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O analiză instituţională
Prof. univ. dr. Dan Dediu
Rector

I. Preambul
Din momentul în care am fost ales Rector al Universităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti am înţeles că trebuie să tac şi să ascult. Aceasta a fost prima
lecţie. Să tac şi să învăţ cât mai multă administraţie publică a constituit a doua
lecţie. Chiar asta am şi făcut, citind tomuri şi articole de management, de
contabilitate, de economie şi de drept. Consider că am învăţat lucruri ce-mi vor
folosi toată viaţa. Dar am mai învăţat un lucru: să nu neglijez puterea cuvântului
scris şi, mai cu seamă, puterea semnăturii. Aceasta a fost a treia lecţie.
Acum sunt pe la lecţia o mie şi tot consider că sunt novice. În acest sens,
mi-au folosit învăţămintele lui Ştefan Niculescu şi Dinu Ciocan, care mi-au sădit în
conştiinţă certitudinea faptului că nimeni nu s-a născut învăţat, dar nici nu moare
învăţat. Pentru cei care vor să tragă de aici concluzia că mai bine nu mai învăţăm
nimic, nu am decât să le spun: ideea este că oricât ai învăţa, tot mai există ceva ce
nu ai învăţat sau ai uitat. Spectrele nemărginirii cunoaşterii şi ţinerii de minte pot
da naştere refuzului cunoaşterii, desigur. Fiecare este liber să judece. Dar nu în
acest fel, şi nu într-un mediu universitar. Aici, dacă te-ai angajat, eşti dator să
muşti serios din cunoaştere, să încerci să dai totul din ceea ce poţi. Competiţia
este deschisă.
De aceea, în spiritul viziunii şi misiunii asumate prin strategia de dezvoltare
şi planul operaţional ale Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti,
conducerea instituţiei şi eu personal asumăm faptul că activitatea desfăşurată pe
anii 2008 şi 2009 a avut la bază următoarele idei directoare: creativitate,
comunicare şi tehnologie.
Multe dintre iniţiativele începute conform programului managerial au fost
finalizate cu succes, altele sunt în curs de desfăşurare, urmând a fi împlinite în
curând. Desigur, multe dintre proiecte au suferit transformări benefice atunci
când au fost puse în operă, altele s-au păstrat însă aşa cum au fost concepute.
Acest lucru ne arată că există capacitate de previziune reală, capabilă să
imagineze, să coaguleze o idee şi să susţină cu tărie aplicarea ei, dar ne arată şi
posibilitatea ca unele proiecte să poată fi adaptate „din mers”, acolo unde
condiţiile obiective ale implementării s-au schimbat sau chiar şi-au modificat
datele iniţiale ale problemelor. În acest sens, s-a constatat o creştere a capacităţii
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de reacţie a colectivelor de lucru şi chiar o îmbunătăţire a ethosului
organizaţional, reflectat în comportamentul angajaţilor odată cu sudarea
echipelor şi cu învăţarea multor proceduri necesare încheierii pozitive a
proiectelor propuse şi implementate.
Învăţământul superior contemporan este într-un continuu flux
informaţional, dinamica sistemului variind şi impunând capacităţi de reacţie
rapidă şi adaptabilitate din partea instituţiilor din cadrul său. Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti s-a adaptat acestui ritm al schimbărilor şi
încearcă să devină chiar un model în domeniu pentru înţelegerea, raţionalizarea şi
rezolvarea multiplelor probleme ce se ivesc la răspântia dintre milenii şi civilizaţii.
O nouă cultură organizaţională a apărut şi ea constituie elementul fundamental
pentru dezvoltarea viitoare a tuturor instituţiilor de învăţământ superior,
impunându-se ca ea să fie asimilată şi aplicată creator şi asumată de către fiecare
membru al comunităţii academice. Este vorba de o cultură organizaţională ce
pune accentul pe câţiva parametri prin care se pot controla rezultatele la care
ajunge o instituţie: iniţiative, proiecte, realizări, feed-back, reglementări,
proceduri, întărirea legăturilor cu piaţa muncii.
În acest sens, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti a fost
întotdeauna şi a rămas o cheie de boltă a învăţământului muzical din România. Nu
de puţine ori, UNMB a constituit şi un model pentru ţările din regiune, implicânduse în relaţii internaţionale puternice, trainice, prin organismul extrem de eficient
al Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, coordonat
cu sârg şi competenţă de către conf. univ. dr. Lucia Costinescu. Multitudinea de
proiecte specifice şi manifestări muzicale din cadrul UNMB a fost întotdeauna un
prilej de mândrie pentru comunitatea noastră academică, iar cercetarea ştiinţifică
şi creaţia artistică au rămas două faţete complementare ale activităţilor depuse de
către studenţi şi cadrele didactice ale universităţii noastre. Dar nu numai atât:
calitatea acestor proiecte şi manifestări reprezintă de asemenea un punct nodal
ce a fost monitorizat ceva mai în detaliu în perioada raportată, putând astăzi să fie
supus unor criterii de analiză a performanţei, după cum va reieşi din conţinutul
acestui raport.
Mergând punctual în adâncimea fiecărei dintre realizările acestor doi
ani de muncă acerbă, am ajuns la a configura o structură clară a analizei
instituţionale (orientându-ne după o tehnică de analiză managerială SWOT,
combinată şi cu alte criterii de aprofundare), după cum urmează: educaţie
muzicală, activităţi profesionale, baza materială, imagine publică, resurse
umane, noi structuri. Ne asumăm ordonarea conceptuală a materialului de
faţă, precum şi eventualele scăpări inerente unui astfel de demers de
cartografiere a unei activităţi ce se întinde pe parcursul a doi ani. Menţionăm
că este vorba de un pionierat în acest domeniu, iar eventualele scăpări pot fi
puse pe seama acestei caracteristici.
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Înainte de a prezenta calităţile şi defectele pe care le-am constatat în
analiza instituţională desfăşurată, dorim să prezentăm contextul în care ne
desfăşurăm activitatea, cu intenţia de a lămuri şi preciza locul şi timpul pe care-l
ocupăm în acest areal în cadrul extrem de schimbător al lumii universitare de
astăzi.

II. Cadrul activităţii. Oportunităţi şi ameninţări
Orice instituţie îşi derulează activitatea pe două planuri. Planul intern, care
constituie sistemul ce organizează conţinutul activităţilor specifice, contorizează şi
interpretează realizările, identifică defectele şi necesităţile, şi planul extern, care
precizează rolul instituţiei în context, arătând oportunităţile, ocaziile generale şi
ameninţările punctuale, pericolele ce se pot degaja la un moment dat din afara
instituţiei. În cele ce urmează ne vom focaliza pe planul extern, aducând în
discuţie oportunităţile şi ameninţările, pentru păstrarea unei acurateţi a analizei
ulterioare, atunci când vom ajunge la planul intern.
Oportunităţi externe
a. Procesul Bologna. AEC
Este evident faptul că procesul Bologna constituie pentru UNMB
oportunitatea cea mai vizibilă şi totodată cea mai credibilă. Concret, prin
participarea activă la Association Européenne des Conservatoires (AEC),
universitatea noastră a reuşit, în câţiva ani, să devină cea mai activă unitate de
învăţământ superior din regiune în acest organism european, mărturie fiind aici
implicarea în proiectul POLIFONIA (prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu), în
schimburile ERASMUS şi CEEPUS (conf. univ. dr. Lucia Costinescu), în consiliul de
conducere al AEC (prof. univ. dr. Dan Buciu). Aici trebuie evidenţiat rolul deosebit
pe care l-a avut în anii mandatului său rectorul Dan Buciu, care a ştiut, a avut flerul
şi disponibilitatea umană să întreţină cu mare tact relaţia cu personalităţi din AEC,
realizând acest lucru în folosul instituţiei. Inestimabilă ocazie, fructificată cu
inteligenţă şi muncă acerbă! De asemenea, munca neobosită a doamnei
Costinescu a păstrat înflorită relaţia instituţională cu prietenii noştri europeni.
b. Rolul proiectelor FSE POS-DRU
Tot în logica internaţionalizării mediului instituţional şi a obţinerii de
fonduri pentru proiecte se plasează şi oportunitatea de a accesa fonduri
structurale europene (FSE). În acest sens, au fost depuse mai multe proiecte (în
cadrul Planului Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane), dintre care
unele au fost câştigătoare, altele îşi aşteaptă rândul pentru a fi evaluate.
Proiectele câştigate de către UNMB în aceşti ani se numesc „De la ucenicie
la măiestrie în practica dirijorală” şi „Institut de studii muzicale doctorale
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avansate”. Primul are un buget de aproximativ 250.000 de Euro şi a fost
implementat deja, el aflându-se în anul al doilea al derulării, fiind un proiect ce
vine în sprijinul studenţilor la dirijat cor şi dirijat orchestră, pentru realizarea
practicii acestora în condiţiile oferite de parteneri din zona instituţiilor de
spectacole (Opera Română, Societatea Română de Radiodifuziune, Filarmonicile
din Târgovişte, Piteşti şi Ploieşti). Al doilea proiect este de-abia la început, are un
buget de peste 3.500.000 de euro, se întinde pe parcursul a trei ani şi include ca
parteneri Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi şi Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj.
c. Parteneriatul public-privat
O nouă ocazie care ni se oferă este cea de realizare a parteneriatelor
public-private (cu firme sau universităţi), întru dezvoltarea de proiecte comune.
Un astfel de exemplu poate fi dat prin campania „Salvaţi pianele Conservatorului”,
derulată de către realitatea.net şi încheiată apoi cu un contract de sponsorizare al
BRD, care va oferi 5000 euro anual, vreme de trei ani, pentru repararea şi
recondiţionarea pianelor din UNMB. Asemenea parteneriate sau contracte vor
deveni uzuale pentru tipul de societate spre care ne îndreptăm, drept urmare
considerăm că o politică activă pentru realizarea unor astfel de parteneriate nu
poate decât să conducă la o mai bună comunicare a nevoilor noastre, precum şi la
avantaje punctuale sau generale privind nivelul tehnologic şi etic al procesului
didactic.
d. Utilizarea spaţiului virtual deschis
Lumea contemporană beneficiază de cuceririle tehnologiei de vârf, iar
procesul educativ nu poate avea decât de câştigat din folosirea spaţiului virtual
deschis în predare şi învăţare. În acest sens, transparenţa cunoaşterii trebuie să fie
considerată drept un bun câştigat. Derivă de aici şi transparenţa multor altor
procese didactice, de la cel de predare (cursuri on-line), la cel de informare
(bibliotecile virtuale), de la cel de învăţare, la cel de evaluare. Pentru
exemplificare, ne-am putea opri la cel din urmă. Explicarea notării, pentru ca
studentul să înţeleagă ce a greşit, devine o consecinţă logică a sistemului de
notare performant. Este de înţeles, de asemenea, laxitatea cadrului normativ, mai
ales în domeniul muzical, ceea ce conduce la relativitatea criteriilor, însă aceasta
nu poate constitui o justificare necesară şi suficientă a sistemului de notare.
Considerăm că există şi se pot evidenţia anumite criterii tari, ce se pot stabili
printr-un proces de inducţie şi modelare a procedurilor de notare, desigur,
adaptate fiecărui specific muzical, teoretic ori practic.
O altă componentă a transparenţei procesului educaţional este ilustrată de
diferite alte procedee prin care educaţia devine interactivă şi poate căpăta valenţe
cinetice deosebite. Iar aici mă refer în special la noile modalităţi de, bunăoară,
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corectare a unui text prin procedeul de track-changes din cadrul programului
Word. Astfel de manifestări accelerează procesul de cunoaştere şi conferă actului
educaţional o dimensiune virtuală ce economiseşte deopotrivă spaţiu şi timp,
întru o îndrumare individuală cât se poate de benefică şi plină de învăţăminte.
Ameninţări externe
Pe lângă oportunităţi, suntem asaltaţi şi de pericole de diferite mărimi şi
intensităţi. Vom încerca să identificăm câteva asemenea ameninţări, din punctul
temporal şi spaţial în care ne aflăm aici şi acum:
a. Scăderea numărului de studenţi, datorată deopotrivă diminuării
demografice (să nu uităm faptul că până în 2013, că demografia României se află
pe panta descendentă, alsolvenţii clasei a XII-a fiind din ce în ce mai puţini) şi a
dezinteresului pentru profesia de muzician. Această diminuare a numărului de
studenţi va conduce, în sistemul finanţării bugetare centrată pe student, la o
inevitabilă scădere de fonduri băneşti. De aceea, trebuie diversificată baza de
racolare a studenţilor (integrând şi liceele umaniste şi reale, ceea ce implică
scăderea nivelului cunoştinţelor muzicale, ceea ce va transforma universitatea
într-o pepinieră de alfabetizare muzicală), create noi programe de studii în limbi
de circulaţie mondială (pentru atragerea studenţilor străini), iniţierea unor
programe de consultanţă cu mediul privat şi dezvoltarea unor interfeţe
organizaţionale ce vor miza pe spiritul antreprenorial.
b. Diminuarea prestigiului profesiei de muzician în România şi, în general,
derizoriul statutului artistului. În acest sens, poate că nu este lipsit de sens să
remarcăm faptul că, la nivelul mentalului colectiv, ne-am întors în perioada
interbelică. Atunci exista ideea că artistul este un fel de cetăţean de rangul al
doilea, un „coate-goale”. Într-o întâlnire astrală pe care am avut-o cu vestitul
regizor Liviu Ciulei, acesta povestea că tatăl său, având o voce de tenor excelentă,
urma să apară într-o premieră cu „Paiaţe” de Leoncavallo, la Opera Română din
Bucureşti. Iar tatăl tatălui, bunicul lui Ciulei, i-a interzis cu desăvârşire acest lucru,
spunându-i tăios: „Nu te-am crescut ca să devii o paiaţă!”. După mult timp, tatăl
lui Liviu Ciulei, când acesta, la rândul său, a venit să-i spună că va juca într-o piesă
de teatru, i-a replicat îngândurat: „Treaba asta cu teatrul...e un lucru grav.”
Parafrazând, a fi muzician este un lucru grav, de mare importanţă şi trebuie înţeles
ca atare. Noi trebuie să luptăm pentru înţelegerea şi acceptarea acestui lucru.
c. Pericolul relativismului extrem ce confundă pluralitatea de opinii cu lipsa
unor valori culturale şi muzicale ferme. În educaţie, spiritul dilematic nu-şi găseşte
locul decât ca ornament, nicidecum ca fundament. De aceea, aici este contextul
care trebuie normat până şi cel mai mic firicel de nuanţă. Căci nuanţa este totul în
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artă. Dacă schimbăm un sunet sau chiar o „iotă” dintr-un text muzical, el se
schimbă complet. Dacă schimbăm un cuvânt dintr-o poezie, magia se evaporă ca
prin farmec. Arta este domeniul cel mai precis sub acest aspect al detaliului
infinitezimal. Se vor ridica voci care vor remarca: nu se poate norma nimic în artă!
Le vom răspunde: ba se poate! Totul trebuie să pornească de la discuţia de
principiu asupra relaţiei dintre regulă şi excepţie. Dacă se clarifică acest aspect,
atunci vom putea avea un învăţământ nuanţat, dar nedilematic. Ambiguitatea
poetică a muzicii este una foarte clară. Ea nu înseamnă însă haos ori relativism, ci
înseamnă posibilitate de opţiune între două sau trei variante viabile,
argumentabile şi sustenabile artistic. Nu mai multe, însă.
d. Inutilitatea performanţei muzicale este o idee pernicioasă care capătă din
ce mai mult contur în mentalul colectiv. De aceea, ea trebuie combătută prin
toate mijloacele. „La ce bun să mai studiem atâta vreme, că tot nu vom răzbate!”,
pare a suna descurajantul gând ce cariază disponibilitatea de a îmbrăţişa profesia
de muzician autentic, umbrind-o cu frustrări şi nesiguranţe. Performanţa muzicală
este singura care ne justifică în faţa publicului şi a noastră înşine ca muzicieni. Fără
idealul atingerii ei şi fără focul interior al obsesiei pentru perfecţiunea ei, vocaţia
de muzician dispare ca un fum. Este datoria noastră să întreţinem jarul din care se
va ridica flacăra performanţei, asemenea unei coloane de foc divin.
e. Dispariţia culturii scrise, dispariţia cărţii este pe cale să instaureze o
nouă cultură „orală”. Trebuie să profităm de această instaurare viitoare a
„oralităţii” culturii prin impunerea unui nou statut al muzicianului, derivat din
atotprezenţa muzicii pe tot mapamondul, considerată recent de Tim Blanning o
victorie a mediului auditiv. Muzicianul, iniţial văzut asemenea unui guru, unui
profet, apoi perceput ca cercetător, poate redeveni în actualitate ceea ce a fost de
la bun început: un mag, un hipnotizator, un personaj fascinant – calitate pe care
şi-o va putea obţine printr-un efort de autoanaliză şi disciplinare a normelor. În
acest fel vom putea justifica învăţământul individual, aflat mereu în tirul celor care
vor să facă economie. Pentru noi, învăţământul individual constituie adevăratul
secret pentru forjarea talentelor şi creşterea cifrei octanice a performanţelor lor.

