Prof. univ. dr. Dan Dediu

Raportul Rectorului
privind starea universității pe anul 2013
Ne-am făcut un obicei în a contoriza în fiecare raport anual stadiul realizării
propunerilor cuprinse în planul de dezvoltare al universității, prezentat cu ocazia
alegerilor de rector din februarie 2012. Astfel, ținând cont de direcțiile strategice
propuse pentru perioada 2012-2016 – comunicarea și informarea, creativitatea și
tehnologia – și de credo-ul universitar, viziunea, misiunea, obiectivele generale și
particulare, raportul de față conține, într-o formă sintetică, principalele realizări
ale anului 2013. Vom începe în același fel în care am făcut-o și în raportul
precedent, prezentând propunerile planului de dezvoltare menționat care s-au
realizat și în 2013, precum și cele care sunt în desfășurare sau au rămas în
stadiu de proiect:
Comunicare și informare

Stagiunea de concerte și spectacole a UNMB
”CHEI” - Festivalul UNMB, ediția a IV-a
B U M ! (Bucharest University of Music) – post de Radio Online
Muzeul UNMB – Varianta online
Programe și parteneriate naționale și internaționale
Înființarea unui Oficiu Studențesc al UNMB

Realizat 2012-2013
Realizat 2012-2013
Se renunță la idee. Va fi integrată în noul site
www.unmb.rola meniul ”Media” (podcasts, youtube)
În desfășurare, în cadrul noului site www.unmb.ro,
la meniul ”Tur virtual”
Realizat 2012-2013
Proiect. Se propune o conlucrare activă cu
ASUNMB

Creativitate
1. Creativitate în asigurarea resurselor materiale și umane
Grădinița muzicală ”Amadeus” a UNMB
Programe de inițiere muzicală (proprii și în parteneriat cu
Filarmonica George Enescu)
Conferințele UNMB
Întinerirea resursei umane

2. Creativitate în educaŃie şi cercetare/creaŃie

Evaluarea și reacreditareavechilor programe de studii

Dezvoltarea studiilor doctorale și post-doctorale
Încurajarea publicării în reviste cotate ISI şi BDI şi a mobilităŃilor
didactice
Implementarea registrului matricol unic

Proiect dependent de terminarea construcției
MEDIATECA
Realizat un program în 2012. De dezvoltat
parteneriate
Realizat 2012-2013
Realizat 2013

Realizat 2013 (toate programele de master și unul
de licență)
Realizat 2012-2013
Realizat 2012-2013
Parțial realizat în 2013 (FCMPM)

Tehnologie
Extinderea bazei materiale
Dezvoltarea lucrărilor la obiectivul MEDIATECA
Reabilitarea corpului de clădire A4 (cu mutarea magaziei de
instrumente și a clasei de percuție)
Calculatoare conectate online la baze de date internaŃionale
Dotări diverse (săli cu videoproiectoare fixe, cu boxe și ecrane,
amenajarea holului de la intrarea principală)

În desfășurare
În desfășurare (stadiul de finisaje)
Realizat corp A4 parter - 2013
Realizat – 2012-2013
Realizat – 2012-2013
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În mod inevitabil, dinamica schimbărilor și provocărilor în societatea românească
și în general pe mapamond a condus la redimensionarea și regândirea cadrelor
în care se desfășoară educația universitară și cercetarea avansată.
Astfel, ne-am văzut constrânși să renunțăm la unele proiecte propuse în planul
de dezvoltare din 2012, datorită faptului că realitatea s-a schimbat și, în aceste
condiții, a trebuit să adaptăm ideea inițială și să o inserăm într-un nou cadru
pragmatic, refăcând strategia de obținere a aceluiași obiectiv cu alte mijloace
(cazurile propunerilor de înființare a unui post de radio online sau a unui muzeu
virtual, care au fost absorbite în designul noului site, dat în folosință la data de
31.03.2014).

STRUCTURA INSTITUȚIONALĂ. REGULAMENTE.
Rol
Structură

EducaŃie
Facultatea de
Facultatea de Compoziție,
Interpretare Muzicală
Muzicologie și
Pedagogie Muzicală

Cercetare avansată
Şcoala Doctorală
MIDAS
Institut
Postdoctoral
(2010-2013)
Cercetare ştiinŃifică şi
creaŃie artistică

Nr.Departamente
Programe ciclul I
Programe ciclul II
Programe ciclul III

Dep.
Dep.
Dep.
1
2
3
LicenŃă 4 ani
(2 prg.)
Master 2 ani
(1 prg.)

Dep.1

Dep.2

Dep.3

LicenŃă 3 şi 4 ani
(5 prg.)
Master 2 ani
(6 prg.)
x

Doctorat în Muzică
(1 prg.)
ştiinŃific
profesional
Ppua
Pcş
(1 an)
(2 ani)

Cercetare
doctorală
avansată
(1 prg. – 1
an)
proiect
POSDRU
finalizat la
31 martie
2013

Școala Doctorală și-a continuat consolidarea procedurilor și a
regulamentelor, a desfășurat în continuare un interesant traseu al conferințelor
doctorale, al dezbaterilor din cadrul susținerilor tezelor de doctorat, constituind
astfel un focar de cercetare activ și dinamic. De asemenea, a fost înființat Oficiul
de Abilitare din UNMB, o structură necesară ce vine în întâmpinarea aspirațiilor
de obținere a abilitării pentru diferite cadre didactice din UNMB sau din alte
universități. S-au pus la punct detalii tehnice privind desfășurarea procesului de
abilitare și s-a realizat regulamentul de primire de noi membri ai Școlii Doctorale
din UNMB.
La începutul anului universitar 2013-2014 Senatul a înființat Direcția de
Cercetare, Inovare și Informare (DCII), care a coagulat în structura sa cele patru
centre de cercetare și informare existente, unind într-un singur mănunchi
eforturile conjugate ale întregului personal de cercetare: Centrul de Cercetare
Științifică și Proiecte Artistice (CCSPA) coordonat de prof. univ. dr. Mihai Cosma,
Centrul de Muzică Electroacustică și Multimedia (CmeM) coordonat de cercetător
dr. Cătălin Crețu, Centrul de Muzică Veche (CMV) coordonat de lect. univ. dr.
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Mihai Ghiga și Centrul de Informare Muzicală din România (CIMRO) coordonat
de asist. univ. dr. Diana Rotaru. În acest sens, cele două centre de cercetare
aflate în organigramă în subordinea Școlii Doctorale au intrat în subordinea
Direcției nou create, schimbându-se astfel și organigrama UNMB.
Direcția de Cercetare, Inovare și Informare activează pe baza Strategiei de
cercetare a UNMB și desfășoară o activitate intensă în scrierea și depunerea de
proiecte, găsirea unor surse de finanțare, informare prin newsletter propriu și
activități știițifice specifice, precum organizarea de simpozioane, conferințe,
cercuri etc. Coordonatorul structurii a fost numit conf. univ. dr. Nicolae
Gheorghiță.
EVALUAREA MANAGEMENTULUI LA NIVEL EUROPEAN (EUA)
După o vizită prealabilă în
februarie 2013 și după
realizarea unei bogate
corespondențe și redactare
de
materiale
diverse
(documente
statistice,
regulamente,
rapoarte
sectoriale și raportul de
autoevaluare
al
în
limba
universității
engleză, toate coordonate
cu dăruire și competență
de către prorector prof.
univ.
dr.
Antigona
Rădulescu), echipa de
evaluatori europeni ai EUA
(European
Universities
Association)
a
revenit
pentru a realiza raportul de
sinteză și a ni-l înfățișa întro prezentare Powerpoint
comentată. Astfel, în aprilie
2013 raportul de evaluare
al echipei ne-a fost înfățișat
în şedinŃă publică, am luat
notă de existența sa, am
reținut cele câteva sfaturi și
recomandări care ni s-au
prezentat, iar în iunie 2013
raportul a fost postat pe
site-ul www.eua.be (la
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adresa
http://www.eua.be/Libraries/IEP/IEP_Final_Report_National_University_of_Music
.sflb.ashx), unde poate fi găsit și astăzi.

