Artysta również aktywnie promuje
instrument, fletnię Pana, koncertując edukacyjne. Ma w swoim dorobku ponad 1000 takich
koncertów, wykonywanych w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Ten rodzaj
promowania fletni Pana organizowany był m.in. przez takie biura koncertowe jak: "Pro
Sinfonika", "Wielkopolskie Biuro Koncertowe", "Pro Musica", „Musica viva”, „Manta
Impresariat”, „Art And Music”, „Mezzoforte”, „Filharmonia Jeleniogórska” oraz agencje
artystyczne „Agencja Artystyczna Promocja” i „L’Arte”.
Od 2009 roku Dumitru Harea prowadzi ogólnopolskie warsztaty gry na fletni Pana,
które odbywają się w Bielsko-Białej, zaś od roku 2011 w Lesznie w woj. wielkopolskim
prowadzi pierwszą sekcję fletni Pana w Polsce.