III. Realizări şi necesităţi
În pofida vremurilor de criză pe care le trăim, parcă scoborâte din vestita
formulă a cronicarului moldovean, potrivit căreia „nu e vremea supt om, ci omul
supt vremi”, în locul unei strategii defensive, închisă într-o cecitate aparent
protectoare, dar pierzătoare din start la bursa cineticii lumii actuale, am ales o
strategie ofensivă, care a luat „în piept” realitatea, încercând să găsească formule
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alternative de finanţare, formule ce au în prim-plan proiectele. Acestea au fost
susţinute cu curaj şi constituie premisa realizărilor viitoare ale UNMB.
Într-o instituţie publică, realizările de ordin profesional, spunea cineva, nu
contează. Contează numai dacă angajaţii îşi primesc salariile şi dacă s-a construit
vreo clădire. Chiar pornind de la ideea că oamenii niciodată nu sunt mulţumiţi cu
ceea ce au, tot nu putem ajunge să credem că aşa ceva e de ajuns pentru a
schimba o instituţie. Pentru a o conserva muzeistic, poate... În 2008 şi 2009 oamenii şi-ar primit salariile. Chiar şi legala primă anuală, intitulată neortodox „al
treisprezecelea salariu”, a fost acordată în vremuri foarte draconice, din fonduri pe
care le-am drămuit cu mare precauţie! De construit, am şi construit: am terminat de
consolidat şi reabilitat o sală de operă, o cafetteria şi săli de curs aferente. Plus multe
altele. De aceea, credem că ponciful citat provine fie din zona lăutărismului, fie din
cea a cinismului. Noi suntem, prin delimitare, notişti şi optimişti. Ştim ce facem şi de
ce facem un anume lucru. Vrem să vi-l împărtăşim şi dumneavoastră şi, de aceea,
vom încerca să enumerăm succint realizările din acest răstimp.
Pentru că noi, conducerea UNMB, credem cu tărie că realizările, oricât de
mici ar fi ele, constituie un fel de adrenalină instituţională care face ca organismul
perfectibil al administraţiei să se regenereze şi să secrete hormoni pentru o
încercare viitoare. Suntem optimişti incurabili, în sensul în care – dacă pesimistul
poate fi definit ca persoana ce vede în orice oportunitate o calamitate, optimistul,
dimpotrivă, e cel ce vede în orice calamitate o oportunitate! -. De aceea, vă
prezentăm în continuare un sumar al realizărilor şi necesităţilor acestui angrenaj
subtil care se cheamă UNMB.
1.Educaţie
1.1. Aspectul educativ a fost considerat în perioada 2008-2009 drept vital
pentru existenţa universităţii. Prin redefinirea conţinutului şi formei experienţei
didactice am depus eforturi conjugate, la nivelul ambelor facultăţi, pentru
acreditarea a 6 programe de studii de masterat (în 2008) şi a 4 programe de studii
de licenţă (2009), urmând ca alte 3 programe de licenţă să fie evaluate în anul
2010, împreună cu evaluarea instituţională, naţională şi internaţională. A fost o
muncă sisifică ce s-a derulat la nivelul catedrelor, dar mai ales la nivelul celor două
decanate, iar pentru aceste realizări li se cuvin mulţumiri colectivelor coordonate
de doamnele decan conf. univ. dr. Bianca Manoleanu şi prof. univ. dr. Smaranda
Murgan.
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Odată cu elaborarea actelor necesare pentru evaluarea şi acreditarea
programelor de studiu am reuşit să modernizăm planurile de învăţământ şi
programele analitice. Realizarea sau îmbunătăţirea unor regulamente specifice a
constituit de asemenea o preocupare deosebită a echipelor de lucru, între care sau remarcat cele coordonate de prorectorii prof. univ. dr. Dana Borşan şi prof.
univ. dr. Teodor Ţuţuianu.
1.2. De asemenea, pe lângă procesul de acreditare, am îmbunătăţit
sistemul de acordare a burselor de excelenţă pentru studenţi (burse ale UNMB) şi
am desfăşurat activităţi de selecţie, în baza parteneriatului public-privat, pentru
acordarea unor burse de către fundaţii precum “Fundaţia Principesa Margareta”
(5 burse de excelenţă în valoare de 2000 de euro fiecare) şi Fundaţia “Constantin
Dumitru” (2 burse de excelenţă în valoare câte 2500 de euro). Premii anuale, în
cadrul concursurilor organizate de facultăţi, au fost susţinute în continuare.
1.3. Cu sprijinul preţios al preşedintelui UNMB, prof. univ. dr. Dorel PaşcuRădulescu, am iniţiat un proiect de susţinere a activităţii orchestrelor universităţii,
printr-o deschidere deopotrivă către personalităţi dirijorale de prim rang şi săli de
concert de mare prestigiu. În acest sens, pe data de 8 martie 2009 a avut loc la
Ateneul Român un concert pregătit şi dirijat de către Cristian Mandeal,
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iar pe 28 noiembrie 2009, o altă orchestră a UNMB a susţinut un concert sub
bagheta lui Christian Badea, tot pe scena Ateneului Român.

Considerăm că aceste prezenţe concertistice au adus, pe lângă experienţa
câştigată de către studenţii orchestranţi, şi un plus de imagine pozitivă iniţiativelor
manageriale ale universităţii noastre. În plus, am avut ocazia de a desfăşura un
fructuos parteneriat cu Filarmonica „G.Enescu” şi Ministerul Educaţiei în cadrul
proiectului UNESCO ce s-a desfăşurat în data de 23 mai la Ateneul Român, unde
ansamblul „Game” condus de prof. univ. dr. Alexandru Matei, apoi orchestra şi
corul UNMB – coordonate de dirijorul Leonard Boga (doctorand la UNMB) şi prof.
univ. dr. Mihai Diaconescu – au încântat audienţa constituită în mare parte din
miniştrii şi mari demnitari ai statelor europene.
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1.4. Tot în scop educativ, pentru a veni în sprijinul studenţilor dirijori, am
imaginat şi câştigat cu multă muncă un proiect POS-DRU, citat mai sus ca exemplu.
Trebuie spus că el a fost conceput pentru a ajuta efectiv tinerii dirijori să vină în
contact cu materia viitoare a muncii lor, orchestra simfonică. Proiectul coordonat
de către subsemnatul şi conf. univ. dr. Lucia Costinescu beneficiază de veghea
permanent implicată a dirijorilor Horia Andreescu,
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Cristian Brâncuşi, Voicu Popescu, Tiberiu Soare, Stelian Olaru, iar din partea UNMB –
conf. univ. dr. Petru Andriesei şi prof. univ. dr. Mihai Diaconescu. Pentru cei interesaţi
de mai multe detalii asupra proiectului, informaţiile sunt disponibile pe site-ul
http://delaucenicielamaiestrieinpracticadirijorala.unmb.upgradetv.ro/

1.5. Nici zona liceenilor interesaţi de cunoaştere muzicală nu a fost
neglijată, în această privinţă depunând mărturie organizarea cu mare succes a
„Cercului de compoziţie pentru elevi”, la finele anului 2009. Observând subţierea
input-ului la examenul de admitere, împreună cu colegii din cadrul catedrei de
compoziţie am venit cu diferite sugestii, dintre care ideea organizării
experimentale a acestui cerc a fost una dintre cele mai agreate. Iniţiativa aparţine
catedrei de compoziţie şi în special prof. univ. dr. Doina Rotaru, şefa catedrei,
prof. univ. dr. Dan Dediu şi prof. univ. Nicolae Coman. Succesul neaşteptat al
acestui cerc – s-au prezentat peste 70 de elevi din gimnaziu şi liceu
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– ne îndreptăţeşte să afirmăm următoarele: nu credem că nu mai există interes
pentru această disciplină şi vocaţie muzicală creatoare, ci că sistemul nostru de
învăţământ nu comunică încă îndeajuns de bine cu mediul pre-universitar. Acest
punct slab al comunicării noastre cu mediul exterior trebuie avut mereu în vedere
şi ameliorat de câte ori este nevoie. În acest caz, considerăm că este vorba de o
victorie provizorie, un exemplu de iniţiativă norocoasă ce a previzionat mai puţin
decât a primit. De unde extragem şi o învăţătură: să nu subestimăm niciodată
apetenţa elevilor, şi în general a tinerilor, pentru ceea ce facem noi aici, pentru
activităţile noastre punctuale, oricât de „ezoterice” ar fi ele!
2.Activităţi profesionale
2.1. Pe un loc de frunte în realizările noastre dorim să reliefăm demararea
celor trei reviste, trepte absolut necesare ale procesului de comunicare intra- şi
extra-instituţională. Periodicitatea apariţiilor lor şi tenacitatea pe care colectivele
de redacţie au manifestat-o în menţinerea standardelor lor, precum şi
permanenta primenire a conţinutului şi a formei grafice a făcut ca aceste
demersuri să constituie succese reale de comunicare. Ziarul Acord,aflat la al
cincilea număr, este o publicaţie dinamică de informare universitară, realizată sub
coordonarea conf. univ. dr. Antigona Rădulescu, prodecan al FCMPM. Revista
„Akademos” , care reia şi redimensionează creator un proiect editorial existent în
cadrul Universităţii noastre, constituie receptacolul simpozioanelor desfăşurate în
cadrul catedrelor şi nu numai, organizând tematic comunicări ştiinţifice, referate şi
eseuri, totul fiind coordonat de către prodecanul FIM, conf. univ. dr. Tatiana Noia.
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Last but not least, revista „Musicology Today”,

demarată de curând în variantă on-line în limba engleză, reprezintă un prim pas pe
care colectivul redacţional aflat sub coordonarea prof. univ. dr. Valentina SanduDediu, împreună cu experţi internaţionali, l-au realizat întru edificarea unei solide
şi recunoscute reviste de muzicologie (www.musicologytoday.ro)
2.2. Un alt loc de frunte este ocupat de reuşita realizării stagiunii de
concerte a universităţii.
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Demarată sub o atitudine mefientă din partea diverselor colective artistice, ideea
stagiunii s-a dovedit a fi viabilă şi pragmatică, rezolvată cu eleganţă şi tact de către
Consiliul Artistic coordonat de prof. univ. dr. Dana Borşan. Şi tot aici se poate
încadra iniţiativa creării unui Festival al UNMB, prin unirea celor două manifestări
festive ale facultăţilor, din luna aprilie. Festivalul, după lungi discuţii, a căpătat
numele de „CHEI” şi se află în acest an la cea de-a doua ediţie.
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2.3. În universitatea noastră s-au adus mai multe premii studenţeşti,
precum şi distincţii acordate membrilor corpului didactic de către instituţii ale
statului român sau ale altor state.
Cercetare ştiinţifică şi activităţi artistice în 2007/8 şi 2008/9
Activităţi

2007/8

2008/9

Evenimente muzicale

830

1129

Publicaţii

32

27

Proiecte

21

16

Distincţii & premii – personal academic

16

12

Distincţii & premii – studenţi

91

98

Evenimente muzicale anuale

1200
1000
800
600
400
200
0

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Manifestări muzicale
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De asemenea, au fost acordate burse şi s-au încheiat parteneriate cu
Societatea Română de Radio, Canalul România Cultural, Canalul România Muzical,
TVR, Opera Naţională Română.
2.4. Încurajarea studenţilor şi sprijinirea iniţiativelor profesionale s-a
materializat în multiple moduri, de la susţinerea logistică a ideilor şi propunerilor
lor, până la implicarea financiară în rezolvarea unor probleme acute. Un
eveniment important l-a constituit sprijinul logistic şi moral acordat de către
UNMB iniţiativei Asociaţiei Studenţilor din UNMB, în formarea şi emergenţa
publică a proiectului orchestrei de cameră intitulată “Camerata Regală”.

2.5. În 2009, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul
UNMB a obţinut prin licitaţie un proiect „magistral”, intitulat Magister III. Este
vorba de recalificarea profesională a profesorilor de muzică din Municipiul
Bucureşti, desfăşurată şi auditată cu succes, de pe urma căreia rămâne volumul
„Îndreptar metodic”, o adevărată cârmă contemporană a învăţământului muzical
din România. I se cuvin felicitări întregii echipe de organizatori şi profesori,
coordonată cu mare profesionalism de către prof. univ. dr. Lavinia Coman.
2.6. O multitudine de proiecte multianuale şi anuale au fost derulate de
către Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Activităţi Artistice, aflat sub
conducerea prof. univ. dr. Mihai Cosma. Tradiţionalele proiecte ale Centrului de
Excelenţă – precum concursul internaţional de compoziţie „De la romantici la
contemporani” şi cursurile „George Enescu Encounters” de la Sinaia (realizate
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graţie unor granturi câştigate la AFCN) – au fost suplimentate şi cu alte manifestări
concepute şi organizate de către coordonatorul Departamentului şi echipa sa,
precum realizarea Galeriei Rectorilor şi a volumului al II-lea din „Istoria
Conservatorului” de Octavian Lazăr Cosma (a se vedea raportul DCSAA). De
asemenea, în cadrul Glissando - Editura UNMB au continuat cu succes apariţii de
carte şi partitură muzicală, semnate, în majoritatea cazurilor, de către muzicieni al
căror destin este legat de instituţia noastră (anexa Titluri apărute la Editura
UNMB).
2.7. Reorganizarea regulamentului de doctorat, precum şi realizarea unor
analize cantitative şi calitative din care au rezultat concluzii pertinente – au
constituit alte preocupări cardinale din punct de vedere profesional. În acest sens,
s-a constituit o mică bază de date a lucrărilor de doctorat, cuprinzând tematica
tezelor, sistematizarea rezumatelor multora din ele, ordonarea alfabetică a
autorilor. Toate acestea se găsesc deja pe site-ul instituţiei, putând face obiectul
analizei oricărui vizitator de pe internet.

3.Baza materială
3.1. După atâtea opintiri şi discuţii, putem anunţa public terminarea
lucrărilor de reabilitare a tronsonului A1 din corpul A (corpul vechi) al clădirii
aflate la numărul 33 din strada Ştirbei Vodă. Acest corp de clădire cuprinde spaţii
de învăţământ reabilitate, plus două săli de spectacole: Studioul de operă şi sala
Dinu Lipatti -.
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De asemenea, în anul 2009 a intrat în consolidare ultimul tronson al
vechiului corp de clădire. Ca urmare a acestui lucru, decanatele şi secretariatele
aferente, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Activităţi Artistice au fost
strămutate şi plasate în locaţii aflate în corpul C. Pe de altă parte, intenţia privind
ridicarea unei noi clădiri cu denumirea Mediatecă a fost aprobată de Ministerul
Educaţiei, a fost scoasă la licitaţie publică, iar sistemul electronic naţional deja a
selectat firma câştigătoare care se va ocupa cu ridicarea acestei noi clădiri în
incinta UNMB.
3.2. Deşi sunt din ce în ce mai greu de realizat, dotările cu instrumente,
scaune şi alte efecte au continuat în măsura posibilităţilor. Suntem mulţumiţi că
am reuşit să oferim disciplinelor legate de Jazz şi Muzică uşoară, aflate în vârful
cererilor studenţilor, sprijinul pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului
didactic, atât ca spaţiu, cât şi ca dotări tehnologice. Există o listă care se poate
consulta, realizată de Compartimentul Tehnic-Achiziţii.
3.3. Nici achiziţia de carte nu a fost încetinită, dimpotrivă, s-au realizat
achiziţii şi s-au primit donaţii în cadrul Bibliotecii şi Mediatecii UNMB. Una dintre
cele mai consistente donaţii a venit din partea fundaţiei germane de stat Deutsche
Forschungsgemeinschaft (în valoare de 10.000 de Euro) şi din partea unor
persoane private (bunăoară fondurile Albert Guttman şi Helmut Pein). De
asemenea, există abonamente în derulare la periodice româneşti şi străine, plus
accesul facilitat la baze de date de specialitate.

4.Imagine publică
4.1. Se poate spune că primul pas în construirea unui plan strategic şi al
unuia operaţional se loveşte de conceptul de identitate vizuală. Asumând acest
lucru, ne-am îngrijit de conferirea unui logo specific, care a fost creat şi ne-a fost
pus la dispoziţie gratuit de către artistul plastic Dinu Dumbrăvicean, şeful catedrei
de design în cadrul Universităţii Naţionale de Arte, totul fiind un efect benefic al
colaborării dintre cele două instituţii de artă bucureştene. Mulţumim astfel
colaborării extrem de bune datorate deschiderii şi competenţei doamnei rector
prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu.
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4.2. De asemenea, schimbarea din temelii a structurii site-ului de internet
al UNMB a constituit o prioritate a managementului. Graţie conlucrării mai multor
specialişti şi a sintezei ideilor lor am reuşit să machetăm şi să concepem un plan
ameliorat al acestui domeniu de internet.