PARTICIPARE LA CONGRESUL EDUCAȚIEI
UNMB a participat activ și vizibil la Congresul Educației (14-15 iunie 2013),
organizat de către Ministerul Educației Naționale și UEFISCDI la Palatul Național
al Copiilor, atât sub aspect artistic, prin ansambluri instrumentale și vocale
participante la spectacolul organizat, cât și sub cel teoretic, prin comunicări
susținute în cadrul panelului SP21, Educație artistică și creativitate. Doi vorbitori
au participat în acest context, anume conf. univ. dr. Olguța Lupu și prof. univ. dr.
Dan Dediu, iar conținutul - sub formă de prezentare Powerpoint standard a
acestor conferințe - se poate vizualiza pe site-ul Congresului,
http://www.congresuleducatiei.ro/index.php?page=sesiune&id=29

BAZA MATERIALĂ
În anul 2013, lucrul la construcția Mediatecii a mers destul de încet, realizânduse lucrări care au necesitat migală și precizie, finalizându-se lucrările de structură
și continuându-se lucrările de izolaŃii şi de termoizolaŃii. Valoarea totală a
cheltuielilor a fost de 248.668,33 lei, cu T.V.A. inclus. Nu s-au înregistrat
rezultate spectaculoase, dar nici nu s-a oprit lucrul cu totul, cu excepția câtorva
luni.
Pentru supravegherea derulării optime a lucrărilor de construcŃie a noului
obiectiv, cu destinaŃia MEDIATECA, menŃionat anterior, au fost continuate
serviciile de dirigenŃie de şantier, în specialitatea construcŃii, în valoare de 3.000
lei/lună, serviciile de asistenŃă tehnică, în valoare de 0,1 % din valoarea situaŃiilor
de lucrări lunare, respectiv au fost contractate servicii de dirigenŃie de şantier în
specialitatea instalaŃii, în valoare de 1.450 lei/lună (sistate pe durata suspendării
lucrărilor).
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De asemenea, baza materială s-a augmentat cu încă un tronson din
vechiul corp A, anume tronsonul A4 parter. Astfel, clasa de percuție și-a
recăpătat vechile încăperi, de această dată modificate și tratate acustic, iar
magazia de instrumente a revenit la locul său tradițional.
Corp A4 Parter
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Clasa de percuție
Cităm mai jos integralitatea lucrărilor de reabilitare derulate pe parcursul anului
2013, așa cum apar ele în Raportul de evaluare internă a calității pe anul 2013.
LUCRĂRI DE REABILITARE cu finanŃare de la Bugetul de stat,
executate în cursul anului 2013
În conformitate cu Planul AchiziŃiilor Publice al UNMB pentru anul 2013, au fost derulate anul
trecut următoarele contracte de lucrări pentru reabilitarea spaŃiilor de învăŃământ:
1. În vederea finalizării lucrărilor la spaŃiile de învăŃământ din cadrul corpului de clădire A,
ce au fost consolidate de firma S.C. ROTARY CONSTRUCłII S.R.L., s-au executat
lucrările de reabilitare, refuncŃionalizare şi modernizare a sălilor de învăŃământ şi a
spaŃiilor conexe din zona rămasă nefinalizată din demisolul tronsonului A3 şi spaŃiile
destinate sălilor de percuŃie de la demisolul tronsonului A4, ale corpului de clădire A.
Lucrările au constat în: desfaceri ale elementelor de finisaj vechi -rămase după
consolidare- şi refacerea acestora, refacerea pardoselilor, tencuielilor, gleduirilor, în
lucrări de placaj, execuŃia de tavane false, zugrăveli, vopsitorii, compartimentări,
înlocuirea tâmplăriei interioare, tratamente acustice complexe, execuŃia, montarea,
verificarea şi probarea instalaŃiilor electrice, de incendiu, termice, instalaŃii de curenŃi
slabi, respectiv de Internet, telefonie şi a instalaŃiilor de semnalizare incendiu, în valoare
totală de 171.910,05 lei, cu T.V.A. inclus.
2. Pentru urmărirea derulării lucrărilor de reabilitare, de refuncŃionalizare şi de modernizare
a sălilor de învăŃământ din zona rămasă nefinalizată aferente demisolului tronsoanelor
A3 şi A4, ale corpului de clădire A, (după consolidare) menŃionate anterior, s-au
contractat şi serviciile de dirigenŃie de şantier aferente, în valoare totală de 3.000 lei.
3. Pentru stoparea infiltraŃiilor apelor pluviale, s-au executat lucrări de finisaje exterioare ale
faŃadei, la etajele superiore ale corpului B al U.N.M.B., constând în: refacerea
hidroizolaŃiilor în zonele dintre tocurile ferestrelor şi zidărie, a tencuielilor interioare (cu
zugrăveli lavabile), repararea glafurilor interioare şi exterioare la ferestrele unora din
sălile aflate în corpul B, respectiv reparaŃii tencuieli (cu executarea de zugrăveli lavabile),
şi acoperiş la casa liftului de la sediul U.N.M.B., în valoare de 5.000 lei.
4. În vederea igienizării anumitor spaŃii destinate compartimentului Biblioteca de la
demisolul corpului de clădire C, s-au executat lucrări de desfacere a peretelui fals şi
asigurarea accesului către spaŃiul camerei nr. 5, executarea de zugrăveli antimucegai la
pereŃi şi tavane (cu aplicarea unui tratament specific) şi respectiv realizarea unei instalaŃii
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de ventilaŃie pentru camera nr. 3, în valoare totală de 20.000 lei, cu T.V.A. inclus.
5. În vederea derulării unei proceduri de achiziŃie publică –negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunŃ de participare- pentru atribuirea unui nou act adiŃional la
contractul de lucrări pentru finalizarea noului obiectiv cu destianŃia Mediatecă, au fost
contractate servicii de consultanŃă (cu un expert cooptat în cadrul comisiei de evaluare şi
atribuire), servicii care au constat în: întocmirea documentaŃeie de atribuire, întocmirea
corespondenŃei cu U.C.V.A.P., acordarea de asistenŃă pe tot parcursul derulării
procedurii de negociere, întocmirea documentelor suport pentru şedinŃa de deschidere,
pe perioada derulării procesului de evaluare, respectiv de comunicare a rezultatelor şi
asistenŃă pe perioada semnării contractului, în valoare de 12.467,67 lei (cu T.V.A.
inclus).

Deși nu am beneficiat de alocare bugetară pentru dotări, am reușit să susținem
din surse proprii un minim necesar de dotări și echipamente de întreținere, care
sunt cuprinse în Raportul de evaluare internă a calității în anul 2013.

PROGRAMELE DE STUDII
Programele de studii au funcționat bine și s-au organizat în continuare conferințe,
simpozioane și cursuri de măiestrie în cadrul diferitelor departamente. De
asemenea, concursuri de interpretare, compoziție, muzicologie și teoria muzicii
au fost organizate în cadrul UNMB, iar studenții au obținut un mare număr de
premii la concursurile naționale și internaționale, care sunt detaliate în Raportul
de evaluare internă a calității.
Toate programele de studii desfășurate în UNMB sunt acreditate și funcționează
conform planurilor de învățământ în vigoare. Acestea sunt în număr de 3 la FIM
(2 programe de licență și unul de master) și 10 la FCMPM (5 programe de licență
și 5 de master), iar în cadrul Școlii Doctorale funcționează un program de
doctorat.În 2013 s-au reevaluat şi acreditat cu succes (până în 2018) un program
de licență (Compoziție) și toate programele de master.
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ȘCOALA DOCTORALĂ
Pe lângă activitățile obișnuite ale școlii doctorale, evidențiem seria de conferințe
doctorale demarată în anul 2012, manifestată printr-un număr de 97 de
conferințe, dintre care 30 au fost publicate într-un format broșat de către Editura
”Glissando”.
Seria de broșuri Conferințe doctorale
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Spectrul larg al tematicilor abordate s-a încadrat în cele trei discipline din planul
de învățământ al programului de pregătire de un an din cadrul școlii doctorale
(Culturi şi mentalităŃi muzicale, Modele cognitive în cercetarea muzicală
avansată, SemnificaŃie şi context în cercetarea şi creaŃia muzicală), iar numărul
conferențiarilor a fost de 18.
Nr.
crt.

Nume şi Prenume
conferenŃiar

Titlul conferinŃei

Disciplina

Data susŃinerii

1.

Liliana Rădulescu
Dan Dediu-Sandu

3.

Grigore Constantinescu

Culturi şi mentalităŃi
muzicale
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Culturi şi mentalităŃi
muzicale

21.02.2012

2.

Dimensiuni estetice şi stilistice în
mişcări artistice contemporane
Modele de înŃelegere a muzicii

4.

Şerban Dimitrie
Soreanu

5.

Dan Dediu-Sandu

Muzica, relaŃii cu Puterea, în Baroc.
Puterea eclaziastică.
Puterea politică, Absolutismul
Postulate ale
Artei interpretative
Un model ontologic muzical arhetip, arhetrop şi arhemon

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală

24.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
02.03.2012
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(ornament)
Opera romantică italiană. Specific
istoric, geografie, civilizaŃii şi
cultură.
Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi
Rigoare & Inefabil

6.

Grigore Constantinescu

7.

Şerban Dimitrie
Soreanu

8.

Dan Dediu-Sandu

Mecanisme în muzică

9.

Dan Buciu

RelaŃia antinomică a sistemelor
modal-tonal

10.

Şerban Dimitrie
Soreanu

Cultura CivilizaŃiei actuale

11.

SperanŃa Rădulescu

Muzici orale vs.
Muzici «literate».
ProprietăŃi, delimitări, procese
cognitive implicite. Concept
Privire generală asupra sistemului
modal aflat la
baza culturilor tradiŃionale
româneşti
„Gluma ingenioasă a artei”
în universul celor 555 de sonate de
Domenico Scarlatti
Muzici şi ideologii. Concept

12.

Dan Buciu

13.

Alexandru Leahu

14.

SperanŃa Rădulescu

15.

Dan Buciu

16.

Liviu Dănceanu

17.

Alexandru Leahu

18.

Liviu Dănceanu

Crepusculul muzicii savante

19.

Liviu Dănceanu

DirecŃii în muzica românească
actuală

20.

Valentina Sandu-Dediu

21.

Nicolae Brânduş

Literatura şi muzica.
Studiu de caz (2) Schumann:
de la Jean Paul la Goethe
Opera culturală 1:
ROST ŞI MOTIVAłIE

22.

Valentina Sandu-Dediu

Literatura şi muzica.
Studiu de caz (2) Enescu-Marot

23.

SperanŃa Rădulescu

24.

Alexandru Leahu

Muzicile şi construcŃia identităŃilor
individuale şi de grup. Concept
ŞtiinŃele numărului în
gândirea şi practica muzicală

25.

Magda Buciu

Neurodidactica

26.

Octavian Nemescu

27.

Octavian Nemescu

(cadru) RITUALIC
versus
(cadru) SPECTACULAR
Diferite tipuri de polifonie

28.

Alexandru Leahu

Sisteme modale artificiale în
ultimele trei decenii; contribuŃii
româneşti
– Anatol Vieru
Ipostaze ale compozitorului
contemporan
„Arta fugii” de J.S.Bach,
ca dramă muzicală instrumentală

Colorisitica muzicală şi
interferenŃele cu artele vizuale şi cu
sugestia poetică

avansată
Culturi şi mentalităŃi
muzicale

06.03.2012

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Culturi şi mentalităŃi
muzicale

07.03.2012

Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată

19.03.2012

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Culturi şi mentalităŃi
muzicale
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată

20.03.2012

Culturi şi mentalităŃi
muzicale
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Culturi şi mentalităŃi
muzicale
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Culturi şi mentalităŃi
muzicale
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Culturi şi mentalităŃi
muzicale

27.03.2012

Culturi şi mentalităŃi
muzicale
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală

09.03.2012
12.03.2012
14.03.2012
15.03.2012

22.03.2012
26.03.2012

29.03.2012
03.04.2012
05.04.2012
06.04.2012
09.04.2012
10.04.2012
11.04.2012
24.04.2012
25.04.2012
26.04.2012
03.05.2012
04.05.2012
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29.

Grigore Constantinescu

30.

Dinu Ciocan

31.

Liviu Dănceanu

Verism, imaginativ în
operele lui Puccini.
Timpurile, concordanŃe tematice,
etnicul
Modelarea semiolingvistică şi
matematică a limbajului muzical ca
limbaj specific.
Aspecte generale
Organizările fenomenului muzical

32.

Nicolae Brânduş

Opera culturală 2: CREATIVITATE

33.

Teodor łuŃuianu

34.

Liliana Rădulescu

35.

Adrian Iorgulescu

ProiecŃii spectromorfice
în dinamica desluşirii fenomenului
muzical
Noi paradigme în
procesul cunoaşterii şi comunicării
artistice
Ipostaze ale postmodernismului

36.

Teodor łuŃuianu

Amprentavocală –
referinŃă a identităŃii prin sunet

37.

Dinu Ciocan

38.

Dinu Ciocan

39.

Magda Buciu

Despre dimensiunea gramaticală –
vocabular şi sintaxă a limbajului
muzical ca limbaj specific
Despre dimensiunea semantică –
autonomie şi eteronomie,
ambiguitate şi nonambiguitate – a
limbajului muzical ca
limbaj specific
Creierul, emoŃiile şi muzica

Nr.
crt.
1.

Nume şi Prenume
conferenŃiar
Valentina Sandu-Dediu

Culturi şi mentalităŃi
muzicale

08.05.2012

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală

09.05.2012

Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Culturi şi mentalităŃi
muzicale

10.05.2012

Culturi şi mentalităŃi
muzicale
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală

17.05.2012

11.05.2012
14.05.2012
15.05.2012

21.05.2012
23.05.2012
29.05.2012

Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată

30.05.2012

Titlul conferinŃei

Disciplina

Data susŃinerii

Modele de retorică muzicală în
clasicism

Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată

23.10.2012

2.