Din păcate, nu am reuşit încă să dezvoltăm în aceiaşi parametri
profesionişti şi versiunea engleză a site-ului. Rămâne încă un obiectiv de atins în
următoarea perioadă. De asemenea, activitatea de PR a mai fost nutrită cu
agende universitare personalizate, extrem de utile pentru studenţi, conţinând
multe informaţii necesare oricui se interesează de universitatea noastră. Multe
participări la acţiuni organizate împreună cu alte instituţii întregesc aspectul
imaginii publice a UNMB, câteva fiind chiar încheiate sub formă de parteneriate:
cu TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, liceele de
muzică George Enescu şi Dinu Lipatti, festivalul George Enescu, Opera Naţională
Română, filarmonicile din Piteşti şi Târgovişte.
4.3. Contactele cu străinătatea au avut în această perioadă de câştigat. Ele
s-au intensificat sub raportul mobilităţilor studenţilor şi profesorilor, totul
întâmplându-se datorită DRIPC şi a coordonatoarei acestuia, inimoasa conf. univ.
dr. Lucia Costinescu. O culme a eficienţei acestor contacte a fost organizarea la
Bucureşti, în septembrie 2009, a conferinţei AEC, organism European care
focalizează toate energiile importante din punctul de vedere al instituţiilor
muzicale din Europa. A fost o mare reuşită managerială şi o „lovitură” de imagine
pe care am realizat-o, trecând con brio testul organizării unei conferinţe de
asemenea anvergură.
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4.4. O altă acţiune a fost una iniţiată oarecum accidental, dar care a adus o
mare cantitate de simpatie şi capital de imagine instituţiei noastre. Campania s-a
numit “Salvaţi pianele Conservatorului” şi a pornit de la ideea subsemnatului de a
sensibiliza printr-o campanie mediatică publicul amator de muzică în legătură cu
pianele care sunt în stare de casare. Avem asemenea piane care trebuie fie
recondiţionate, fie aruncate la gunoi. Stau pe cant într-un garaj şi se degradează
din an în an. Nu ne-am putut decide să le aruncăm, şi atunci am încercat să găsim
o posibilitate de a le recondiţiona, pe acelea care mai pot fi salvate. Astfel,
împreună cu site-ul realitatea.net am demarat o licitaţie, apoi cu clipul difuzat de
Realitatea TV am reuşit să intrăm în conştiinţa publică pentru o vreme. Drept
urmare, campania s-a încheiat printr-un contract cu Banca Română pentru
Dezvoltare, care sprijină demersul recondiţionării pianelor, oferind pentru acest
scop o sumă de 5.000 Euro pe an, vreme de trei ani.
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5.Resurse umane
5.1. Specializări periodice ale personalului administrativ au avut loc cu
stricteţe. Există o evidenţă strictă a acestora şi cred că aceste cursuri au avut darul
de a împrospăta cunoştinţele în domeniu şi a lega prietenii constructive în vederea
unui randament cât mai ridicat în ceea ce priveşte mijloacele şi modalităţile
realizării îndatoririlor profesionale şi sarcinilor de serviciu.
5.2. Elaborarea de proceduri pentru fiecare dintre servicii şi protocoale de
comunicare au constituit un obiectiv prioritar în munca de cuantificare şi
codificare a propriului domeniu şi a relaţiilor între domeniile cunoaşterii. Toate
acestea au fost aprobate de către Senatul UNMB. Suntem conştienţi că aceste
proceduri sunt adecvate vremurilor pe care le trăim, ele urmând să fie
redimensionate atunci când condiţiile se vor fi schimbat drastic.
5.3. Integrarea doctoranzilor în procesul didactic a fost o nouă intenţie
iniţială care s-a materializat, urmând să se multiplice şi diversifice în continuare.
Într-un fel, cooptarea doctoranzilor în procesul didactic nu face decât să le
sporească acestora ataşamentul faţă de valorile educaţionale tradiţionale ale
UNMB şi să le insufle dorinţa de perfecţionare. Pentru dimensiunea resurselor
umane ale universităţii, acest lucru este benefic, el constituind şi o bursă a
verificării consistenţei profesionale şi a evoluţiei talentului pedagogic.
5.4. Noi coordonatori de doctorat au fost propuşi şi validaţi de CNADTCU,
în persoanele prof. univ dr. Dana Borşan, Eleonora Enăchescu, Magda Buciu şi a
cercet. pr. I. Speranţa Rădulescu. În acest fel, numărul coordonatorilor de doctorat
din UNMB a ajuns la 21. Regretăm profund pierderea colegului nostru,
compozitorul şi coordonatorul de doctorat, prof. univ. dr. Dan Voiculescu. De
asemenea, câţiva venerabili pedagogi ai UNMB ne-au părăsit în decursul acestor
ani: Ştefan Niculescu, Cristea Zalu, Aurel Stroe, Vittorio Albini.
5.5. Participarea în proiecte europene a fost un succes, deşi ea costă multe
energie umană şi implică un standard birocratic foarte ridicat. Cantitatea de acte
care trebuie produse a crescut exponenţial, iar timpul alocat acestora – de
asemenea. Singură, doar mângâierea reuşitei proiectelor poate să ne motiveze
îndeajuns pentru a continua. Este vorba aici de proiecte POS-DRU, dintre care cel
intitulat „De la ucenicie la măiestrie în practica dirijorală” se află în miezul
implementării sale, iar cel intitulat „Institut de Studii Doctorale Muzicale
Avansate” a primit deja undă verde de la Autoritatea de Management, însă va
demara din toamna anului 2010. În plus, mulţi membri ai corpului didactic şi
personal administrativ au participat la implementarea diferitelor proiecte
strategice ale UEFISCSU (Dan Dediu, Dan Buciu, Dana Borşan, Antigona Rădulescu,
Valentina Sandu-Dediu, Tereza Lazăr, Şerban Soreanu) precum şi în acţiuni
derulate de ARACIS (Theodor Ţuţuianu, Smaranda Murgan, Bianca Manoleanu,
Diana Moş, Carmen Manea) şi ACPART (Olguţa Lupu, Tatiana Noia, Viorela Ciucur,
Dragoş Călin).
29

6. Noi structuri
6.1. În septembrie 2008 a fost creat prin hotărârea Senatului UNMB
Centrul de Muzică Electroacustică şi Multimedia, având drept principal obiectiv
implementarea noilor tehnologii acustice şi de înregistrare şi redare sonoră în
UNMB. Cei doi cercetători care se ocupă complementar de cercetare şi
documentare au realizat deja într-un timp foarte scurt, beneficiind de o dotare
impresionantă a Centrului, serii de CD-uri conţinând masterizări digitale ale unor
înregistrări vechi, salvate din discoteca UNMB, înregistrări care formează un fond
nepreţuit de înregistrări pe care le putem în viitor fructifica fie sub forma unor CDuri promoţionale, fie sub cea a unor transmisii radiofonice pe internet. De
asemenea, cercetări avansate privind mediul de programare MAX se află în faza
de finalizare şi codificare.
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6.2. Departamentul de Educaţie Muzicală Permanentă este o structură
foarte nouă, aflată sub oblăduirea conf. univ. dr. Olguţa Lupu, care a devenit
indispensabil pentru dezvoltarea universităţii noastre, şi care a fost înfiinţat prin
hotărârea Senatului, în decembrie 2009. Aici se vor putea dezvolta programe
educaţionale benefice atât pentru mediul cultural românesc, cât şi pentru UNMB.
Un pachet de programe de deosebit interes este momentan în construcţie şi va fi
dat în utilizare în cel mai scurt timp.

IV. Concluzie
În consecinţă, trebuie remarcat faptul că toate aceste realizări importante
şi conştientizări ale propriilor lipsuri se datorează membrilor comunităţii
academice din UNMB, care au vegheat totodată responsabil şi autocritic la mersul
înainte al instituţiei. Fără deciziile generale şi particulare ale Senatului şi Biroului
Senatului nu am fi putut să avansăm corespunzător, după cum fără aportul ferm şi
decisiv uneori al serviciilor administrative nu am fi putut transfera în act, în
realitate – intenţiile sau hotărârile noastre. Mulţumiri aducem în acest mod
membrilor Biroului Senatului, preşedintelui UNMB Dorel Paşcu-Radulescu,
prorectorilor Dana Borşan şi Theodor Ţuţuianu, decanilor Bianca Manoleanu şi
Smaranda Murgan, prodecanilor Tatiana Noia şi Antigona Rădulescu, directorului
general administrativ Gheorghe Mihăilă, secretarei şef Tereza Lazăr, studenţilor
prezenţi, din Asociaţia Studenţilor din UNMB sau din afara ei. Aici merită reliefate
eforturile secretariatelor facultăţilor, secretariatului general şi serviciului de
doctorat, coordonat de neobosita ec. Tereza Lazăr, serviciilor coordonate de DGA
Gheorghe Mihăilă – contabilitate (Georgeta Matyezuc), administrativ şi social
(Gabriel Selişteanu), tehnic-achiziţii (George Tănăsescu), resurse umane-salarizare
(Elisabeta Rotilă), studio-spectacole (Mirela Radu), mediatecă (Maria CioponeaMihaela Sandu), cămin (Mircea Bacalu). Bile albe putem acorda, de asemenea,
unor angajaţi model, implicaţi şi motivaţi deontologic, precum Roxana
Mihălăchescu, Georgeta Ocneanu, Liliana Hurezeanu, Gabriela Martin, Mariana
Popescu, Cristina Paraschivescu, Virginia Stoian, Simona Andrei, Carmen Tudor,
Eugenia Toma, Dan Bujor, Cătălin Creţu, Mihaela Şerbănică, Andra Frăţilă,
Luminiţa Ciobanu, Andreea Ciobanu, Tudor Moisin, Florentina Herghelegiu, Diana
Antonescu, Ion Cazan – fără de care această instituţie ar fi mult mai săracă atât
din punct de vedere organizaţional, dar mai ales din punct de vedere uman.
Nu ştim ce ne aşteaptă în continuare. Vor veni cu siguranţă multe încercări
grele pe care sperăm să le înfruntăm cu succes. Credem că suntem pregătiţi şi le
vom înfrunta cu curaj. Izbânda va depinde de mulţi factori. În ceea ce ne priveşte,
ne-am ascuţit armele şi continuăm să ne dezvoltăm. Avem străjeri destoinici care
ne vor da alarma atunci când va fi cazul. Până atunci însă: să ne vedem de treabă!
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Cele mai importante decizii luate în cadrul Şedinţelor
Senatului şi Biroului Senatului U.N.M.B.
2008
MAI
- Pentru fiecare program de studiu la Master aprobă Raportul de
autoevaluare şi celelalte documente necesare în vederea depunerii dosarului de
acreditare.
- Acordă dispensă pentru înscriere la concurs pentru ocuparea postului de
lector universitar, disciplina Canto, poziţia 17, Catedra Canto – Operă - Regie de
teatru muzical, Doamnei Maria-Claudia Mihalcea Codreanu, conform Statutului
personalului didactic art.56, alin.2.
- Studentul Mucică Alexandru, de la specializarea Jazz – Muzică uşoară,
care a făcut înscrisuri pe peretele exterior al sălii “George Enescu” (înregistrare
camere supraveghere), este sancţionat cu amendă de 80 de lei, plata cheltuielilor
pentru înlăturarea daunelor şi prestarea unei munci în folosul comunităţii (al
şcolii) 2 ore zilnic timp de o săptămână. Sancţiunea va fi afişată la avizierul
studenţilor.
- Aprobă Statele de funcţii şi Planurile de învăţământ pentru studii
universitare de Master la Facultatea de Interpretare muzicală şi Facultatea de
Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală.
- Organizarea de Studii universitare de Master pentru următoarele
specializări:
Facultatea de Interpretare muzicală:
1.Stilistică interpretativă instrumentală şi vocală
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:
1. Stil şi limbaj compoziţional
2. Sinteză muzicologică
3. Stilistică dirijorală
4. Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase
5. Muzica şi cultura pop
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si următoarele Comisii pentru programele de studii:
Facultatea de Interpretare muzicală:
1. Stilistică interpretativă instrumentală şi vocală
Prof.univ.dr. Dana Borşan
Conf.univ.dr. Bianca Manoleanu
Conf.univ.dr. Raluca Voicu-Arnăuţoiu
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:
1. Stil şi limbaj compoziţional:
Prof.univ.dr. Doina Rotaru
Prof.univ.dr. Dan Buciu
Prof.univ.dr. Octavian Nemescu
2. Sinteză muzicologică:
Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu
Prof.univ.dr. Liviu Dănceanu
Prof.univ.dr. Gheorghe Oprea
3. Stilistică dirijorală:
Conf.univ.dr. Ioan Golcea
Lector univ.dr. Petru Andriesei
Conf.univ.dr. Mihai Diaconescu
4. Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase:
Conf.univ.dr. Magda Buciu
Lector univ.dr. Olguţa Lupu
Lector univ.dr. Gabriel Oprea
5. Muzica şi cultura pop:
Prof.univ.dr. Anton Şuteu
Conf.univ.dr. Mircea Tiberian
Conf.univ.dr. Antigona Rădulescu

IUNIE
- Asigurarea permanenţei la rectorat in perioada vacanţei astfel:
- 01 - 09 iulie - Rector – Prof.univ.dr. Dan Dediu-Sandu
- 10 - 14 iulie – Conf.univ.dr. Antigona Rădulescu
- 15 - 18 iulie - Prof.univ.dr. Smaranda Murgan
- 19-23 iulie – Rector- Prof.univ.dr. Dan Dediu-Sandu
- 24 iulie - 08 august - Conf.univ.dr.Tatiana Noia
- 09 iulie - 16 august - Prof.univ.dr. Teodor Ţutuianu
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- Aprobă referatul Serviciului Mediatecă – Bibliotecă, privind regimul
documentelor, materialelor editate în cadrul Editurii Universităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti, conform legislaţiei în vigoare, universitatea trebuie să
trimită:
Carte: - 7 exemplare la Depozitul Legal al Bibliotecii Naţionale a României;
Cursuri universitare: - 2 exemplare la Depozitul Legal al Bibliotecii
Naţionale a României;
Partituri muzicale: - 3 exemplare la Depozitul Legal al Bibliotecii Naţionale
a României;
La care se adaugă obligativitatea trimiterii: - 1 exemplar din materialele
editate la Depozitul Legal Local al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti.
- Este de acord cu donaţia de partituri ale compozitorului George Enescu
(provenite din lichidarea unei edituri), către Universität Oldenburg / Fk.III / Musik
/ Prof. Violeta Dinescu Ammerländer Heerstr.114-118 D-26129 Oldenburg din
Germania.
Costul expedierii prin poştă a acestor materiale nu va depăşi suma de 1000 lei.
- În vederea susţinerii concursului pentru ocuparea postului de mânuitor
de carte la Compartimentul Împrumut (serviciul Mediatecă – Bibliotecă) se
numeşte următoarea comisie de examinare:
Preşedinte: Ing. Gheorghe Mihăilă - D.G.A.
Membrii: Maria Cioponea - şef serviciu Mediatecă – Bibliotecă
Simona Ungureanu - Bibliotecar, Custode Sala de Lectură
Mihaela Grancea - Bibliotecar
Secretar Reprezentant al Biroului Resurse Umane – Salarizare
Concursul va avea două etape:
1. Etapa I: probă scrisă;
2. Etapa a II-a: probă practică, abilităţi în identificarea documentelor.
- Aprobă cererea Doamnei Conf.univ.dr. Tatiana Noia, privind tipărirea
volumului „Arta interpretativă românească – Comunicări ştiinţifice prezentate în
cadrul Zilelor Facultăţii de Interpretare muzicală” în cadrul U.N.M.B. (100 de
exemplare a 200 pagini fiecare). Costurile vor fi suportate de U.N.M.B.
- Este de acord cu donaţia Academiei Române, filiala Cluj-Napoca –
Bibliotecă, privind Biblia Vulgata Blaj 1760 – 1761 şi suportă cheltuielile de
transport.
- Titlurile volumelor propuse pentru tipărire la Editura U.N.M.B. să fie
avizate de Biroul Senatului.
- Aprobă Proiectul – Master-class internaţional de dirijat orchestră, ediţia
2008, întocmit de Conf.univ.dr. Dumitru Goia şi care se va desfăşura în perioada
14 – 20 iulie 2008.
- Aprobă referatul întocmit de şef serviciu Mediatecă – Bibliotecă, privind
propunerea de evaluare a documentelor care intră în fondul Bibliotecii
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Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti fără preţ, pentru care nu poate fi
aflată valoarea de achiziţie şi a documentelor de patrimoniu.
- Aprobă Referatul întocmit de Şeful serviciului Administrativ, privind
executarea lucrărilor de igienizare a căminelor studenţeşti şi a sediului U.N.M.B.
- Având în vedere participarea orchestrei „Concerto” a U.N.M.B. la
Festivalul de Muzică Sacră din Germania (5-11 octombrie 2008), aprobă cererea
Domnului Preşedinte Prof.univ.dr. Dorel Paşcu-Rădulescu, privind cazarea, fără
plată, timp de o săptămână, începând cu 24.09.2008, a membrilor Orchestrei
„Concerto” a U.N.M.B. care locuiesc în cămin.
- Căminele studenţeşti (din Str.Gral.Berthelot şi Timpuri Noi) se închid în
perioada 20 iulie – 20 septembrie 2008, pentru reparaţii şi curăţenie.