Şerban Dimitrie Soreanu

Interpretarea muzicală
- teză a 'trecutului'

3.

Dan Dediu-Sandu

Teoria memoriei duble

4.

Şerban Dimitrie Soreanu

Interpretarea muzicală
- antiteză a 'prezentului'

5.

Şerban Dimitrie Soreanu

Interpretarea muzicală
- sinteză a 'viitorului'

6.

Alexandru Leahu

7.

Octavian Nemescu

Apolinic şi dionisiac în tradiŃia
filosofică şi componistică a
Romantismului
John Cage

8.

Stephan Poen

9.

Dan Buciu

10.

Nicolae Brânduş

Modele biotehnice şi analitice în
estetica vocală
Fizicitatea fonatoare şi semiotica
fonologică în vocalitate
Domenico Scarlatti între Baroc,
Clasic şi Modern
ImprovizaŃia în muzică

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
SemnificaŃie şi context în

24.10.2012
31.10.2012
07.11.2012
14.11.2012
20.11.2012
27.11.2012
28.11.2012

04.12.2012
06.12.2012
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11.

Liviu Dănceanu

„Quasi” – principiu formal sau
tehnica de compoziŃie

12.

Grigore Constantinescu

Sacru şi profan în opera clasică şi
romantică

13.

Dan Dediu-Sandu

Teoria memoriei duble

14.

Teodor łuŃuianu

Fenomenul eterofonic –
sensuri şi aplicaŃii (I)

15.

Dan Dediu-Sandu

Mecanisme de validare muzicală şi
relevanŃa lor în contemporaneitate

16.

SperanŃa Rădulescu

Analiza comentată a unor texte
muzicale orale I

17.

Liviu Dănceanu

Principiul Archeului sau ontologia ca
metaforă

18.

SperanŃa Rădulescu

Analiza comentată a unor texte
muzicale orale II

19.

Teodor łuŃuianu

InterferenŃe şi similitudini
în cântul bachian (I)

20.

Octavian Nemescu

Istoria muzicii spectrale (I)

cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Culturi şi mentalităŃi
muzicale

11.12.2012
12.12.2012
19.12.2012
20.12.2012
09.01.2013
15.01.2013
17.01.2013
22.01.2013
23.01.2013
24.01.2013

ConferinŃe doctorale susŃinute în sem.II, an univ.2012/2013
Nr.
crt.
1.

Nume şi Prenume
conferenŃiar
Octavian Nemescu

Titlul conferinŃei

Disciplina

Data susŃinerii

Istoria muzicii spectrale (II)

Culturi şi mentalităŃi
muzicale
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Culturi şi mentalităŃi
muzicale
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală

19.02.2013

Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală

19.03.2013

2.

Alexandru Leahu

Sacrul ca imbold al sintezelor
componistice monumentale

3.

Octavian Nemescu

Istoria muzicii spectrale (III)

4.

Dan Buciu

Domenico Scarlatti între Baroc,
Clasic şi Modern

5.

Octavian Nemescu

Sisteme componistice româneşti

6.

Nicolae Brânduş

7.

Valentina Sandu-Dediu

Sacru şi Profan în literatura şi
muzica românească
- opera La łigănci de N.Brânduş /
Mircea Eliade Muzica românească postbelică între
avangardă și tradiție

8.

Grigore Constantinescu

Rossini; un compozitor între două
epoci

9.

Teodor łuŃuianu

InterferenŃe şi similitudini
în cântul bachian (II)

10.

Magda Buciu

Cunoaşterea omului ca
propedeutică a educaŃiei

27.02.2013
28.02.2013
05.03.2013
12.03.2013
14.03.2013

20.03.2013
28.03.2013
02.04.2013
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11.

Dan Dediu-Sandu

Fenomenologia muzicală –
clarificări şi propuneri

12.

Dan Buciu

Domenico Scarlatti între Baroc,
Clasic şi Modern

13.

Teodor łuŃuianu

RelevaŃii spectrale în corpusul
parametric muzical (I)

14.

Yves Balmer

15.

Dinu Ciocan

16.

Dinu Ciocan

Re-analysing Olivier Messiaen’s
way of composing - Vision of
Amen’s sketches: what does this
new archive show us about
Messiaen’s act of composing and
the genesis of this work
Probleme ale vocabularului
(terminal şi neterminal) în limbajul
muzical tonal
Probleme ale sintaxei în limbajul
muzical tonal

17.

Nicolae Brânduş

ImprovizaŃia în muzică
- invenŃie şi descoperire-

18.

Dinu Ciocan

Probleme ale semanticii limbajului
muzical

19.

Dana Borşan

Imagine şi realizare în
interpretarea pianistică

20.

Alexandru Leahu

21.

Octavian Nemescu

„Stilul fantastic” – improvizatoric – o
chintesenŃă a creativităŃii
interpretului
Sisteme componistice româneşti (II)

22.

Liviu Dănceanu

Muzica contemporană spaniolă

23.

Dana Borşan

Dimensiunea dramatică a
concertelor pentru pian de Mozart

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală

03.04.2013

Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Culturi şi mentalităŃi
muzicale
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală

16.04.2013

09.04.2013
10.04.2013
11.04.2013

17.04.2013
18.04.2013
23.04.2013
25.04.2013
14.05.2013
16.05.2013
21.05.2013
23.05.2013

ConferinŃe doctorale susŃinute în sem.I, an univ.2013/2014
Nr.
crt.
21.

Nume şi Prenume
conferenŃiar
Alexandru Leahu

Titlul conferinŃei

Disciplina

Data susŃinerii

Dialectica hegeliană a evoluŃiei
limbajelor artistice

Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală

17.10.2013

22.

Dan Dediu

CărŃi fundamentale în muzica
secolului al XX-lea (I)

23.

Liviu Dănceanu

Muzica irlandeză contemporană

24.

Şerban Dimitrie Soreanu

25.

Şerban Dimitrie Soreanu

26.

Dan Dediu

Arhitectura unei Teze de Stilistică
interpretativă. Posibilități &
Probabilități (I)
Arhitectura unei Teze de Stilistică
interpretativă. Posibilități &
Probabilități (II)
CărŃi fundamentale în muzica
secolului al XX-lea (II)

27.

Şerban Dimitrie Soreanu

Arhitectura unei Teze de Stilistică
interpretativă. Posibilități &

24.10.2013
31.10.2013
06.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
20.11.2013
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Probabilități (III)
Muzica finlandeză contemporană

28.

Liviu Dănceanu

29.

Thomas Beimel

Activitatea muzical-pedagogică în
context multicultural

30.

SperanŃa Rădulescu

Experimentele etnomuzicologice şi
posibilele lor obiective (I)

31.

SperanŃa Rădulescu

Experimentele etnomuzicologice şi
posibilele lor obiective (II)

32.

Teodor łuŃuianu

Spectrul formativ al cîntului linear (I)

Nume şi Prenume
conferenŃiar
Teodor łuŃuianu

Titlul conferinŃei

Nr.
crt.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Spectrul formativ al cîntului linear
(II)

Dan Buciu

PriorităŃi în analiza armonică a
muzicii tonale (I)

Dan Buciu

PriorităŃi în analiza armonică a
muzicii tonale (II)

Magda Buciu

PotenŃialul educativ al
parteneriatului dintre ştiinŃă şi religie

Teodor łuŃuianu

Autosimilitate în elaboraŃia
discursului muzical (I)

Teodor łuŃuianu

Autosimilitate în elaboraŃia
discursului muzical (II)

avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Disciplina
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia
muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală
avansată

28.11.2013
05.12.2013
11.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
Data susŃinerii
20.12.2013
08.01.2014
15.01.2014
21.01.2014
30.01.2014
31.01.2014

Cercetarea științifică din UNMB a beneficiat în anul 2013 de conectarea întregii
universități la bazele de date internaționale, specific muzicale, JSTOR și Journal
of Music Education, la sugestia Departamentului de Muzicologie și Științe ale
Educației, coordonat de conf. univ. dr. Olguța Lupu. Aceste date pot fi accesate
de către oricine, de pe orice calculator conectat la serverul UNMB. De
asemenea, revista Musicology Today a UNMB, coordonată de prof. univ. dr.
Valentina Sandu-Dediu a continuat a fi indexată în baza de date americană
EBSCO, iar propunerea de colaborare a Musicology Today cu RILM (Répertoire
International de Littérature Musicale) a fost coordonată de lect. univ. dr. Florinela
Popa, prodecan al FCMPm, și semnată în 2014.
RESURSE UMANE
O analiză succintă a dinamicii posturilor și a numărului cadrelor didactice
constată creşterea uşoară a numărului de titulari (117), compensată de o
diminuare a numărului de cadre didactice asociate (70), pe un total de 173
posturi didactice. Iată mai jos o situație grafică a fluxului între anii 2008-2013 a
numărului de posturi, de titulari și de cadre didactice asociate, tablou general,
apoi situația analitică pe grade universitare.
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În ceea ce privește aspectul resurselor umane, putem prezenta o statistică
a numărului de titulari pentru anul 2013, pe categorii de angajați, în special la
personalul didactic (număr pe grade didactice):
Nr.crt. Profesori
Conferentiari Lectori
Asistenti
Total
universitari universitari
universitari universitari facultati
TOTAL
24
32
48
13
117

Dinamica numărului de titulari din UNMB
2006 –
2007

2007 –
2008

20082009

2009 –
2010

20102011

20112012

20122013

20132014

Profesori
ConferenŃiari
Lectori

30
33
38

25
36
38

25
36
38

30
40
37

27
40
37

24
39
42

18
39
45

24
32
48

AsistenŃi
Preparatori
TOTAL

29
2
132

27
1
127

27
1
127

22
1
130

19
1
124

17
0
122

13
0
115

13
0
117

În vara anului 2013 au fost publicate în Monitorul Oficial un număr de posturi de
asistent, lector, conferențiar și profesor, au fost organizate concursuri de ocupare
a acestora în septembrie, iar în octombrie au fost titularizați pe posturile
respective candidații care au fost declarați admiși.
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STUDENȚI
Admitere
În anul 2013 am școlarizat 163 de studenți la programele de licență, 91 la cele de
master și 15 la doctorat cu frecvență, încadrându-ne în capacitatea maximă a
programelor de studii, reglementată prin lege. Au scăzut, ca atare, veniturile
realizate din taxele de studii, în cele mai multe cazuri datorită plafonării
capacității maxime a programelor. Câteva statistici edificatoare sunt prezentate
mai jos:
Facultatea de Interpretare Muzicală
1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ
a) înmatriculaŃi octombrie 2013 – 90 studenŃi
b) absolvenŃi iunie 2013 –74 absolvenŃi (din care 72 cu examen de
licenŃă)
2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
c) înmatriculaŃi octombrie 2013 – 51 studenŃi
d) absolvenŃi iunie 2013 – 40absolvenŃi (din care 36 cu examen de
disertaŃie)
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Facultatea de CompoziŃie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
1. STUDII DE LICENłĂ
a) admişi în anul I, octombrie 2013 – 92studenŃi
b) absolvenŃi iunie 2013 – 53 din care 51 cu examen de licenŃă
2. STUDII DE MASTER
a) admişi anul I octombrie 2013 – 41
b) absolvenŃi iunie 2013 - 42din care 39 cu examen de disertaŃie
Şcoala doctorală:
- În anul univ.2013/2014 doctoratul a fost organizat la forma cu frecvenŃă. Au
fost înmatriculaŃi 18 studenŃi-doctoranzi, astfel: 15 pe locuri de la buget, 2
români pe locuri cu taxă şi 1 străin din Austria (U.E.) pe taxă.
- În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013 s-au susŃinut 44 teze.
Absolvenți
În ceea ce privește numărul de absolvenți, constatăm faptul că mai mult de 50%
din absolvenŃii studiilor de licenŃă continuă studiile prin masterat. Astfel, numărul
absolvenŃilor ultimelor trei promoŃii, admişi la studii universitare de masterat este
următorul, în statistica de mai jos fiind menŃionaŃi doar absolvenŃii UNMB
înmatriculaŃi la master:
Anul 2011: - AbsolvenŃi licenŃă:
- ÎnmatriculaŃi master:

FIM 82 + FCMPm 41 = 123 UNMB
FIM 47 + FCMPm 16 = 63 UNMB

PROCENT: 51,21%
Anul 2012: - AbsolvenŃi licenŃă:
- ÎnmatriculaŃi master:

FIM 65 + FCMPm 53 = 118 UNMB
FIM 46 + FCMPm 31 = 77 UNMB

PROCENT: 65,25 %
Anul 2013:

- AbsolvenŃi licenŃă:
- ÎnmatriculaŃi master:

FIM 74 + FCMPm 52 = 126 UNMB
FIM 44 + FCMPm 28 = 72 UNMB

PROCENT: 57,14%
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Dinamica absolvenților UNMB (2000-2013)