SEPTEMBRIE
- Aprobă Referatul întocmit de Editura U.N.M.B. privind tipărirea unui
număr de 100 de exemplare din cartea „Cuvinte despre sunete” de Anatol Vieru.
Distribuţia volumelor este cea din Referatul anexat iar preţul stabilit este de 12 lei
/ buc.
- Aprobă cererea Fundaţiei Culturale „Remember Enescu” din Bucureşti,
privind susţinerea unor recitaluri, conform programării propuse, într-una din sălile
de recital / concert ale U.N.M.B. fără perceperea unei taxe.
- Aprobă înfiinţarea „Consiliului Artistic” format din următoarele cadre
didactice:
- Prof.univ.dr. Dana Borşan
- Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu
- Conf.univ.dr. Steluţa Radu
- Lector univ.dr. Verona Maier
- Lector univ. Alexandru Ganea
- Suplimentarea numărului de paturi în camerele din Căminul Berthelot în
vederea rezolvării câtor mai multe cereri ale studenţilor.
- La cererea nr.3963/26.09.2008 a Asociaţiei „Dan Constantinescu”
U.N.M.B. avansează suma de 5000 lei din fondul extrabugetar acestei asociaţii
sumă ce va fi returnată odată cu decontarea cheltuielilor de către A.F.C.N.
(Administraţia Fondului Cultural Naţional).
- Ia act de cererea Nr. 3823/24.09.2008 a Domnului Conf.univ.dr. Dumitru
Goia care solicită achiziţionarea materialelor de orchestră (stimă + partituri
generale la operele „IL barbiere di Sevilla” de G.Rossini şi „La traviata” de G.Verdi).
Aprobă achiziţionarea materialelor de orchestră numai pentru „Il barbiere di
Sevilla”.
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- Aprobă referatul întocmit de serviciul Mediatecă – Bibliotecă privind
donaţia „Dan Constantinescu” conform procesului verbal de predare-primire şi
lista documentelor donate anexate alăturat.
- Aprobă „Acordul de promovare culturală” încheiat cu Societatea Română
de Radiodifuziune, Radio România Cultural.
- Aprobă închirierea sălii „G.Enescu” în zilele de 12, 13, 14 octombrie 2008
pentru finala Concursului „Premiile Orange pentru tinerii muzicieni 2008”
organizat de MSPS România şi sponsorizat de către Orange România, în baza unui
contract.

OCTOMBRIE
- Aprobă Statele de funcţii în forma finală pentru Facultatea de
Interpretare muzicală şi pentru Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi
Pedagogie muzicală.
- Aprobă Regulamentul de organizare, funcţionare, administrare al
Bibliotecii U.N.M.B.
- Aprobă Referatul întocmit de Serviciul Mediatecă - Bibliotecă şi limita
maximă a taxei privind nerestituirea la termen a documentelor, cu următorul
sistem de tarife pe tipuri de documente:
Document împrumutat acasă 100 lei / doc.
Documente împrumutate în regim de urgenţă 200 lei / doc.
Documentele unicat 500 lei / doc.
Documente împrumutate de la Sala de lectură 500 lei / doc.
În continuare, tariful de întârziere va rămâne la această valoare.
- Aprobă următoarele taxe pentru închirierea sălii „G.Enescu” a U.N.M.B.:
- 1 oră = 150 Euro
- 4 ore = 500 Euro
- 6 ore = 650 Euro
- 9 ore = 1000 Euro
- 12 ore = 1200 Euro
Cu aprobarea Rectorului se pot opera modificări ale acestor tarife
(reducerea sau scutirea lor) în funcţie de natura activităţii pentru care este
închiriată sala şi de numărul de participanţi la activitatea respectivă.
- Aprobă în conformitate cu metodologia A.R.A.C.I.S. numirea tutorilor de
an, astfel:
1. Facultatea de Interpretare muzicală:
ANUL I - Prof.univ.dr. Alexandru Matei
ANUL II - Lector univ.dr. Ioana Croitoru
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ANUL III - Asist.univ.drd. Mălina Dandara
ANUL IV - Conf.univ.dr. Dolores Chelariu
MASTER ANUL I - Conf.univ.dr. Cristina Şoreanu
MASTER ANUL II - Conf.univ.dr. Manuela Giosa
2. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:
ANUL I C.M.D.o. - Prof.univ.dr. Dan Voiculescu
P.m. +M.r. - Conf.univ.dr. Rodica Nicolaescu
ANUL II C.M.D.o. – Conf.univ.dr. Laura Manolache
P.m. +M.r. – Conf.univ.dr. Valentin Gruescu
ANUL III C.M.D.o. – Conf.univ.dr. Livia Teodorescu
P.m. + M.r. – Lect.univ.dr. Cristian Petrescu
ANUL IV C.M.D.o. - Conf.univ.dr. Mihaela Vosganian
MASTER ANUL I – Prof.univ.dr. Mihail Diaconescu
MASTER ANUL II - Conf.univ.dr. Marcel Costea
- Numirea în conformitate cu metodologia A.R.A.C.I.S. a comisiilor pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii, astfel:
1. Comisia centrală pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în U.N.M.B.:
Preşedinte – Prof.univ.dr. Teodor Ţuţuianu
Membri:
Lector univ.dr. Diana Moş – Facultatea de Interpretare muzicală
Conf.univ.dr. Petru Andriesei – Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi
Pedagogie muzicală
secretar Liliana Hurezeanu – reprezentantul sindicatului
student Tudor Popescu
2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Facultăţii de
Interpretare muzicală:
Lector univ.dr. Diana Moş – coordonatorul comisiei
Lector univ. Cristina Popescu-Stăneşti
Lector univ. Claudia Codreanu
Secretar Mariana Popescu - reprezentantul sindicatului
Student Claudiu Danciu
3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Facultăţii de
Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:
Conf.univ.dr. Petru Andriesei - Dirijat orchestră – coordonatorul comisiei
Prof.univ.dr. Octavian Nemescu - pentru Compoziţie
Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu - pentru Muzicologie
Prof.univ.dr. Anton Şuteu – pentru Muzică uşoară
Conf.univ.dr. Mircea Tiberian - pentru Jazz
Prof.univ.dr. Mihai Diaconescu – pentru Dirijat cor academic
Conf.univ.dr. Olguţa Lupu – pentru Pedagogie muzicală
Lector univ.dr. Grigore Cudalbu – pentru Pedagogie muzicală
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Lector univ.dr. Gabriel Oprea – pentru Muzică religioasă
Asist.univ.dr. Laura Smărăndescu – reprezentantul sindicatului
Student – Cristina Uruc
- Se interzice fumatul în incinta cancelariei cadrelor didactice.

NOIEMBRIE
- Având în vedere Referatul Biroului Resurse Umane – Salarizare
consultaţiile de medicina muncii se vor desfăşura de 4 ori / lună, a câte 3 ore, la
Cancelarie.
- Aprobă deplasarea Domnului D.G.A.Ing. Gheorghe Mihăilă şi a Doamnei
Contabil şef Ec. Georgeta Matyezuc la întâlnirea de lucru a Asociaţiei Directorilor
Generali din universităţile publice organizată de Universitatea „Valahia” din
Târgovişte, în perioada 20 – 22 noiembrie 2008 U.N.M.B. asigură decontarea
cheltuielilor de transport (cu maşina), taxa de participare şi cazarea.
- Tutorii de an numiţi în şedinţa Senatului U.N.M.B. din data de 29.10.2008,
vor activa în cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră.
- Aprobă componenţa Comisiei de recepţie, stabilirea gradului de uzură şi
evaluare a bunurilor intrate în fondul Bibliotecii U.N.M.B. prin orice fel (donaţie,
achiziţie, plusuri, minusuri)
- Şef serviciu Mediatecă – Bibliotecă – Maria Cioponea, preşedinte;
- Conf.univ.dr. Olguţa Lupu, membru;
- responsabil evidenţa documentelor – Alexandrina Trifon, membru;
- gestionar – Simona Ungureanu, membru;
- gestionar – Mihaela Grancea, membru;
- gestionar – Aura Alexandra Ţoi, membru;
- gestionar – Silvia Ciochină, membru.
- Având în vedere adresa M.E.C.T.Nr.11271/F/13.11.2008, în ziua de
28.11.2008 studenţii vor fi liberi pentru a ajunge în localităţile de domiciliu şi a se
putea informa asupra candidaţilor din circumscripţiile electorale aferente pentru
a-şi putea exprima votul din data de 30.11.2008. Ziua de 28 nov.a.c. va fi
recuperată în ziua de 13 dec.2008.
- Aprobă Nota Serviciului Tehnic privind angajarea în regim de colaborare a
unui expert extern în vederea întocmirii documentaţiei de licitaţie privind noua
investiţie cu destinaţia de Mediatecă.
- În ziua de 17 decembrie a.c. ora 12, în sala „George Enescu” va avea loc
un concert de Crăciun organizat de cele 2 facultăţi ale U.N.M.B.
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- Aprobă cererea nr.5036/13.11.2008 întocmită de domnul Lector univ.dr.
Mihai Ghiga, privind folosirea noului clavecin al universităţii noastre pentru
concertele din data de 21.11.2008, sala „George Enescu” şi 26.11.2008 de la
Operetă.
- Aprobă Referatul întocmit de Serviciul Mediatecă privind transmiterea
Ministerului Afacerilor Externe, Direcţiei Culturale, Educaţionale şi Ştiinţifice,
conf.solicitării nr.1/6901/30.10.2008, în vederea expedierii către Academia
Vietnameză de Muzică a următoarelor titluri:
1. Enescu, George Suita p.10 pentru pian 1 ex.
2. Enescu, George Sonata op.24 nr.1 pentru pian 1 ex.
- Aprobă Referatul întocmit de Departamentul Studio Spectacole privind
tipărirea pliantului stagiunii sălii „Enescu” pentru perioada noiembrie 2008 –
ianuarie 2009, într-un număr de 500 de exemplare.
- Aprobă Nota Serviciului Tehnic - Achiziţii privind încheierea cu o firmă
autorizată a unui contract de prestări servicii de asistenţă tehnică şi service IT
pentru reţelele de calculatoare, echipamentele componente şi programele,
respectiv perifericele lor.
- Aprobă componenţa Consiliului Ştiinţific din Universitatea Naţională de
Muzică din Bucureşti, astfel:
- Preşedinte: Prof.univ.dr. Dana Borşan
- Vicepreşedinte: Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu
- Membrii: - Prof.univ.dr. Dorel Paşcu-Rădulescu
- Prof.univ.dr. Şerban Dimitrie Soreanu
- Prof.univ.dr. Dan Buciu
- Prof.univ.dr. Grigore Constantinescu
- Prof.univ.dr. Liviu Dănceanu
- Prof.univ.dr. Dan Dediu-Sandu
- Prof.univ.dr. Adrian Iorgulescu
- Prof.univ.dr. Octavian Nemescu
- Prof.univ.dr. Gheorghe Oprea
- Prof.univ.dr. Teodor Ţuţuianu
- Prof.univ.dr. Dan Voiculescu
- Conf.univ.dr. Lucia Costinescu
- Secretar: Conf.univ.dr. Olguţa Lupu
- De asemenea, aprobă componenţa Biroului operativ al Consiliului
Ştiinţific:
- Preşedinte: Prof.univ.dr. Dana Borşan
- Vicepreşedinte: Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu
- Secretar: Conf.univ.dr. Olguţa Lupu
- Casarea pianelor care nu mai pot fi utilizate, refăcute sau donate,
nefolosite în prezent şi aflate în diversele spaţii de depozitare ale U.N.M.B.
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- Referitor la doctoranzii înmatriculaţi conform H.G.Nr.37/1999:
- Perioada în care se poate susţine teza de doctorat este de maximum 3
ani, de la data încheierii duratei studiilor prevăzute de lege. În caz de
întrerupere, se ia în calcul şi suma perioadelor întreruperilor aprobate de
conducerea I.O.D. potrivit H.G.Nr.37/1999.
- La propunerea Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie
muzicală aprobă taxa de studiu (locuri cu taxă) pentru ciclul de studii universitare
Master, specializarea Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale
religioase de 2300 lei/an.
- La propunerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
se aprobă următoarele taxe:
1.
Eliberări certificate de grade didactice: 40 lei
2.
Perfecţionare continuă (cursuri postuniversitare pentru
profesorii din învăţământul preuniversitar)*:
- modul I
- modul II
Total: 793,6 lei / cursant (ambele facultăţi)
*Costurile sunt achitate de inspectorate pe bază de contract.

DECEMBRIE
- Aprobă componenţa comisiei pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea
şi evaluarea periodică a programelor de studiu:
- Rector Prof.univ.dr. Dan Dediu-Sandu
- Preşedinte Prof.univ.dr. Dorel Paşcu-Rădulescu
- Prorector Prof.univ.dr. Dana Borşan
- Prorector Prof.univ.dr. Teodor Ţuţuianu
- Decan F.I.M. Conf.univ.dr. Bianca Manoleanu
- Decan F.C.M.P.m. Prof.univ.dr. Smaranda Murgan
- În conformitate cu adresa M.E.C.T.Nr.229/27.11.2008, cele 6 bilete în
taberele studenţeşti de odihnă se repartizează după cum urmează:
- 3 bilete Facultăţii de Interpretare muzicală
- 3 bilete Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală.
Repartizarea biletelor în cadrul fiecărei facultăţi se va face în colaborare cu
Liga studenţilor.
- Aprobă cererea Domnului Conf.univ.dr. Andrei Tănăsescu
Nr.5306/26.11.2008 privind realizarea cu studenţii, a actului IV a operei Oedipe, în
perioada aprilie-iunie 2009, cu ocazia apariţiei noii reducţii a acestei opere.
- Aprobă Referatul întocmit de Editura U.N.M.B. privind publicarea unui
ciclu de partituri, astfel:
- Dinu Lipatti – Trio pentru pian, vioară şi violoncel
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- Dinu Lipatti – Sonatina pentru vioară şi pian
- Valentin Gheorghiu – Sonata pentru pian
- Pascal Bentoiu – Sonata pentru pian
- Liviu Glodeanu – Monotip pentru pian
Costurile de editare şi tipar vor fi suportate de U.N.M.B.; se va colabora cu
studenţii de la Compoziţie pentru realizarea parţială a culegerii de note. Partiturile
vor fi vândute prin magazie pentru recuperarea cheltuielilor.
- Aprobă cererea nr. 5606/10.12.2008 a studentului Tiba Claudiu,
Facultatea de Interpretare Muzicală, care solicită un ajutor ocazional, având în
vedere că, în urma unui incendiu, casa i-a fost distrusă iar tatăl său a decedat.
Ajutorul social va fi acordat în baza legislaţiei în domeniu.
- Închirierea instrumentelor U.N.M.B. se va face în măsura posibilităţilor,
cu avizul Rectorului U.N.M.B., cu excepţia clavecinului Christian Fuchs, viorilor
baroce, pianului Steinway din Sala „G.Enescu” care nu se închiriază. Aceste
instrumente pot fi folosite numai în cadrul U.N.M.B.
- Aprobă Strategia de cercetare a U.N.M.B. pentru 2007 – 2013 şi
Regulamentul Consiliului Ştiinţific al Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucureşti.
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2009
12 IANUARIE
- Aprobă parteneriatul cadru încheiat între Universitatea Naţională de
Muzică din Bucureşti şi Şcoala de Muzică şi Arte plastice Nr.1 „Iosif Sava”
Bucureşti (2009 – 2011).
- Cazarea membrilor comisiilor (cadre didactice care nu au domiciliul în
Bucureşti) numite în vederea susţinerii tezelor de doctorat se va face fără taxă.
- La Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală, din
motive obiective, se permite susţinerea unor examene înaintea începerii sesiunii
ianuarie – februarie 2009 (discipline facultative, sport, limbi străine).

23 FEBRUARIE
- Se completează Comisia de recepţie parţială a spaţiilor de învăţământ
Corp A1, cu următorii invitaţi:
- Decan F.I.M. – Conf.univ.dr. Bianca Manoleanu
- Decan F.C.M.P.m. – Prof.univ.dr. Smaranda Murgan
şi un invitat special din partea Rectorului U.N.M.B.
- Înfiinţarea a două burse de excelenţă pentru ciclul studii de licenţă, câte
una pentru fiecare facultate, din fondul de burse primit de U.N.M.B. de la M.E.C.I.;
conducerea operativă a Biroului Senatului va elabora o procedură de acordare a
acestor burse pentru fiecare facultate.
- Aprobă Nota Departamentului Studio Spectacole, care solicită ca, în
perioada sesiunilor de examene şi practică să nu se programeze recitaluri şi
concerte în Sala „G.Enescu” (cu excepţia cazurilor aprobate de conducerea
U.N.M.B.).
- Aprobă cererea Asociaţiei Studenţeşti a Universităţii Naţionale de Muzică
din Bucureşti, privind desfăşurarea unui Concert susţinut de Mitteleuropaeische
KammerOrchester, orchestră de tineret cu sediul la Viena, în sala „G.Enescu” în
data de 14 mai 2009.
- Decontarea cheltuielilor de transport pentru următorii profesori, care
urmează să plece în mobilităţi CEEPUS şi ERASMUS:
- Prof.univ.dr. Smaranda Murgan – Wroclaw
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- Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu – Graz
- Prof.univ.dr. Doina Rotaru - Strassbourg
- Aprobă Nota Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Programe
Comunitare privind componenţa Comisiilor examenului de selecţie pentru
granturile LLP Erasmus, astfel:
Facultatea de Interpretare muzicală:
- Conf.univ.dr. Bianca Manoleanu
- Prof.univ.dr. Dana Borşan
- Conf.univ.dr. Lucia Costinescu
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:
- Prof.univ.dr. Smaranda Murgan
- Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu
- Conf.univ.dr. Lucia Costinescu

9 MARTIE
- Aprobă Referatul întocmit de Editura U.N.M.B. privind includerea pe lista
de titluri a Editurii şi publicarea următoarelor lucrări:
- Materialitatea şi spiritualitatea sunetului viorii în Barocul târziu (2
vol.) de Tatiana Noia;
- Repere stilistice ale muzicii de cameră franceze în sonata pentru
vioară şi pian (1850 – 1900) de Claudiu Dan Vornicelu.
Costurile vor fi suportate în totalitate de către autori.
- Este de acord cu decontarea cheltuielilor de transport pentru studenţii
clasei de operă din U.N.M.B., pentru a participa la Festivalul de Operă
Studenţească „Opera Viva” din perioada 10 – 17 mai 2009, care se va desfăşura la
Academia de Muzică „G.Dima” Cluj-Napoca.

16 MARTIE
- Aprobă cererea D-nei Conf.univ.dr. Viorela Ciucur, Nr.825/09.03.2009,
privind publicarea a 2 volume – „Orizonturi stilistice în miniatura vocală” şi
„Structura ciclică în miniatura vocală” la Editura U.N.M.B. Costurile vor fi
suportate de autoare.
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- Aprobă Proiectul Catedrei de Canto, Operă, Regie de Teatru muzical
intitulat „Spectaculozitatea teatrului liric modern”, coordonatori Prof.univ.dr.
Eleonora Enăchescu - şef catedră şi Stănciucu Marcel – regizor.
- Aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru următoarele cadre
didactice care urmează să plece în mobilităţi CEEPUS şi Erasmus:
- Conf.univ.dr. Florin Croitoru - Varşovia
- C.P.I Dr. Speranţa Rădulescu – Zagreb
- Asist.univ.dr. Florinela Popa – Novisad
- Conf.univ.dr. Lucia Costinescu – Berlin

MARTIE
- Aproba scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi didactice:
I. Facultatea de Interpretare muzicala:
Catedra Muzica de camera. Ansamblu de Orchestra:
Pozitia 8, Conferenţiar universitar, disciplina: Muzică de cameră
Pozitia 19, Lector universitar, disciplina: Muzică de cameră. Modul baroc
Catedra Canto. Opera. Regie de teatru musical
Pozitia 13, Lector universitar, disciplina: Canto
Pozitia 18, Asistent universitar, disciplina: Acompaniament liedoratoriu
Pozitia 41, Conferenţiar universitar, disciplina: Arta actorului şi
miscare scenică
II. Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie muzicala:
Catedra de Muzicologie:
Pozitia 11, Lector universitar, disciplinele: Compozitorii şi literatura
muzicală. Istoria muzicii. Muzicologie. Etnomuzicologie.
Catedra de Teorie şi Ştiinţele Educaţiei:
Pozitia 9, Conferenţiar universitar, disciplinele: Teorie şi solfegiu.
Citire de partituri. Educaţie muzicală contemporană. Evoluţia conceptelor
de disonanţă-consonanţă. Reducţia pianistică. Educarea auzului.
- Decide repartizarea cifrelor de şcolarizare alocate de M.E.C.I. prin Ordinul
Nr.3328/04.03.2009, pe facultăţi astfel:
1. Ciclul de studii universitare de licenţă:
- FIM: 85 locuri, din care 2 rromi
- FCMPm: 75 locuri, din care 2 rromi
2. Ciclul de studii universitare de masterat:
- FIM: 50 locuri
- FCMPm: 38 locuri
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3. Ciclul de studii universitare de doctorat:
- FIM: 7 locuri
- FCMPm: 7 locuri
- Aproba Raportul de Evaluare interna a Calitatii pe anul 2008, elaborat
conform standardelor, standardelor de referinta şi listei indicatorilor de
performanţă ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior.
I. Aprobă urmatoarele modificări la Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a doctoratului în U.N.M.B.:
- Art.19 alin.(1) va avea urmatorul conţinut: „Pentru doctoratul profesional
Proiectul de cercetare ştiinţifică va cuprinde minim 30 (treizeci) pagini de text şi va
fi prezentat în 3 (trei) exemplare, împreună cu avizul favorabil al conducatorului
de doctorat, cu cel puţin o saptămână înainte de susţinere.
Pentru doctoratul ştiinţific Proiectul de cercetare ştiinţifică va cuprinde minim 30
(treizeci) pagini de text (fară exemple, citate, anexe şi bibliografie) şi va fi
prezentat in 3 (trei) exemplare, împreuna cu avizul favorabil al conducătorului de
doctorat,
cu
cel
puţin
o
saptămână
înainte
de
susţinere.”
- Art.19 alin.(4) pct.a) devine: „pentru doctoratul ştiinţific prezentarea a minim 3
(trei) rapoarte (referate) de cercetare muzicologică de minim 30 (treizeci) pagini
(fară exemple, citate, anexe si bibliografie).”
- Art.19 alin.4 pct.b) devine: „pentru doctoratul profesional prezentarea a
minim 3 (trei) recitaluri sau înregistrări audio/video - de cel puţin 20 (douazeci)
min., însoţite fiecare de un argument teoretic scris de minim 15 (cincisprezece)
pagini (fără exemple, citate, anexe şi bibliografie).
Pentru direcţia compoziţie muzicală se prezintă 3 (trei) lucrări susţinute în
concert sau înregistrate audio/video, însoţite de un argument teoretic scris de
minim 15 (cincisprezece) pagini (fără exemple, citate, anexe şi bibliografie).”
- Art.20 Paragr.A alin.(4) va avea urmatorul conţinut: “Rezultatele evaluării
proiectului de cercetare ştiinţifică se exprimă printr-unul din urmatoarele
calificative: "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător". În cazul
obţinerii calificativului general (majoritar) "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător",
doctorandul prezintă un nou proiect, cu taxă, în sesiunea urmatoare la sfârşitul
semestrului I. În caz de neprezentare nemotivată sau de nepromovare
doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El
primeşte un certificat de absolvire a programului de studii universitare avansate
de doctorat. Pentru doctoratul profesional Proiectul de cercetare ştiinţifică va
cuprinde minim 30 (treizeci) pagini de text şi va fi prezentat în 3 (trei) exemplare,
împreună cu avizul favorabil al conducătorului de doctorat, cu cel puţin o
saptămână înainte de susţinere. Pentru doctoratul știinţific Proiectul de cercetare
știinţifică va cuprinde minim 30 (treizeci) pagini de text (fara exemple, citate,
anexe si bibliografie) si va fi prezentat in 3 (trei) exemplare, impreuna cu avizul
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favorabil al conducatorului de doctorat, cu cel puţin o săptămână înainte de
susţinere.
- Art.20 Paragr.B pct.a) devine: „pentru doctoratul știinţific prezentarea a
minimum 3 (trei) rapoarte (referate) intermediare de cercetare muzicologică de
minim 30 (treizeci) pagini (fără exemple, citate, anexe si bibliografie).”
- Art.20. Paragr.B, pct.b) devine: „pentru doctoratul profesional
prezentarea a minim 3 (trei) recitaluri sau inregistrari audio / video - de cel puţin
20 (douazeci) min., insotite fiecare de un argument teoretic scris de minim 15
(cincisprezece) pagini (fara exemple, citate, anexe si bibliografie).
Pentru directia compozitie muzicala se prezinta 3 (trei) lucrari sustinute in
concert sau inregistrate audio / video, insotite de un argument teoretic scris de
minim 15 (cincisprezece) pagini (fara exemple, citate, anexe si bibliografie).”
- Art.21 alin.(3) devine: „Teza de doctorat axata pe cercetare muzicologică
trebuie sa fie elaborată în extenso însumând minimum 200 (douasute) de pagini
(fără exemple, citate, anexe si bibliografie) cu un continut original, specific
domeniului cercetat si modalitatii de validare stiintifica sau de recunoastere
valorica a acestora.”
- Art.21 alin.(4) devine: „Teza de doctorat axata pe creatie si interpretare
trebuie sa cuprinda analiza stiintifica a rezultatelor activitatii de creatie sau
interpretare muzicala din timpul desfasurarii doctoratului, prezentate intr-un
excurs muzicologic de minimum 100 (o suta) de pagini de text (fara exemple,
citate, anexe si bibliografie), precum si un concert / recital live sau inregistrat
audio / video, respectiv o compozitie ampla prezentata in concert sau inregistrata
audio / video.”
- Art.21 alin (5) devine: „Elemente definitorii, cu caracter obligatoriu:
- continutul original;
- relevanta temei de cercetare;
- tehnica argumentatiei, structura clara;
- concluzii bine sintetizate.
Teza va contine, pe langa cuprinsul din debut, bibliografie si un rezumat
(de 7 – 9 pagini), redactat intr-o limba de circulatie internationala.”
- La Art.21 se adauga alin.(6) cu urmatorul continut: „Tehnoredactarea
tezei se face prin printarea fata-verso, cu respectarea „Regulilor privind
redactarea textelor” aprobate de Senatul U.N.M.B.”
- Art.22 alin.(5) devine: “In vederea sustinerii publice, teza de doctorat in
forma finala (atat pentru doctoratul profesional, cat si pentru cel stiintific) se
depune la Serviciul Doctorate intr-un numar de 5 exemplare si este insotita de
urmatoarele documente:
- 2 C.D.-uri cu continutul integral in varianta read-only;
- rezumatul tezei in limba romana, 7–9 pagini, in 5 exemplare;
- rezumat de maximum 15 randuri in limba romana (suport hartie si C.D.);
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- autoevaluarea tezei;
- declaratie pe propria raspundere privind originalitatea tezei;
- C.V. actualizat;
- cererea de depunere a tezei cu avizul conducatorului stiintific.
- rezumatul (de 7 - 9 pagini), redactat intr-o limba de circulatie
internationala,
va fi inclus in teza, inainte de bibliografie.”
- Art.23 alin.(1) devine: „Teza de doctorat se sustine in sedinta publica in
fata comisiei de doctorat. Prezentarea tezei in fata comisiei va fi sustinuta oral de
catre doctorand cu posibilitati de exemplificare video si audio, incadrandu-se intro durata de aproximativ 40 minute.”
II. Aproba „REGULI PRIVIND REDACTAREA TEXTELOR”.

30 MARTIE
- Ziua de 21 aprilie 2009 va fi zi liberă pentru personalul nedidactic,
recuperarea urmând să se facă după caz: în avans, concediul de odihnă rămas
neefectuat, recuperări neefectuate.
- Aprobă Referatul întocmit de Serviciul Mediatecă – Bibliotecă privind
acordarea următoarelor titluri:
1. Enescu, George – Sonate pour piano op.24 nr.en fa # mineur 1 ex.
2. Enescu, George – Sonate pour piano et violon op.2 1 ex.
3. Enescu, George – III-eme Sonate pur piano et violin op.25 2 ex.
profesorilor Erasmus - Sahoshana Rudiakov (Germania) şi Yair Kless
(Austria).
- Aprobă Referatul întocmit de Serviciul Mediatecă – Bibliotecă privind
achiziţionarea unui copiator cu card de acces care va fi amplasat în Sala
Cataloagelor, fiind supravegheat de bibliotecarele de serviciu.
- Aprobă cererea D-nei Conf.univ.dr. Laura Manolache privind publicarea
catalogului realizat de studentele anului II Muzicologie – „Studii de Muzicologie”.
- Aprobă cererea D-nei Conf.univ.dr. Laura Manolache privind publicarea
bilingvă (română-franceză) a textului muzicologului Jean-Jacques Nattiez susţinut
la ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al U.N.M.B.
- Aprobă Nota întocmită de d-na Conf.univ.dr. Antigona Rădulescu,
coordonatorul ziarului „Acord” al U.N.M.B., privind obţinerea codului
internaţional de identificare a publicaţiilor seriale (ISSN) pentru acest ziar.
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APRILIE:
- Numărul locurilor cu taxă pentru anul univ.2009/2010, repartizate pe
facultăţi astfel:
Repartizarea pe facultăţi
Nr.
crt

Ciclul
universitar

Nr.
Domeniul
total.

Facultatea de
Interpretare
muzicală

Facultatea de
Compoziţie,
Muzicologie şi
Pedagogie muzicală

Studii
1 universitare de
licenţă

55

Muzică

30

25

Studii
2 universitare de
masterat

45

Muzică

20

25

Studii
3 universitare de
doctorat

55

Muzică

55

6 APRILIE
- Verifică şi aprobă versiunea în limba engleză a Diplomei Supliment pentru
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală, promoţia Bologna.
- Aprobă Nota Serviciului Tehnic cu referire la noul obiectiv cu denumirea
MEDIATECĂ, privind cooptarea - prin contract de colaborare - a unui expert
extern, în conformitate cu prevederile art.37 din H.G.nr.925/2006, care să
supervizeze întocmirea documentaţiei de atribuire, să acorde asistenţă pe
perioada stipulată de lege pentru clarificări şi răspunsuri, să participe la procesulverbal de deschidere şi verificare a ofertelor, respectiv la elaborarea raportului de
evaluare şi atribuire (întocmind un raport de specialitate privind aspectele
tehnice, financiare şi juridice implicate), inclusiv încheierea contractului de
execuţie.
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4 MAI
- Programul de studiu în U.N.M.B. se prelungește până la ora 20 pentru
zilele de sâmbată și duminică.
- Aproba Referatul Serviciului Mediatecă–Bibliotecă privind iniţierea unei
perioade de amnistie, de o luna de zile (1 – 30 iunie a.c.), pentru a încuraja
utilizatorii să returneze împrumuturile fără nici o penalizare, sub deviza „Luna
concilierii în Bibliotecă”.
- Este de acord cu solicitarea Asociaţiei Naţionale Corale din România
privind susţinerea unor concerte în sala „G.Enescu”, în baza parteneriatului stabilit
între U.N.M.B. și această asociaţie.

18 MAI
- Aprobă Nota de Serviciu întocmită de Serviciul Contabilitate privind
reevaluarea bunurilor patrimoniale cu evaluatori autorizaţi, începând cu data de
15.05.2009, conf.prevederilor O.G.Nr.81/2003 cu modificările şi completările
ulterioare şi a Normelor privind Reevaluarea mobilităţilor corporale existente în
patrimoniul U.N.M.B. şi evidenţele contabile.
- Aprobă tipărirea într-un număr de 51 de exemplare a revistei
AKADEMOS, serie nouă, nr.1/2009.
- Decontarea cheltuielilor legate de plata şoferului şi costul motorinei
pentru folosirea autocarului de 50 de locuri aparţinând Teatrului Naţional de
Operetă „Ion Dacian” în scopul deplasării studenţilor Facultăţii de Compoziţie,
Muzicologie şi Pedagogie muzicală la Festivalul Internaţional Coral “D.G. Kiriac” de
la Piteşti în data de 22 mai 2009.
- Achitarea sumei legale conform normelor şi tarifelor A.R.A.C.I.S. în
vederea evaluării periodice (menţinerea acreditării) pentru 7 specializări, studii
universitare de licenţă:
Facultatea de Interpretare muzicală:
- Interpretare muzicală – instrumente
- Interpretare muzicală – canto
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:
- Compoziţie muzicală
- Muzicologie
- Pedagogie muzicală
- Muzică religioasă
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- Dirijat
- Comisia de analiză a dosarelor pentru acordarea burselor de excelenţă pe
facultăţi, astfel:
Facultatea de Interpretare muzicală:
- Conf.univ.dr. Bianca Manoleanu
- Prof.univ.dr. Dorel Paşcu-Rădulescu
- Prof.univ.dr. Dana Borşan
- Conf.univ.dr. Tatiana Noia
- student Tudor Popescu
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:
- Prof.univ.dr. Smaranda Murgan
- Prof.univ.dr. Doina Rotaru
- Conf.univ.dr. Petru Andriesei
- student Alin Rusu
Criteriile se stabilesc de către comisii în mod unitar. Comisiile vor propune
un candidat analizând dosarele studenţilor.