Burse studențești
Ambele FacultăŃi se ghidează după un Regulament de acordare a burselor şi a
altor forme de sprijin pentru studenŃi, pe care îl aplică în mod consecvent.
Bursele sunt acordate din alocaŃii de la buget, conform legislaŃiei în vigoare, prin
care se asigură şi toate drepturile ce le revin (inclusiv bursele) studenŃilor
cuprinşi în programele Erasmus, pe perioada plecării lor. Din fondurile
extrabugetare ale UNMB s-au acordat, în medie, pentru anul 2013 (an univ.
2011-2012, sem. II şi 2012-2013, sem. I), burse de studiu corespunzătoare
standardelor de referinŃă subvenŃionate de la bugetul de stat, burse de studiu
cumulative (de subvenŃie) pentru studenŃii admişi pe locuri cu taxă conform
Deciziei Senatului universitar din 4.04.2007 şi alte tipuri de burse ocazionale. Din
totalul de 282 (161+121) de studenŃi (în medie pentru anul 2012), beneficiari ai
tipurilor de burse acordate de UNMB, 50 sunt subvenŃionaŃi din fondurile proprii,
extrabugetare – 17,73 %. În UNMB există şi un sistem de acordare a burselor
de excelenŃă pentru studenŃi. Ca urmare a unor activităŃi de selecŃie, în baza
parteneriatului public-privat, s-au acordat burse de către fundaŃii precum
FundaŃia “Principesa Margareta”, bursele „Yolanda Mărculescu”, bursele
fundaŃiei „Constantin Dumitru”, bursele UNIMIR.
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ACTIVITATE DE CERCETARE/ CREAȚIE
În 2013 a avut loc un proces de reorganizare a cercetării. Prin Hotărârea
Senatului U.N.M.B. din 23 octombrie 2013 s-a înfiinŃat DirecŃia de Cercetare,
Inovare şi Informare, care cuprinde: Centrul de Muzică Electroacustică şi
Multimedia, Centrul de Muzică Veche, Centrul de Cercetare ŞtiinŃifică şi Proiecte
Artistice şi Centrul de Informare Muzicală din România, precum şi revistele
Musicology Today şi AkadeMusica. DirecŃia de Cercetare, Inovare şi Informare
condusă de conf. univ. dr. Nicolae GheorghiŃă în calitate de Director este direct
subordonată Prorectorului care răspunde de domeniul activităŃii de creaŃie
artistică şi de cercetare ştiinŃifică. Semnalăm în mod special implicarea tinerilor
cercetători în proiectele de cercetare.
Cercetarea este valorificată prin organizarea de sesiuni ştiinŃifice,
festivaluri, simpozioane, publicarea de articole şi studii în reviste la care UNMB
este editor – Musicology Today, ziarul Acord şi Revista AkadeMusica – sau coeditor (Actualitatea muzicală, Revista Muzica), prin numărul tot mai mare de
cărŃi, studii și broșuri semnate de membri ai corpului profesoral al UNMB care
apar în Editura “Glissando” a UNMB, Editura Muzicală sau în alte edituri de
prestigiu din Ńară şi străinătate, prin granturi de cercetare/creaŃie naŃionale
obŃinute prin competiŃie sau prin programe internaŃionale.
O mențiune specială o facem pentru revista Musicology Today, care își
câștigă, încet, dar sigur, o notorietate științifică solidă și un standard profesional
de vârf.
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Institutul postdoctoral MIDAS
Platforma naŃională a post-doctoratului în muzică este constituită în cadrul
UNMB şi poartă numele de Institut de Studii Muzicale Doctorale Avansate –
MIDAS, proiect finanŃat din fonduri europene, unic în Europa pe domeniul
muzică, având ca parteneri Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi,
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj şi Institutul CESPE al Academiei
Române. Acest proiect a fost iniŃiat acum trei ani şi s-a finalizat pe data de 31
martie 2013. Fondurile necesare efectuării plăților s-au deblocat pe parcursul
anului 2013, plățile aferente cererilor de rambursare depuse fiind realizate pe
parcursul ultimelor trei luni ale anului 2013. Tot la sfârșitul anului a fost depusă și
cererea finală de rambursare, existând posibilitatea ca, pe parcursul anului 2014
acest proiect să fie încheiat și sub raportul plăților efective restante. În martie
2014, o echipă a OIPOSDRU a fost prezentă la UNMB pentru o vizită la fața
locului (VFL), iar momentul în care raportul final asupra proiectului va fi realizat
se apropie vertiginos.
Aportul profesional al acestui for, cu posibilitatea schimbului de idei şi a
unei creşteri intelectuale profesionale rapide şi eficace, în care muzicieni din
toată România s-au întâlnit şi au discutat despre muzică şi aspectele sale
teoretice şi practice din diferite perspective, a conferit institutului MIDAS o aură
de oază profesională şi de autenticitate greu de găsit sau de construit în lumea
de azi. Prestigiul şi experienŃa mentorilor, precum şi subiectele incitante ale postdoctoranzilor sunt două argumente în sprijinul ideii că Institutul MIDAS a
constituit o platformă profesională de autentică valoare ştiinŃifică și muzicală.
DIRECȚIA DE CERCETARE, INOVARE ȘI INFORMARE
Centrul de Cercetare ştiinŃifică şi Proiecte Artistice (CCSPA)
Proiectele derulate de CCSPA sunt în principal cele de promovare a
activităților artistice: selecții pentru acordare de burse, oferirea de suport pentru
festivități, promovare pe pagina Facebook, organizarea de concursuri în
domeniul operetei și musicalului. De asemenea, centrul centralizează articolele
despre studenŃii şi profesorii din UNMB, dar şi studiile și articolele scrise de
aceştia pentru publicare în revistele muzicale de specialitate (reviste oferite
cititorilor şi în format electronic, online, pentru o mai mare vizibilitate).
Editura UNMB
Pe parcursul anul 2013, Editura UNMB a continuat promovarea creaŃiei
muzicologice, componistice şi interpretative publicând 26 de titluri: studii
muzicologice, lucrări istoriografice, eseuri, didactice. Cei mai mulŃi autori sunt din
comunitatea noastră academică, dar am colaborat şi cu autori din alte instituŃii
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din Ńară sau din străinătate. Lucrările de muzicologie (coperŃi, cuprins) au fost
postate în baza de date www.openlibrary.org, o mare parte din titluri au fost
postate pe pagina de Facebook a Editurii creată pentru a asigura o mai bună
vizibilitate a activităŃii editoriale a UNMB.
Lista volumelor tipărite la Editura UNMB în 2013 poate fi consultată şi pe
site-ul editurii www.edituraglissando.ro

Centrul de Muzică electroacustică şi Multimedia (CMeM)
Pe lângă activităŃile curente care se desfăşoară în cadrul CMeM, anul
2013 a consemnat continuarea cursurilor şi seminariilor care să asigure
studenŃilor cadrul dobândirii unor cunoştinŃe, abilităŃi şi competenŃe în muzica de
film, teatru şi televiziune, producŃia muzicală în studioul de muzică electronică,
lucrul cu echipamentele dedicate multimedia. S-au înscris în total un număr de
31 de cursanŃi, toŃi beneficiind – contra cost – de facilităŃile Studiului CMeM şi de
asistenŃa specialiştilor mai sus amintiŃi.
O parte foarte importantă a activităŃii CMeM a fost centrată pe cercetare
științifică finalizată prin realizarea şi dezvoltarea unor programe şi algoritmi cu
ajutorul mediului de programare Max/MSP/Jitter, cel mai avansat instrument în
ceea ce priveşte implementarea noilor tehnologii în artele audio – vizuale şi
multimedia contemporane. Softurile specializate pe care le-a dezvoltat au fost
integrate în lucrări artistice, ele reprezentând şi o bază didactică şi tehnică pentru
viitoare proiecte.
De asemenea, cercetător dr. Cătălin Crețu s-a implicat activ, împreună cu
drd. Cristina Uruc, vreme de un an întreg, la machetarea, supervizarea
implementării structurii, conținutului și graficii noului site al UNMB.

www.cimro.ro

Centrul

de

Informare

Muzicală

din

România

–

Activitatea centrului a fost centrată pe asigurarea unui flux de informație adusă la
zi și permanent actualizată, dar și pe îngrijirea și editarea unei serii de partituri de
muzică românească contemporană, lansate oficial pe 29 mai 2013, în cadrul
festivalului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi:
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Centrul de Muzică Veche
Pe lângă mai multe concerte organizate în țară și în capitală, CMV a organizat
Festivalul Săptămâna Barocă (28.10.-2.11.2013) și desfășoară parteneriate cu
Centre Cultural d’Ambronay și FundaŃia Light into Europe.