25 MAI
Participarea următorilor angajaţi:
- Gheorghe Tănăsescu
- Eugenia Toma
- Carmen Tudor
la programul de perfecţionare pentru angajaţii compartimentelor de
achiziţii care se va desfăşura la Mangalia în perioada 24 - 28.06.2009. U.N.M.B. va
asigura decontarea cheltuielilor.

22 IUNIE

- În perioada vacanţei 10 iulie - 20 august a.c. se suspendă studiul la
instrument în Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.
- Aprobă demararea procedurii de cerere de oferte (întocmirea
documentaţiei şi lansarea în S.E.A.P.) pentru lucrările complexe de amenajări
interioare în Sala de Operă din tronsonul A1, constând în:

50

- Proiectarea, execuţia, asamblarea în seturi şi montarea fotoliilor (cu
respectarea principiilor de ergonomie şi acustică specifice unei săli de
spectacol),
- Desing-ul, croirea, brodarea şi montarea cortinei de la scenă şi
racordarea ei la mecanismele aferente,
- Proiectarea, decorarea, execuţia şi montajul lampadarului central.
- Aprobă demararea procedurilor de achiziţie publică pentru execuţia
lucrărilor de igienizare prevăzute de lege la sediul U.N.M.B. (corpurile B şi C)
concomitent cu cele din spaţiile de cazare studenţeşti (Căminul din Str.G-ral
Berthelot).
- Închiderea Căminului studenţesc din Str.G-ral Berthelot nr.8 în perioada
10 iulie – 31 august 2009.
- Aprobă participarea D.G.A. ing. Gheorghe Mihăilă şi a Contabilului şef ec.
Georgeta Matyezuc la întâlnirea de lucru a Asociaţiei D.G.A. organizată de
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş la Sovata în perioada 25 -27 iunie
2009. U.N.M.B. va asigura decontarea cheltuielilor legate de această deplasare
(transportul se va face cu trenul/maşina).
- Aprobă depunerea proiectului de grant Istoria Conservatorului (U.N.M.B.
la 140 de ani) volumul III la Administraţia Fondului Cultural Român, în competiţia
de proiecte editoriale.

30 IUNIE
- Şeful Catedrei de Catedra Pian – Acompaniament – Orgă – Clavecin – Pian
general va participa la acţiunea de evaluare a patrimoniului U.N.M.B.
- Eliberarea duplicatelor pentru documentul intitulat „Certificat de
absolvire a Seminarului Pedagogic Universitar” pentru cei care au absolvit aceste
cursuri înainte de înfiinţarea D.P.P.D. se va face de către facultăţi. Registrul pentru
evidenţa eliberări duplicatelor va fi unic pentru cele două facultăţi şi se va păstra
în cadrul facultăţilor.
- În perioada vacanţei 10 iulie - 20 august a.c. se suspendă studiul în
U.N.M.B.; eventualele excepţii vor fi aprobate punctual de conducerea U.N.M.B.
Cu referire la Căminele studenţeşti:
- la Căminul „Timpuri Noi” se va proceda la evacuare conform
documentaţiei existenţe şi predarea în bune condiţii către noul proprietar;
- Căminul din Str.G-ral Berthelot se va deschide la 1 septembrie a.c., urmând ca
taxa lunară ce va achitată de către studenţii care vor locui în cămin să fie calculată
de Serviciul Contabilitate conform normelor în vigoare şi comunicată
Administratorului de Cămin şi D.G.A. în termen de o săptămână.
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- Aprobă Referatul întocmit de D.C.S.A.A. privind plăţile din cadrul
proiectului „Concursul Internaţional de Compoziţie De la romantici la
contemporani” care vor fi făcute de către U.N.M.B. din conturile instituţiei,
urmând ca banii să fie recuperaţi de la A.F.C.N. după depunerea documentelor de
decontare, conform procedurii agreate prin contractul dintre părţi.

31 AUGUST
- Încheierea cu o firmă autorizată a unui contract de service pentru
întreţinerea echipamentelor performante XEROX 4110 şi XEROX DocuColor 252
din cadrul Atelierului de Tipografie.
- Achiziţionarea unui hard extern de 1000 GB pentru Serviciul Mediatecă
Audiovizual.
- Tariful de cazare pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere
pentru anul univ.2009/2010 este 20 de lei pe noapte/loc.

SEPTEMBRIE
I. Taxe pentru studii universitare de Licenţă şi Master, începând cu anul
univ.2009/2010:
A. Facultatea de Interpretare muzicală:
1.TAXE DE STUDII
Studii universitare de licenţă
Specializări:
- Interpretare muzicală - canto:
4500 lei
- Interpretare muzicală – instrumente: 4000 lei
- Artele spectacolului muzical:
5500 lei
Studii universitare de masterat
Specializări:
- Stilistică interpretativă, instrumentală şi vocală: 4800 lei
În cazul studenţilor cu taxă de studii care doresc echivalarea anumitor
materii, disciplinele neechivalate se plătesc la valoarea unui punct de credit
dedusă din alocaţia bugetară a anului respectiv, astfel:
- Alocaţie bugetară/an universitar : 60 p.c. = valoare 1 p.c.
- Valoare 1 p.c. x nr. p.c. nechivalate = taxa de studii
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Dacă suma de plată corespunzătoare disciplinelor neechivalate depăşeşte
valoarea taxei de studii, studentul va achita, integral, taxa de studii
corespunzătoare specializării.
2. Taxe Examen de Licenţă / Dizertaţie
Pentru absolvenţii altor universităţi şi pentru absolvenţii U.N.M.B care nu
susţin licenţa / dizertaţia pentru prima oară:
- înscriere şi susţinere Examen de licenţă:
1800 lei
- eliberare diplomă:
250 lei
1.
Taxe RESTANŢE
- din acelaşi an universitar:
60 lei
- din anteriorii ani universitari:
150 lei
2.
Taxe REFACERI DE DISCIPLINĂ
Valoarea unui punct de credit, în cazul refacerilor de disciplină
(indiferent de statutul studentului: cu taxă de studii sau fără taxă de studii), se
calculează în funcţie de alocaţia bugetară pentru anul universitar respectiv,
astfel:
- pentru specializările: Interpretare muzicală – canto;
instrumente
Alocaţie bugetară / an univ. respectiv: 60 p.c. = x
3.
Taxe discipline facultative
Valoarea unui punct de credit, privitor la disciplinele facultative studiate
cu taxă, se calculează în funcţie de alocaţia bugetară pe student pentru anul
universitar la nivelul specializării: Pedagogie muzicală, respectiv:
Alocaţie bugetară / an univ. respectiv: 60 p.c. = x
4.
Taxe eliberări documente*
- în funcţie de complexitate şi de accesul în arhivă: 100 – 150 lei
8. Taxe eliberări programe analitice şi alte materiale didactice legate de
procesul de învăţământ: 6 lei/pagină
B. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:
1. TAXE DE STUDII
Studii universitare de licenţă
Specializări:
- Pedagogie muzicală:
2500 lei
- Muzică religioasă:
2500 lei
Muzicologie:
3000 lei
- Compoziţie muzicală: 3000 lei
- Dirijat:
3000 lei
Studii universitare de masterat
Specializări:
- Stil şi limbaj compoziţional: 3500 lei
- Sinteză muzicologică:
3500 lei
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- Stilistică dirijorală:
3500 lei
- Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase: 3000 lei
- Muzica şi cultura pop:
3500 lei
În cazul studenţilor cu taxă de studii care doresc echivalarea anumitor
materii, disciplinele neechivalate se plătesc la valoarea unui punct de credit
dedusă din alocaţia bugetară a anului respectiv, astfel:
Alocaţie bugetară / an universitar:
60 p.c. = valoare 1 pc
Valoare 1 p.c. x nr. p.c. nechivalate = taxa de studii
Dacă suma de plată corespunzătoare disciplinelor neechivalate depăşeşte
valoarea taxei de studii, studentul va achita, integral, taxa de studii
corespunzătoare specializării.
5.
Taxe Examen de Licenţă/Dizertaţie
Pentru absolvenţii altor universităţi şi pentru absolvenţii U.N.M.B care nu
susţin licenţa/dizertaţia pentru prima oară:
- înscriere şi susţinere Examen de licenţă: 1800 lei
- eliberare diplomă:
250 lei
6.
Taxe RESTANŢE
- din acelaşi an universitar:
60 lei
- din anteriorii ani universitari: 150 lei
7.
Taxe REFACERI DE DISCIPLINĂ
Valoarea unui punct de credit, în cazul refacerilor de disciplină (indiferent
de statutul studentului: cu taxă de studii sau fără taxă de studii), se calculează în
funcţie de alocaţia bugetară pentru anul universitar respectiv, astfel:
- pentru specializările: Compoziţie muzicală, Muzicologie, Dirijat, Muzică
religioasă
Alocaţie bugetară/an univ. respectiv:
60 p.c. = x
- pentru specializarea: Pedagogie muzicală:
Alocaţie bugetară/an univ. respectiv: 60 p.c. = x
8.
Taxe discipline facultative
Valoarea unui punct de credit, privitor la disciplinele facultative
studiate cu taxă, se calculează în funcţie de alocaţia bugetară pe student
pentru anul universitar la nivelul specializării: Pedagogie muzicală, respectiv:
Alocaţie bugetară / an univ. respectiv: 60 p.c. = x
9.
Taxe eliberări documente1
1

În cazuri justificative Rectorul poate reduce sau scuti de la plata taxei
Persoane responsabile cu evidenţa şi încasarea taxelor:
1. Administrator financiar – Virginia Stoian
2. Secretar şef F.I.M. – Georgeta Ocneanu
3. Secretar şef F.C.M.P.m. – Dana Ghiţă
4. Secretar – Cristina Paraschivescu
5. Contabil – Carmen Tudor
6. Casier – Maria Dumitrescu

54

- în funcţie de complexitate şi de accesul în arhivă: 100 – 150 lei
10.
Taxe eliberări programe analitice şi alte materiale didactice
legate de procesul de învăţământ: 6 lei/pagină
II. Taxe administrative pentru concursul de admitere începând cu anul
univ.2010/2011:
A.
Facultatea de Interpretare muzicală:
Taxe
administrative
pentru
Concursul
de
admitere:
- înscrierea la concurs:
Studii universitare de licenţă
Specializări:
- Interpretare muzicală - canto:
150 lei
- Interpretare muzicală - instrumente: 150 lei
- Artele spectacolului muzical:
150 lei
Studii universitare de masterat
Specializări:
- Stilistică interpretativă, instrumentală şi vocală: 200 lei
- taxa de ÎNMATRICULARE / REÎNMATRICULARE:
Studii universitare de licenţă:
100 lei
Studii universitare de masterat: 100 lei
B. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:
Taxe administrative pentru Concursul de admitere:
- înscrierea la concurs:
Studii universitare de licenţă
Specializări:
- Pedagogie muzicală:
150 lei
- Muzică religioasă:
150 lei
- Muzicologie:
150 lei
- Compoziţie muzicală: 150 lei
- Dirijat:
150 lei
Studii universitare de masterat
Specializări:
- Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase: 200 lei
- Stil şi limbaj compoziţional:
200 lei
- Stilistică dirijorală:
200 lei
- Sinteză muzicologică:
200 lei
- Muzica şi cultura pop:
200 lei
- taxa de ÎNMATRICULARE/REÎNMATRICULARE:
Studii universitare de licenţă:
100 lei
Studii universitare de masterat: 100 lei
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I. Pentru anul univ.2009/2010 examenele se pot desfăşura şi în zilele de
sâmbătă şi duminică, cu acordul studenţilor (având în vedere lucrările de
consolidare şi reparaţii care se desfăşoară în U.N.M.B.)
II. La Facultatea de Interpretare muzicală, disciplinele care se finalizează cu
verificări semestriale se vor desfăşura cu o săptămână înaintea începerii sesiunii
de examene.
- Aprobă, de principiu, Statul de funcţii şi personal didactic pentru
Facultatea de Interpretare muzicală şi pentru Facultatea de Compoziţie,
Muzicologie şi Pedagogie muzicală, an univ.2009/2010.

5 OCTOMBRIE
- Aprobă, de principiu, cererea Fundaţiei culturale „Remember Enescu”
privind găzduirea în sala 46 a unor recitaluri (cu desfăşurare periodică).
- Aprobă tipărirea unui număr de 51 de exemplare din revista AKADEMOS,
serie nouă/2009, nr.3 – septembrie, pentru uzul studenţilor, masteranzilor,
doctoranzilor şi profesorilor.
- Aprobă solicitarea Institutului Cultural Român privind desfăşurarea unui
curs susţinut de pianistul Kevin Kenner, profesor la Royal Academy of Music
London în data de 14.10.2009 între orele 9-12 şi adresat studenţilor de la
Facultatea de Interpretare muzicală.
- În vederea derulării în bune condiţii a Festivalului Bass-Fest care se va
desfăşura în perioada 22 oct.-7 nov.2009, aprobă cererea nr.4111/30.09.2009
(Prof.asoc. Ion Cheptea şi Conf.univ.dr. Ştefan Thomasz).
- Aprobă încheierea unui nou contract de închiriere a unor săli de curs şi a
unui amfiteatru proprietatea Institutului Teologic Romano-Catolic, pentru anul
univ.2009/2010 (având în vedere lucrările de consolidare a tronsonului A2
U.N.M.B.).

12 OCTOMBRIE

Aprobă
cererea
d-nei
Conf.univ.dr.
Rodica
Nicolaescu
(nr.4280/08.10.2009) privind organizarea unui ciclu de 5 concerte de folclor
muzical, susţinut de studenţii U.N.M.B. cu premii naţionale valoroase obţinute în
concursurile de gen şi organizarea unui parteneriat cu Televiziunea Naţională.
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19 OCTOMBRIE

- Aprobă propunerea Fundaţiei Constantin Dumitru privind acordarea unor
burse de excelenţă studenţilor cu performanţe şcolare foarte bune. În
conformitate cu legislaţia în vigoare se va încheia contractul şi regulamentul de
acordare a acestor burse.
- Încheierea unui parteneriat pentru Programul „Oportunităţi la tine
acasă”.

2 NOIEMBRIE
- Aprobă publicarea următoarelor volume la Editura U.N.M.B.:
- Celelalte 13. Ghid de operă de Mihai Cosma
- Concertul instrumental în creaţia lui Pascal Bentoiu de Elena
Rotărescu. Costurile vor fi suportate de autori.
- Aprobă cererea d-lui Conf.univ.dr. Ştefan Thomasz din data de
29.10.2009 referitoare la organizarea Festivalului International Bass Weeks şi care
conţine şi lista persoanelor abilitate pentru accesul în sediul U.N.M.B., împreună
cu instrumentele (contrabaşi) şi scaunele de contrabas folosite la repetiţiile din
perioada 3 – 8 nov.2009.
- Aprobă noul program la sala de lectură din cadrul Serviciului Mediatecă 1
Bibliotecă, respectiv de la ora 8 la 17

9 NOIEMBRIE
- Aprobă solicitarea Asociaţiei Studenţeşti a U.N.M.B. privind organizarea
unui eveniment denumit „Ziua Studentului Muzician” (în cadrul proiectului
destinat studenţilor, denumit UNIFEST), în ziua de 13 noiembrie 2009, în sala
„George Enescu”, începând cu orele 13,30.
Cu acest prilej se organizează şi „Ziua Porţilor Deschise” în U.N.M.B.
- Ia act de adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti,
prin introducerea de măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripa cu noua
tulpină de virus A/H1N1 şi prin achiziţionarea de substanţe dezinfectante.
- Aprobă participarea Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti la a
doua ediţie a Festivalului Studenţesc de Operă „Viva Vox” organizat în perioada 05
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– 15 mai 2010 de Academia de Muzică „G.Dima” din Cluj-Napoca.
- Aprobă numirea unei comisii pentru a analiza şi stabili fondul de documente
deteriorat în vederea scăderii din evidenţa documentelor de bibliotecă, conform
prevederilor legale în domeniu, astfel:
Preşedinte:
Ing. Gheorghe Mihăilă – D.G.A.
Membrii: Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu
Carmen Tudor – Contabil
Ing. George Tănăsescu – Şef serviciu tehnic
Maria Cioponea – Şef serviciu Bibliotecă.

NOIEMBRIE
- Înfiinţarea Departamentului de Educaţie muzicală permanentă.
- În vederea aplicării Legii nr.329/2009, cap.3, art.10, zilele libere fără plată
se acordă personalului din U.N.M.B., cu asigurarea desfăşurării procesului de
învăţământ, astfel:
- în luna noiembrie (2 zile): 30 noiembrie şi o altă zi la alegerea
salariatului prin rotaţie;
- în luna decembrie: zilele de 22 şi 23 propuse a fi zile de recuperare
prin structura anului universitar, vor fi zile libere la fel ca şi zilele de 30 şi 31.
Biroul Resurse Umane – Salarizare va întocmi tabele cu numele salariaţilor,
iar Decanatele în colaborare cu şefii de catedră vor stabili cu fiecare persoană ziua
aleasă liberă.
Serviciile de specialitate vor asigura diminuarea cheltuielilor de personal
conform legii.

7 DECEMBRIE
- Aprobă solicitarea Asociaţiei Naţionale Corale din România privind
organizarea unor concerte corale în sala „G.Enescu”.
- Aprobă publicarea catalogului Bibliotecii pe web.
- Aprobă Referatul compartimentului Bibliotecă privind noile formulare
pentru Buletin de cerere împrumut şi Buletin de cerere sala de lectură.
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14 DECEMBRIE

- Aprobă repartizarea biletelor în taberele studenţeşti de odihnă
(repartizate
U.N.M.B. conf.Ordinului M.T.S.nr.2362/08.12.2009), astfel:
I. Facultatea de Interpretare muzicală:
1 bilet (Herculane) pentru perioada 28.12.2009-04.01.2010
3 bilete (Sinaia) pentru perioada 28.12.2009-04.01.2010
II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:
1 bilet (Herculane) pentru perioada 21-28.12.2009
1 bilet (Herculane) pentru perioada 28.12.2009-04.01.2010
2 bilete (Sinaia) pentru perioada 28.12.2009-04.01.2010
- Aprobă modificarea programului zilnic de funcţionare la compartimentele
Împrumut şi Sala de lectură astfel: orele 08:00 – 18:00 (începând cu data de
04.01.2010).
- Aprobă cumpărarea unui domeniu de internet pentru lansarea on-line a
revistei „Musicology Today” în luna ianuarie 2010.

DECEMBRIE 2009

- Numirea d-nei Conf.univ.dr. Olguţa Lupu în calitate de Director al
Departamentului de Educaţie muzicală permanentă.
- În perioada vacanţei de iarnă, 24 decembrie 2009 – 2 ianuarie 2010,
accesul în universitate va fi limitat; studiul individual se va relua începând cu data
de 3 ianuarie 2010 (program de duminică).
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Raport de activitate
Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Activităţi Artistice
(D.C.S.A.A.)
2008-2009
Continuând trendul ascendent pe care se încadrează, din 2007,
departamentul nostru, anii 2008 şi 2009 au adus continuarea unor proiecte
multianuale, lansarea unor proiecte noi, atragerea de noi fonduri şi dezvoltarea de
noi direcţii şi parteneriate.
Principalele proiecte multianuale au fost:
- ediţiile a doua şi a treia ale Concursului Internaţional de Compoziţie
„De la romantici la contemporani”, finanţate prin granturi câştigate prin
competiţie AFCN şi prin parteneriate cu Institutul Polonez şi cu Uniunea
Compozitorilor
- ediţiile a doua şi a treia ale The International „George Enescu”
Encounters de la Sinaia finanţate prin granturi câştigate prin competiţie
AFCN şi prin parteneriat cu Centrul European de Cultură Sinaia
- ediţiile a treia şi a patra ale Festivalului Zwischen Zeiten de la
Oldenburg, unde DCSAA este partener tradiţional, finanţate prin granturi
câştigate în Germania şi la ICR Berlin
- ediţiile a treia şi a patra ale Concursului Internaţional de
Interpretare „Romania” de la Tokyo, unde DCSAA este partener tradiţional,
finanţate de partea japoneză
Noile proiecte au fost:
- Festivalul Internaţional „Popasuri enesciene”, ediţia I, în colaborare
cu Japonia, finanţat de instituţii partenere din România şi din Japonia
- Festivalul Internaţional „Viaţa e frumoasă”, ediţia II, unde DCSAA a
manageriat concursul Trofeul „Ion Dacian”
- O serie de manifestări legate de sărbătorirea Centenarului „Paul
Constantinescu”, unde DCSAA a fost partener, finanţate de instituţii
partenere din judeţul Prahova şi din Bucureşti
- Un lung şir de proiecte editoriale, finanţate prin sponsorizări sau
prin grant CNCSIS, printre care „UNMB la 140 de ani – Istoria
Conservatorului (vol. II), alte volume despre muzica românească şi
universală semnate de Dana Borşan, Tatiana Noia, Remus Manoleanu,
Steluţa Radu, Lavinia Coman, Anatol Vieru, Carmen Manea, Mihai Cosma,
Dan Claudiu Vornicelu, Camelia Pavlenco, Maria Grăjdian etc. etc.
- Am dezvoltat şi direcţia publicării de partituri, printre care lieduri
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de Carmen Petra Basacopol, cvartet de Anatol Vieru, piese pentru pian de
Luiza Catană etc.
- DCSAA s-a implicat şi în editarea unor volume care colecţionează
articole şi studii, precum cel despre Vasile Iliuţ ori seria Akademos.
- A continuat colaborarea cu Uniunea Compozitorilor prin parteneriatul
legat de revista Actualitatea muzicală, unde UNMB are statut de co-editor
- Au fost identificate noi soluţii de finanţare şi noi posibile
parteneriate în vederea asigurării derulării proiectelor viitoare. Printre
partenerii noştri care ne sprijină constant cu finanţări (prin servicii
echivalente sau plăţi) se numără UCMR, Institutul Polonez, Centrul
European de Cultură Sinaia, AFCN, CNCSIS, ANCS, Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”, Opera
Naţională Bucureşti etc. dar şi structurile omologe şi rectoratele
conservatoarelor din Cluj şi din Iaşi
- Am acordat o atenţie sporită promovării rezultatelor, prin articole în
presa de specialitate, prin expoziţii de fotografie şi prin realizarea de filme
documentare. Pe această direcţie am realizat şi Galeria Rectorilor UNMB.
O altă componentă a activităţii noastre ţine de gestionarea administrativă
a activităţii de cercetare ştiinţifică/creaţiei artistică a corpului profesoral din
UNMB, prin solicitarea şi centralizarea raportărilor individuale anuale. Aceste date
sunt apoi manageriate în funcţie de modelul solicitat şi de instituţiile care ne
solicită asemenea date (cum ar fi CNCSIS, ARACIS, Ministerul etc.), pentru
acreditări, pentru ierarhizări etc. În acest context Departamentul nostru a
participat activ, cu propuneri, la echivalarea cercetării cu activitatea artistică şi la
mai buna reflectare în parametri de performanţă a activităţii noastre.
Totodată, reprezentanţi ai Departamentului au participat în mod constant
la traininguri, şedinţe şi conferinţe naţionale, pentru a fi la curent cu ultimele
hotărâri şi cu cele mai noi oportunităţi.
Am reuşit ca din resurse proprii sau atrase să finanţăm cumpărarea de
echipamente electronice, mobilier, dotări de birou, ca şi recompensarea
lucrătorilor departamentului, a premianţilor concursurilor, a membrilor juriilor sau
a compozitorilor cărora le-am comandat lucrări.
Ne propunem ca pe viitor să atragem cât mai mulţi profesori şi studenţi în
proiectele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică şi să creştem valoarea sumelor
atrase, insistând mai cu seamă pe finanţări internaţionale.
Mihai Cosma, director
11.02.2010
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Lista volumelor tipărite la Editura UNMB

2008
Nr.

AUTOR

1.

Octavian Lazăr Cosma

2.

Mihai Cosma

TITLUL
Tipul lucrării
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti la 140
Carte
de ani, vol 2
Dicţionar de termeni muzicali. Ro-Eng-Ro
Carte

3.

Camelia Pavlenco

Enescu – Cântecele iubirii

Carte

4.

Diana Moş

Introducere în hermeneutica discursului muzical

Carte

5.

Mihai Cosma

Cel mai iubit dintre compozitori

Carte

6.

Remus Manoleanu

Muzica sub semn ludic

Carte

7.

Remus Manoleanu

Paradigme ludice în muzica românească.

Carte

8.

Carmen Manea

Eternul Chopin

Carte

9.

Anatol Vieru

Scrieri despre muzică,

Carte

10.

Anatol Vieru

Cuvinte despre sunete, ediţia a II-a

Carte

11.

Anatol Vieru

O viaţă dedicată muzicii

Carte

Tipul lucrării

2009
Nr.

AUTOR

1.

Georgeta Băcioiu

2.

Violetta Ştefănescu

3.

Florenel Ionoaia

4.

Tatiana Noia

5.

Ştefan Thomasz

6.

Ştefan Thomasz

7.

Dan Vornicelu

8.

Lavinia Coman

TITLUL
Miniatura românească pentru pian din prima jumtate a
sec. XX în contextul european al epocii
Exotismul în muzica franceză pentru pian în prima
jumătate a secolului XX
Stiluri muzicale în creaţia pentru oboi
Materialitatea şi spiritualitatea sunetului viorii în
Barocul târziu
Transcrieri şi adaptări pentru contrabas din creaţia lui
Johann Sebastian Bach
Suitele pentru violoncel solo de Johann Sebastian Bach.
Transcripţie pentru contrabas de Ştefan Thomasz
Repere stilistice ale muzicii de cameră în sonatele
pentru vioară şi pian (1850-1900)
Vrei să fii profesor de pian?ediţia a II-a

9.

Maria Grăjdian

Flussige Identitat

Carte

10.

Carmen Petra Basacopol

Lieduri pentru voci înalte

Partitură

11.

Mihai Cosma

Pozne cu muzicieni, vol II

Carte

12.

Oana Spânu-Vişenescu

Vioara în peisajul cameral modern

Carte

13.

Lavinia Coman

Îndrumar metodic

Carte

14.

Luiza Catană-Manea

Învăţ să cânt la pian!

Partitură
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Carte
Carte
Carte
Carte
Carte
Partitură
Carte
Carte

15.

Viorela Ciucur

Structura ciclică în miniatura vocală

Carte

16.

Dana Borşan

Concertul clasic pentru pian. Începuturi mozartiene

Carte

17.

Dana Borşan

Mozart şi concertele vieneze pentru pian

Carte

18.

Anamaria Călin

Amintirea unui muzician: Vasile Iliuţ

Carte

19.

Eugen Cinci

Eclesiastic şi folcloric în muzica de strană bănăţeană

Carte

20.

Elena Agapia Rotărescu

Concertul instrumental în creaţia lui Pascal Bentoiu

Carte

21.

Valentin Gheorghiu

Sonata pentru pian

Partitură
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Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
(D.P.P.D)
Raport de activitate pe anul 2008
În anul 2008 s-a produs şi în D.P.P.D. trecerea la implemantarea procesului
Bologna. În acest sens au fost create noi planuri de învăţământ pentru studiile de
Licenţă şi Masterat. Au fost introduse noi discipline şi redimensionată structura
disciplinelor existente cu profil didactic, pe formatul celor două cicluri succesive.
Disciplinele nou introduse au avut scopul de a diversifica oferta educaţională şi de
a accentua caracterul practic-aplicativ al pregătirii viitorilor profesori de
specialităţi muzicale.
Tot în anul 2008 a avut loc şi acreditarea studiilor de Master în U.N.M.B.. În
acest scop, D.P.P.D. a alcătuit programele analitice pentru toate disciplinele
modulului prevăzute în cei doi ani de studii masterale. Pentru susţinerea cursurilor
respective în condiţii superioare de exigenţă academică, am început o colaborare
fructuoasă cu unele cadre didactice asociate din învăţământul universitar şi
preuniversitar, precum şi din institute de cercetare.
D.P.P.D. a colaborat cu instituţii de învăţământ preuniversitar împreună cu
care a asigurat o practică pedagogică eficientă, adecvată cerinţelor de formare a
viitoarelor cadre didactice în toate specializările U.N.M.B..
În domeniul formării continue a personalului didactic, Departamentul a
participat la licitaţia organizată de I.S.M.B., pe care a câştigat-o, propunând un
proiect complex intitulat MAGISTER III , pentru parcurgerea a două module de
formare prevăzute cu 30 puncte de credit fiecare, pe baza unui Plan de
învăţământ complet şi complex, cu discipline de studiu din domeniile
psihopedagogiei aplicate.
În paralel cu aceste procese, D.P.P.D. a susţinut un program amplu de
organizare a Concursului de Titularizare pe posturi vacante din învăţământul
preuniversitar, concurs desfăşurat la nivel naţional. Totodată a organizat şi
susţinut cursurile de pregătire şi examenele de Definitivat, Gradul didactic II şi
Gradul didactic I la nivel naţional. Membrii D.P.P.D. au participat în comisii, la
colocvii de admitere şi inspecţii speciale pentru obţinerea Gradului didactic I.
În privinţa cercetării ştiinţifice, toţi membrii D.P.P.D. au avut proiecte
individuale de studiu, finalizate cu articole, studii, elaborarea de suporturi de curs şi
cursuri, manuale, monografii etc. Totodată membrii D.P.P.D. au participat la Sesiunea
Ştiinţifică anuală cu tema: Didactica muzicală în actualitate I. Comunicările
prezentate public au fost reunite şi editate în revista AKADEMOS a U.N.M.B.
Director D.P.P.D. Prof.univ.dr. Lavinia COMAN
Director Adjunct D.P.P.D. Lect.univ.dr. Dragoş CĂLIN
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Raport de activitate pe anul 2009
În anul 2009 D.P.P.D. a continuat implementarea procesului Bologna.
Astfel, s-a dat curs noilor programe analitice, care au fost acreditate împreună cu
întregul pachet de documente ale studiilor de Master. Cadrele didactice care
susţin noile cursuri şi-au creat proiectele de curs, suporturile şi materialele
didactice corespunzătoare cu preocuparea de a aduce în atenţia studenţilor cele
mai importante cuceriri ale didacticii muzicale contemporane.
Activitatea ştiinţifică s-a desfăşurat prin implicarea tuturor membrilor
D.P.P.D. în proiecte individuale de cercetare, prin elaborarea de articole, studii,
recenzii, suporturi de curs, cursuri şi manuale, monografii etc. Sesiunea ştiinţică
anuală cu tema Didactica muzicală în actualitate II a cuprins comunicările
elaborate de membrii departamentului şi de numeroşi colaboratori. Au fost atraşi
în munca de cercetare didactico-ştiinţică studenţi, masteranzi, cadre didactice
auxiliare, profesori titulari din învăţământul preuniversitar, inspectori de
specialitate la nivel naţional. Comunicările prezentate public au fost reunite şi
editate în revista AKADEMOS a U.N.M.B.
În domeniul formării continue, anul 2009 a reprezentat perioada în care a
fost materializat proiectul MAGISTER III. Acesta a cuprins 150 cadre didactice din
învăţământul vocaţional bucureştean. Participanţii au parcurs două module de
studiu a câte 30 puncte de credit fiecare. Au fost parcurse capitole esenţiale din
disciplinele psihopedagogice şi de profil muzical, finalizate prin evaluare
individuală. Pentru buna pregătire a cursanţilor a fost alcătuit un Îndrumar
Metodic amplu (347 pagini), publicat la Editura U.N.M.B. Întregul proiect
MAGISTER III a fost monitorizat de către C.N.F.P., care a acordat la final
Certificatul de Calitate Departamentului nostru. Trebuie menţionat faptul că
aceasta este o recunoaştere a muncii şi, în final, a succesului repurtat de proiect,
primul din România de acest nivel în învăţământul muzical.
În paralel cu procesele prezentate mai sus, D.P.P.D. a susţinut un program
amplu de organizare a Concursului de Titularizare pe posturi vacante din
învăţământul preuniversitar, concurs desfăşurat la nivel naţional. Totodată a
organizat şi susţinut cursurile de pregătire şi examenele de Definitivat, Gradul
didactic II şi Gradul didactic I la nivel naţional. Membrii D.P.P.D. au participat în
comisii, la colocvii de admitere şi inspecţii speciale pentru obţinerea Gradului
didactic I.
Director D.P.P.D. Prof.univ.dr. Lavinia COMAN
Director Adjunct D.P.P.D. Lect.univ.dr. Dragoş CĂLIN
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DRIPC