DIRECłIA RELAłII
(DRIPC)

INTERNAłIONALE

ŞI PROGRAME COMUNITARE

În anul 2013 s-au încheiat 76 de parteneriate în cadrul Programului Erasmus, sau întocmit dosarele de aplicație pentru obținerea Chartei Universitare Erasmus
2014-2021 și pentru aprobarea Programului CEEPUS III 2014-2015.
Reprezentanți ai instituției au participat la Întâlnirea anuală a Coordonatorilor de
RelaŃii InternaŃionale din Conservatoarele Europene, găzduită de Royal
Conservatoire Antwerp (septembrie 2013) şi la Congresul Anual al Rectorilor,
desfăşurat la Palermo (noiembrie 2013). De asemenea, am fost prezenți în trei
proiecte (dintre care două au fost IP și o școală de vară) în care suntem
parteneri:
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-"Improvisation in European Higher Music Education. Improving Artistic Development and
Professional Integration", eveniment organizat de Hague Royal Conservatoire (30 octombrie - 8
noiembrie 2013). În al treilea an de proiect, din partea UNMB au participat: lect. univ. dr. Horia
Maxim şi studenŃii: Ştefan Cazacu (violoncel), Radu Greluş (clarinet)
- European LiedForum, eveniment organizat de UDK Berlin. Al doilea an de proiect a fost
găzduit de Conservatorul din Vilnius, în intervalul 25 septembrie - 4 octombrie 2013. ParticipanŃi:
conf. Univ. dr. Remus Manoleanu şi studenŃii: Daniel Dascălu, Andra Demidov, Bianca
Diaconescu (pian), Veronica Anuşca, Valentin Trandafir, Gabriela Florea (canto), Alexandru Sima
(compoziŃie).
- International Summer Academy Prague – Wien – Budapest (ISA), organizat sub egida
Academiei de Muzică din Viena, participarea a 3 studenŃi bursieri: SebastianAndrone–
compoziŃie, PetraPană– flaut, Mihai Pintenaru – clarinet.

Statistica mobilităŃilor ERASMUS/ CEEPUS în anul academic 2012 – 2013 are
următoarea configurație:
Studenți: outgoing: 6 studenŃi (SMS) au efectuat mobilităŃi de studiu, 4 studenŃi (SMP) mobilităŃi
de plasament; incoming: 1 student (SMS) mobilităŃi de studiu.
Profesori și personal administrativ: outgoing: STA. Mobilitati de predare: 6, STT. Mobilitati de
formare profesionala: 9; incoming: Profesori Erasmus/ CEEPUS: 7

Centrul de Informare şi Orientare în Carieră pentru AbsolvenŃi şi StudenŃi
(CIOCAS)
Cele două activități principale derulate de CIOCAS, anume consultanța
individuală și documentarea au condus la câteva rezultate reliefate în raportul
centrului. Consultanța individuală la cerere (s-au înregistrat 667 de cereri) privind
dezvoltarea carierei are ca obiect, în anul 2013 solicitări formulate de studenți
privind oportunităŃile de studiu şi plasament în străinătate (instituŃii, discipline,
specializări, granturi), de transferuri, echivalări de studii, precum și solicitări
privind inserția în piața muncii și cereri de asistenŃă în realizarea unor aplicații
pentru proiecte personale.

FESTIVALUL ”CHEI”, ediția a IV-a
O grijă permanentă a constituit-o dezvoltarea orchestrelor și corurilor universității,
prin programe diverse și prezențe remarcate în viața de concert a Capitalei, dar și
prin continuarea Festivalului Chei, în aprilie 2013, aflat la a patra ediție. În cadrul
acestui festival, pe lângă o serie de manifestări artistice (simpozion de
muzicologie, concerte şi spectacole de înalt nivel artistic – camerale, simfonice,
de jazz, pop şi blues etc.) s-a organizat şi Gala ExcelenŃei în UNMB, în cadrul
căreia s-au acordat premii studenŃilor şi distincŃii de excelenŃă unor cadre
didactice emblematice pentru comunitatea academic a UNMB.
Pe parcursul anului 2013 am avut onoarea de a acorda titlul de Doctor
Honoris Causa al UNMB compozitorului polonez Zygmunt Krauze.
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PREMII ŞI DISTINCłII
acordate profesorilor şi studenŃilor UNMB în 2013
BilanŃul premiilor și distincțiilor profesorilor din UNMB în 2012 este de 11 (premii
naționale), iar cel al studenților este de 116 premii, dintre care 8 internaționale și
108 naționale. (lista nominală se găsește în Raportul de calitate pe 2013).
Concursul

Nr.
crt.

NaŃional

Premiul

Profesor

InternaŃional

Octavian Lazăr
Cosma

1.

x

Marele Premiu al UCMR

2.

x

3.

x

Premiul UCMR 2012 pentru lucrare corală
amplă
Premiul UCMR 2012 pentru creație didactică

4.

x

Premiul UCMR 2012 pentru lucrare multimedia

Diana Rotaru

5.

x

Premiul UCMR 2012 pentru istoriografie

Florinela Popa

6.

x

Premiul UCMR 2012 pentru sistematică
muzicală

Dinu Ciocan

7.

x

Premiul UCMR 2012 pentru jazz

Mircea Tiberian

8.

x

Silvia Voinea

9.

x

10.

x

11.

x

Premiul de excelență al Forumului Național
Român
Premiul de excelență al Forumului Național
Român
Premiul ”Elogiul Valorii” al Universității
Politehnica din București
Medalia jubiliară ”Madrigal” 50

Dan Buciu
Irina Odăgescu
Țuțuianu

Dan Dediu
Dan Dediu
Grigore Cudalbu

SERVICIUL STUDIO SPECTACOLE
Sala GEORGE ENESCU
Manifestări
Recital vocal/canto
Recital de pian
Recital de vioară

Nr.
5
28
5

Recital corzi grave/chitara

4

Recital suflători

20

Recital cameral
Recital sustinut de către doctoranzi
Recital percutie
Concert de orgă
Concert simfonic
Concert aniversar /comemorare

14
3
l
2
12
2
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Simpozion ştiinŃific
Zilele Departamentelor
Ceremonie de decernare a titlului de DHC

2
2
1

Concursul Mihail Jora

1

Concursul Victor Giuleanu
Concursul de Muzicologie
Bursa Yolanda Mărculescu
Festivaluri: Chei, George Enescu, Yamaha days,
SIMN, Meridian, Aurel Stroe, Baroque week

1
1
1
l

Proiect „Ziua portilor deschise”
Recital clavecin
Concert coral
Jazz
Expozitie de instrumente muzicale de suflat
Concerte MIDAS

1
1
12
2
1
3

Studioul de Operă
Manifestări
Spectacol de muzică şi dans
Concert Erasmus
Concert vocal / opera
Festivaluri: (Chei, SIMN, Meridian, V. Giuleanu, George Enescu,
Proiectul GeneraŃia XXIîn parteneriat cu Radiodifuziunea Română