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe
Comunitare (D.R.I.P.C.)
Raport de activitate 2005 - 2010
Art.1 Misiune:
1.1. Internaţionalizarea programelor de formare şi pregătire profesională
oferite de UMNB viitorilor muzicieni profesionişti.
1.2. Organizarea, promovarea şi finalizarea parteneriatelor şi a activităţilor
de cooperare internaţională în domeniul învăţământului superior muzical.
Art.2. Scurt istoric
Primele programe de parteneriat instituţional la nivel european au fost
lansate în anul 2000, de către Departamentul pentru Informare şi Orientare în
Carieră a Absolvenţilor şi Studenţilor (DIOCAS). Numeroasele întrebări formulate
de studenţi privind şansele lor de studiu în străinătate, în special în spaţiul
european, au făcut necesară implicarea în Programul SOCRATES II - ERASMUS cadru instituţional adecvat pentru a oferi soluţii practice acestor aspiraţii.
Organizarea primelor mobilităţi de studiu în instituţii europene de profil a
fost iniţiată ca o componentă a activităţilor de informare şi consiliere a
studenţilor, privind ruta profesională individuală şi rolul Sistemului European de
Credite Transferabile (ECTS) în procesul de formare academică.
Charta Univesitară ERASMUS, obţinută în anul 2001, a reprezentat primul
suport–cadru pentru organizarea mobilităţilor de studiu (SM), a mobilităţilor de
predare (TM) şi pentru implementarea ECTS, până în anul 2007.
Un nou program european în domeniul educaţiei pentru perioada 2007 –
2013 este lansat de Comisia Europeană sub conducerea DG Cultură şi Educaţie,
cunoscut sub numele “Lifelong Learning Programme” (Învăţare pe tot parcursul
vieţii). Continuitatea programelor educaţionale de cooperare europeană în
domeniul învăţământului superior este asigurată în cadrul LLP Erasmus, program
pentru care DRIPC a obţinut Charta Universitară Extinsă. Noi tipuri de activităţi
sunt propuse în cadrul acestui program, precum pregătirea şi formarea
personalului didactic şi administrativ, plasamente studenţeşti.
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În temeiul Ordinului MEC nr. 4284/07.06.2005 cu privire la înfiinţarea şi
funcţionarea Biroului de Programe Comunitare în instituţiile de învăţământ
superior, Biroul Senatului UNMB hotărăşte, în data de 13.06.2005, înfiinţarea
Biroului pentru Programe Comunitare (BPC). Această nouă structură urmează să
funcţioneze în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al UNMB, care
devine DRIPC.
Ca promotor al proiectului CEEPUS II“Noi iniţiative central - europene de
cooperare în învăţământul superior muzical”, DRIPC a iniţiat (2005) şi dezvoltat
(pânâ în prezent) unica reţea de cooperare interuniversitară în domeniul muzical
în regiunea Centrală şi Est – Europeană.
Art. 3. Strategii şi activităţi
Strategia pe termen scurt şi mediu a DRIPC este parte a strategiei
instituţionale a UNMB, privind internaţionalizarea programelor de formare
profesională şi dezvoltarea parteneriatelor interuniversitare. Strategia pe termen
lung este definită în Declaraţia de Politică Europeană (EPS), care a fundamentat
acordarea Chartei Universitare Extinse 2007 – 2013.
Concret, aceste politici se reflectă în:
3.1 Dezvoltarea parteneriatelor în cadrul programelor Erasmus şi
CEEPUS:
În 2006-2007, numărul de instituţii partenere ajunsese la 30 (din 9 ţări),
încheind astfel Programul SOCRATES. Pe parcursul noii etape a Programului LLP
ERASMUS (2007-2013), numărul de parteneri s-a dublat, astfel că, în cei trei ani
derulaţi, s-au semnat Contracte Bilaterale cu peste 60 de instituţii de profil din 20
de ţări europene. Această evoluţie s-a datorat următoarelor acţiuni întreprinse de
BPC:
- participarea activă la întâlnirile anuale ale coordonatorilor de relaţii
internaţionale din conservatoarele europene (IRC meetings). În ultimii cinci
ani, acestea s-au desfăşurat la Barcelona (Comunicarea privind
implementarea ECTS în învăţământul muzical), Viena, Oslo (moderator
working groups), Manchester (Comunicare „Student Placement - Ways to
make it happen”), Bucureşti (organizator al întâlnirii şi moderator de
working group – Discussion fora).
- Asigurarea unei comunicări permanente cu Birourile Erasmus din
instituţiile partenere şi efectuarea unor vizite de monitorizare/pregătitoare
(Berlin, Graz, Strasbourg, Viena, Weimar).
- În ultimii ani, numărul studenţilor outgoing a atins cifra de 70,
distribuţia lor pe facultăţi şi specializări fiind una echilibrată (vezi
rapoartele anexă).
Strategia de dezvoltare a cooperării regionale a UNMB este definită în
ultimii cinci ani prin proiectul de cooperare CEEPUS, coordonat de DRIPC.
Începând cu anul academic 2005 – 2006, BPC – prin conf. univ. dr. Lucia
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Costinescu - a promovat şi coordonat Programului CEEPUS II (Central European
Exchange for University Studies), având ca parteneri iniţiali 5 instituţii de profil, în
prezent parteneriatul cuprizând deja 12 din: Austria, Albania, Bulgaria, Bosnia
Hertegovina, Cehia, Croaţia, Polonia, Serbia.
- Aplicaţiile pentru proiectul CEEPUS “CEEPUS initiatives in the
professional music field” s-au bucurat de succes, la selecţiile anuale ale
Comisiilor CEEPUS naţionale şi internaţionale. Cu o vechime de peste cinci
ani, acest proiect face ca UNMB să dobândească poziţia de lider regional în
domeniul educaţiei muzicale.
- Beneficiarii acestui proiect, studenţi şi profesori, au oportunitatea
de a studia/preda în instituţii aparţinând unor culturi cu valori similare.
Aplicarea şi promovarea ECTS, dezvoltarea unor proiecte de cooperare
interuniversitară - precum “Joint program” (proiect realizat în domeniul
Muzicii vechi, cu Universitatea de Muzică din Graz), Double Diploma
(proiect realizat în domeniul Dirijat de orchestră, cu Academia de Muzică
„Karol Lipinski”, Wroclaw) - şi folosirea instrumentelor de schimb în
organizarea mobilităţilor au condus la creşterea compatibilităţii şi
încrederii între parteneri.
- Progresele şi rezultatele obţinute în cadrul acestui “network” au
fost diseminate de către coordonatorul proiectului, în cadrul: IRC
Meetings - Barcelona 2005, Manchester 2008, International Week - Viena
2009.
- Calitatea şi conţinutul proiectului CEEPUS coordonat de UNMB au
avut ca efect creşterea anuală a numărului de parteneri şi diversificarea
acestora, la nivelul educaţiei formale şi non-formală. ISA (International
Summer Academy Vienna – Prague – Budapest) a devenit de curând
partener al acestui proiect.
- O caracteristică a mobilităţilor efectuate în cadrul acestui proiect este
aceea că numărul profesorilor beneficiari (incoming/outgoing) este mai
mare decât cel al studenţilor.
3.2. Asigurarea calităţii în organizarea mobilităţilor, în concordanţă cu
principiile cuprinse în Declaraţia de Politică Europeană (EPS) se realizează prin:
- creşterea transparenţei informaţiei şi promovarea programului printro diversitate de acţiuni (întâlniri cu potenţialii beneficiari – incoming şi
outgoing - concertele studenţilor ERASMUS şi realizarea unor DVD-uri,
afişarea Ghidului studentului Erasmus pe site-ul UNMB).
creşterea
nivelului
de
pregătire
profesională
a
studenţilor/profesorilor beneficiari ai stagiilor de studii/predare în
universităţile partenere şi diversificarea motivaţiilor de a studia/preda în
străinătate. În cadrul concertelor Erasmus tradiţional organizate în luna
68

decembrie, studenţii incoming/ outgoing demonstrează o bună pregătire
artistică şi un înalt grad de integrare într-un mediu social nou.
- participarea la sesiunile de pregătire/seminarii tematice organizate de
ANPCDEFP (AN) şi colaborarea de succes cu această instituţie.
- perfecţionarea instrumentelor de organizare a mobilităţilor
studenţi/profesori (Learning Agreement, Application Form, Transcript of
Record, Letter of Confirmation, Teaching Plan) în colaborare cu Asociaţia
Europeană a Conservatoarelor.
- recunoaşterea studiilor efectuate pe durata stagiului ERASMUS şi
aplicarea sistemului de credite transferabile şi acumulate (ECTS) pentru
toate disciplinele parcurse de student.
Specificul învăţământului muzical (predare individuală) conferă un rol
determinant următoarelor aspecte:
- selecţia studenţilor, realizată de către ambele universităţi, atât cea
de origine, cât şi cea “gazdă”
- ponderea factorului subiectiv în opţiunea formulată de studenţi
(motivaţia individuală, prestigiul universităţii “gazdă” şi al profesorului de
la clasa de instrument).
Aceste aspecte influenţează activitatea de negociere între instituţiile
partenere şi durata de organizare a fiecărei mobilităţi.
3.3. Introducerea unor activităţi noi, propuse de Program LLP Erasmus:
mobilităţi studenţeşti de plasament (SMP) şi mobilităţi de pregătire şi formare a
cadrelor didactice şi personalului administrativ (STT)
- Începând cu anul universitar 2008 – 2009 s-au organizat deja primele
mobilităţi de plasament pentru studenţi (la Biblioteca Universităţii din
Berlin, Televiziunea din Leipzig şi Opera din Oslo) şi mobilităţi de pregătire
a personalului administrativ (directoarea Secretariatului artistic a
beneficiat de un stagiu de pregătire la Centrul Cultural “La cite de la
musique” din Paris.)
- recunoaşterea perioadei de practică rămâne ca o problemă deschisă,
care urmează să se definitiveze o dată cu înfiinţarea unor “consortium”
între universitate şi instituţiile partenere de practică.
- Promovarea (publicitate/reclamă)
noilor activităţi din cadrul
programelor comunitare LLP Erasmus, în vederea creşterii numărului de
beneficiari, în special la nivelul cadrelor didactice. Acţiuni întreprinse de
DRIPC: întâlniri periodice cu studenţii interesaţi, difuzarea de materiale
publicitare (pliante), reactualizarea paginii DRIPC pe site-ul UNMB.
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Statistici
Mobilităţi studenţeşti (Erasmus si CEEPUS)
Mobilităţi studenţi

2006 – 2007

2007 – 2008

2008 – 2009

TOTAL

Nr. studenţi outgoing

23

14

19

56

Nr. luni de mobilitate
studenţi outgoing
Nr. studenţi incoming

166

79,5

97

342,5

6

7

7

20

Nr. luni de mobilitate
incoming
Suma repartizată *Euro]

31,5

32,5

38,5

102,5

48.995

41.118

65.685

155.798

Mobilităţi profesori şi staff administrativ (Erasmus şi CEEPUS)
Mobilităţi profesori

2006 – 2007

2007 – 2008

2008 – 2009

TOTAL

Nr. profesori outgoing
Nr.
saptamani
de
mobilitate
profesori
outgoing
Nr. profesori incoming
Nr.
saptamani
de
mobilitate
profesori
incoming

6
6

5
5

5
5

16
16

9
9

11
16

8
8

28
33

Suma repartizată *Euro]

2188

2053

2349

6590

3.4 Participarea la proiecte europene de tipul “reţelei tematice” (TN) şi
proiecte transversale. (UNMB participă la proiectele POLIFONIA, coordonat de
AEC, DoReMiFaSocrates şi la proiecte artistice, precum Erasmus Chamber
Orchestra (Belgia, Norvegia, Macedonia).
- În calitate de partener activ al Asociatiei Europene a Conservatoarelor
(AEC) - organizaţie profesională care cuprinde 269 de instituţii muzicale
profesioniste partenere, din peste 55 de ţări ale lumii - UNMB participă,
iniţiază şi organizează activităţi de cooperare interuniversitară în domeniul
muzical. DRIPC constituie structura instituţională prin care se derulează
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toate activităţile de cooperare cu această prestigioasă organizaţie
profesională.
- Ca o recunoaştere a activităţilor desfăşurate de UNMB şi a prestigiului
profesional de care se bucură pe plan european, consiliul de conducere al
AEC a desemnat această instituţie ca gazdă a Întâlnirii Anuale a
Coordonatorilor de Relaţii Internaţionale din conservatoarele europene
(IRC Meeting 2009, 11 – 12 septembrie).
- Participarea şi promovarea unor activităţi Erasmus, de tipul
“Programe Intensive” (IP), organizate pe diferite specializări: Erasmus
Chamber Music Orchestra” coordonat de Conservatorul din Utrecht, „We
make opera” coordonat de Conservatorul din Vilnius si „Church Organs:
Mobility of tradition” coordonat de Prins Claus Gröningen Conservatory,
compoziţie: “Moving music” – Viena.
3.5 Lansarea şi coordonarea unor evenimente şi proiecte comunitare:
- Organizarea IRC MEETING 2009 în cadrul UNMB, la care au
participat peste 160 de reprezentanţi ai Birourilor de Relaţii Internaţionale
din Conservatoarele Europene (ţări membre şi candidate UE , ţări din
spaţiul SEE, Balcanii de Vest, Republica Moldova). Succesul acestei
activităţi s-a datorat implicării staff-ului de conducere academică şi
administrativă a UNMB. Feedback-ul acestui eveniment se concretizează
într-un număr semnificativ de scrisori de apreciere şi invitaţii de
parteneriat în proiecte promovate de instituţii participante la această
întâlnire.
- Câştigarea primului proiect OIPOSDRU - finanţat din Fondul Social
European – pe Axa 22 2.1 „Trecerea de la şcoală la viaţa activă”.
Proiectului „DE LA UCENICIE LA MĂIESTRIE ÎN ARTA DIRIJORALĂ” este
asociat cu activităţile de practică dirijorală desfăşurate de studenţii
secţiilor de Dirijat orchestră şi Dirijat cor academic în instituţii
profesioniste de profil din Bucureşti şi provincie. Obiectivul proiectului
răspunde unei necesităţi reale de a accelera integrarea tinerilor absolvenţi
pe piaţa muncii.
3.6 Activităţi de comunicare, informare şi consiliere - pe plan intern şi
internaţional - a studenţilor, profesorilor:
- comunicarea internă se realizează pe verticală cu instituţiile ierarhic
superioare (ca structură subordonată instituţiei rectorului, ANPCDEFP,
AEC) şi pe orizontală (la nivelul decanatelor, catedrelor, profesorilor şi
studenţilor). Modalităţile de comunicare sunt diverse: comunicare directă,
prin email, rapoarte scrise, site UNMB, broşuri, pliante.
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- consilierea individuală a studenţilor/profesorilor, întocmirea
documentelor de efectuare/finalizare a stagiilor de studiu/predare
- organizarea activităţilor de tutoriat pentru studenţii incoming
- arhivarea băncii de date
- Comunicarea externă implică următoarele:
- scrisori către şi de la instituţii partenere, potenţiali studenţi/profesori
şi orice alte persoane/instituţii interesate
- întocmirea de rapoarte şi documentaţii interimare şi finale pentru
proiectele aflate în derulare: CEEPUS, ANPCDEFP, OIPOSDRU
- consilierea studenţilor şi profesorilor în procesul de întocmire a
aplicaţiilor şi de pregătire în vederea realizării mobilităţilor (ECTS
Application Forms, Teaching Plan, Training Agreement, Transcript of
Records, Acceptance Letters).
3.7. Organizarea mobilităţilor de profesori, lectori în cadrul Programului
Fulbright.
- anual DRIPC completează aplicaţiile specifice acestui program şi
organizează mobilităţile profesorilor câştigători ai Burselor Fulbright
pentru UNMB.
4. Departamentul de Informare şi Orientare în Carieră pentru Absolvenţi
şi Studenţi (DIOCAS) a fost înfiinţat în 1998 pe baza Ordinelor MEN nr. 3102 şi
3277/ 1998 şi prin Ordinul Rectorului Universităţii de Muzică Bucureşti nr.
23/16.03.1998
Obiective:
- Asigurarea informaţiilor privind ruta profesională individuală în
contextul curriculum-ului universitar şi al Sistemului de Credite
Transferabile.
- Organizarea unor activităţi de informare şi de orientare
profesională privind posibilităţile de plasament pe piaţa muncii, întocmirea
unui CV Europass, oportunităţi de practică în spaţiul european şi în
instituţii profesioniste româneşti, posibilităţi de continuare a studiilor de
master, doctorat, etc.
- Consilierea individuală (la cerere) privind elaborarea şi
managementul unui proiect artistic. Această activitate se adresează
deopotrivă profesorilor, studenţilor şi absolvenţilor UNMB.
- Elaborarea chestionarelor de evaluare a profesorilor de către
studenţi pentru cele două facultăţi.
- Colectivul care asigură activităţile din cadrul acestei structuri este
format dintr-un sociolog (conf.univ.dr. Lucia Costinescu), un muzician
(Angela Şindeli). Menţionăm necesitatea înfiinţării unui post de cercetător
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în domeniul psihosociologiei care să asigure activităţile complementare
specifice unui centru universitar de carieră: aplicarea unor teste de
interese profesionale, formarea unor abilităţi transferabile (de
comunicare, self-management, organizare a timpului, lucru în echipă).
5. Organigramă şi funcţionare
DRIPC este subordonat instituţiei rectorului UNMB şi cuprinde următoarele
structuri funcţionale:
- Relaţii internaţionale
- Biroul de Programe Comunitare
- DIOCAS
Structura personalului DRIPC:
- Director şi coordonator instituţional ERASMUS, conf. Univ. Dr. Lucia
Costinescu
- Asistent Relaţii Internaţionale, Angela Şindeli, responsabil cu
mobilităţile “outgoing”, comunicarea şi asistenţa în cadrul proiectelor.
- Asistent Relaţii Internaţionale, (contract de muncă) întrerupt
pentru creşterea copilului, responsabil cu mobilităţile „incoming” şi baza
de date.
- Administrator financiar Carmen Tudor, responsabil cu operaţiunile
financiar – bancare, part time
Contact:
Tel/fax 021.3135889;
email: lucia.costinescu@unmb.ro; International@unmb.ro
Stirbei Voda, nr. 33, bl. C, camerele 14, 18
Data: 8.02.2010
Întocmit de Conf.univ.dr. Lucia Costinescu
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