Nr.
4
2
4
6
3

Sala DINU LIPATTI

Recital cameral/instrumental
Workshop
Masterclass
Proiectul Dialoguri cu muzica

Nr.
4
29
2
4
10

Concursul Paul Constantinescu

1

Festivalul George Enescu/Workshop

1

Masterclass Jin Wang

3

Lansare de carte/cd

5

Simpozion

9

Manifestări
Proiectul Remember Enescu
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Parteneriate:
FundaŃia Principesa Margareta (Bursa Tinere Talente)
TVR Cultural
Radiodifuziunea Română
Liceele de Muzică din Bucureşti
Ambasada Israelului
Ambasada Japoniei
Ambasada Germaniei
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR)
- Festival SIMN
- Festival Meridian
AsociaŃia NaŃională Corală din România (ANCR)
Institutul Goethe
British Council
FundaŃia Constantin Dumitru
AsociaŃia Nectarie Protopsaltul
Şcoala Postliceală Sf. Iosif
Şcoala nr.1 Bucureşti
Filarmonica George Enescu (Proiectul Clasic e fantastic)
Opera NaŃională din Bucureşti
Hochschule für Musik und Theater Hamburg
Monash University Australia
AsociaŃia Culturală Pro Contemporania
AsociaŃia Propuls
FundaŃia ConstantArt
FundaŃia Română pentru ExcelenŃă în Muzică
AsociaŃia Culturală Lanto Arte
Festivalul Sergiu Celibidache

ETICA UNIVERSITARĂ
În anul 2013 nu s-au constatat sau înregistrat probleme grave de relaționare, care
să implice activitatea Comisiei de Etică. Eventualele conflicte au fost aplanate la
nivelul structurilor de decizie.
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ACTIVITATEA FINANCIARĂ
După cum se poate observa din raportul contabil, totalul veniturilor universității a
fost în sumă de 20.868.237 lei, din care 15.315.169 lei reprezintă suma
contractului cu Ministerul Educației Naționale și 1.891.780 lei veniturile
extrabugetare.

Iată în continuare o analiză a dinamicii financiare din cadrul UNMB între anii
2007 și 2013:

Dinamica financiară [Lei]
2012

2013

Fonduri de la buget

22006538

2007

26894360 25866573

18341439 15826013

15939704

15315169

Fonduri proprii
Sold

1616900
3360698
26984136

1445840 1795907
5397433 6400980
33737633 33737633

2558009 2571827
7204402 5361896
28103850 23759736

1643216
2620423
20203343

1891789
1919327
20868237

Total buget UNMB

2008

2009

2010

2011
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PERSPECTIVE SINTETICE MANAGERIALE
Anul 2013 a adus cu sine greutăți manageriale importante, dar și rezolvări și
decizii raționale, pe care atât Consiliul de Administrație, cât și Senatul UNMB leau imaginat și hotărât. Astfel a fost, bunăoară, situația în care ne-am aflat la
începutul anului academic 2013-2014, când am avut de ales între mai multe
variante de restrângere a cheltuielilor de personal: dintre opțiunile avute în
vedere – restructurarea instituției și disponibilizarea personalului, scăderea
salariilor, ajustarea planurilor de învățământ, mărirea normelor didactice – s-a
ales varianta ajustării planurilor de învățământ, doar în câteva locuri, prin mărirea
numărului de studenți pe grupă la lucrările/cursurile practice individuale (la FIM)
și prin micșorarea numărului de grupe de seminar/lucrări practice (la FCMPm).
Prin această măsură am reușim să menținem un echilibru financiar precar, dar
eficient. S-a pus accent mai mult pe intensitatea predării și pe lucrul individual al
studentului, după cum am afirmat deja într-un editorial al ziarului Acord. Să
sperăm că această rezolvare ne va putea, și pe mai departe, menține pe linia de
plutire, în condițiile în care bugetul pentru anul 2014 va fi asemănător cu cel din
2013. În eventualitatea unei diminuări, atunci vom fi nevoiți să imaginăm și alte
posibilități de protejare ale activității noastre și a personalului.
De asemenea, am avut de înfruntat diverse contestații și memorii, unele
dintre ele adresate chiar Ministerului Educației sau Președinției României. Am
răspuns în termen la toate aceste contestaŃii sau reclamaŃii, iar această activitate
ne-a ocupat mult timp și ne-a consumat o mare cantitate de energie, căci pentru
găsirea formulărilor celor mai clare şi răspicate au fost necesare multe consultări
juridice, vizite la forurile superioare, redactarea răspunsurilor etc.
31

Tot în 2013, am fost ales vice-președinte responsabil cu problemele
universităților de arte din România al Consiliului Național al Rectorilor, prin votul
tuturor rectorilor din CNR. Se află în stadiu de proiect realizarea unui consorțiu al
tuturor acestor universități, care să realizeze o coeziune mai mare între aceste
școli superioare de educație artistică și să constituie la nivel național o falangă
demnă de luat în seamă în raporturile cu legiuitorul.
Pentru toată activitatea depusă în anul 2013, doresc să mulțumesc
membrilor Senatului, preşedintei Senatului, Dana Borşan şi vicepreşedintelui
Senatului Ioan Golcea și, apoi, Nicolae Gheorghiță, membrilor Consiliului de
AdministraŃie, prorectorilor Diana Moş şi Antigona Rădulescu, decanilor Bianca
Manoleanu şi Smaranda Murgan, prodecanilor Cristina Popescu-Stăneşti şi
Florinela Popa, directorilor de departament Vlad Dimulescu (Instrumente cu
claviatură şi muzică de cameră), Marcel Frandeş (Instrumente de orchestră),
Eleonora Enăchescu (Canto şi artele spectacolului muzical), Doina Rotaru și,
apoi, Christian Berger (CompoziŃie), OlguŃa Lupu (Muzicologie şi ŞtiinŃele
EducaŃiei Muzicale) şi Mihail Diaconescu (Dirijat şi Instrumente complementare),
Şerban Dimitrie Soreanu (Şcoala doctorală), dar și celorlalți contributori la mersul
bun al lucrurilor, anume factorilor de decizie din administrație: directorului general
administrativ Gheorghe Mihăilă, secretarei şef Tereza Lazăr, studenŃilor din
AsociaŃia StudenŃilor din UNMB sau din afara ei.
De asemenea, se cuvin mulțumiri centrelor şi direcŃiilor diverse, precum şi
tuturor serviciilor administrative: DRIPC (Lucia Costinescu și Angela Șindeli),
DPPD (Dragoş Călin și Dalila Cernătescu), CEMCSP (Carmen Manea și Viorela
Ciucur), CCSAA (Mihai Cosma), CMEM (Cătălin CreŃu, Roman Vlad), serviciului
contabilitate (Gabriela Negrea), administrativ şi social (Gabriel Selişteanu),
tehnic-achiziŃii (George Tănăsescu), resurse umane-salarizare (Elisabeta Rotilă),
studio-spectacole (Dan Bujor), mediatecă (Maria Cioponea-Mihaela Sandu și
Diana Antonescu), cămin (Mircea Bacalu). De asemenea, unor angajaŃi implicaŃi
şi motivaŃi profesional, precum Roxana Mihălăchescu, Georgeta Ocneanu,
Liliana Hurezeanu, Gabriela Martin, Lavinia Popescu, Cristina Paraschivescu,
Virginia Stoian, Dorina Sănduțu, Carmen Tudor, Eugenia Toma, Mihaela
Şerbănică, Cristina Uruc, Andra FrăŃilă, LuminiŃa Ciobanu, Heliana Tudor, Tudor
Moisin, Florentina Herghelegiu, Ion Cazan, Felix Vîjîiac și Dan Velicu.

Aprobat în şedinŃa Senatului UNMB din data de 16 aprilie 2014
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