Prof. univ. dr. Dan Dediu

Raportul Rectorului

privind starea universității pe anul 2014

Pornind de la direcțiile strategice propuse pentru perioada 2012-2016 –
comunicarea și informarea, creativitatea și tehnologia – și de credo-ul universitar,
viziunea, misiunea, obiectivele generale și particulare, raportul de față conține,
într-o formă sintetică, principalele realizări ale anului 2014. Într-o formă extinsă,
datele pot fi consultate în cadrul Raportului pentru Asigurarea Calității în UNMB,
dezbătut și votat de Senatul UNMB în data de 1 aprilie 2015. De asemenea,
multe date și exprimări folosite în cadrul acestui raport sunt preluate din rapoarte
pe anul 2014 ale structurilor de conducere ale UNMB.
Pentru început vom prezenta propunerile planului de dezvoltare menționat
care s-au realizat și în 2014, precum și cele care sunt în desfășurare sau au
rămas în stadiu de proiect:
Comunicare și informare

Stagiunea de concerte și spectacole a UNMB
”CHEI” - Festivalul UNMB, ediția a VI-a
Muzeul UNMB – Varianta online

Site internet modernizat și actualizat
Programe și parteneriate naționale și internaționale

Realizat 2014
Realizat 2014
Realizat 2014 – album omagial și prospect
studențesc
În desfășurare, în cadrul noului site www.unmb.ro,
la meniul ”Tur virtual”
Realizat 2014 - bilingv (română-engleză)
Realizat 2014

Creativitate
1. Creativitate în asigurarea resurselor materiale și umane
Grădinița muzicală ”Amadeus” a UNMB
Conferințele UNMB – în cadrul Școlii doctorale
Întinerirea resursei umane

2. Creativitate în educaţie şi cercetare/creaţie

Evaluarea și reacreditareavechilor programe de studii
Dezvoltarea studiilor doctorale și post-doctorale
Încurajarea publicării în reviste cotate ISI şi BDI şi a mobilităţilor
didactice
Implementarea registrului matricol unic

Proiect dependent de terminarea construcției
MEDIATECA
Realizat 2014
Realizat 2014

Realizat 2014 (toate programele de licență)
Realizat 2014
Realizat 2014
Parțial realizat și în 2014 (FCMPM)

Tehnologie
Extinderea bazei materiale
Dezvoltarea lucrărilor la obiectivul MEDIATECA
Calculatoare conectate online la baze de date internaţionale
Dotări diverse (săli cu videoproiectoare fixe, cu boxe și ecrane,
amenajarea holului de la intrarea principală)

În desfășurare
Aproape finalizată (stadiul de finisaje)
Realizat – 2014
Realizat – 2014
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În mod evident, dinamica schimbărilor și provocărilor în societatea românească și
în general pe mapamond a condus la redimensionarea și regândirea cadrelor în
care se desfășoară educația universitară și cercetarea avansată, și în anul 2014
realizându-se acest travaliu de reflecție adâncită asupra noilor condiții
educaționale și sociale. Astfel, am ajustat corespunzător proiectele propuse în
planul de dezvoltare din 2012, adaptând ideile inițiale și refăcând strategia de
obținere a aceluiași obiectiv cu alte mijloace.

EVALUAREA
REACREDITAREA
PROGRAMELOR
STUDII DE LICENȚĂ

ȘI
DE

După un volum de muncă
imens realizat în cadrul
fiecărei facultăți în parte,
pentru redactarea actelor și
strângerea datelor, am
beneficiat
de
vizitele
comisiilor
ARACIS
de
evaluare a programelor de
studii universitare de licență
și master. După cum se
observă din documentul
anexat, toate cele șase
programe de licență supuse
evaluării
au
fost
reacreditate, iar capacitatea
de școlarizare a crescut
corespunzător,
fiind
corelată cu capacitatea
instituției noastre de a
organiza aceste programe
și de a școlariza mai mulți
studenți. Astfel, Consiliul
ARACIS a decis în data de
20.10.2014
menținerea
acreditării următoarelor programe de licență: Dirijat (10), Muzică religioasă (12),
Pedagogie muzicală (50), Muzicologie (10), Interpretare muzicală – canto (25),
Interpretare muzicală – instrumente (90). De asemenea, s-a menținut acreditarea
și pentru cele trei programe de master rămase pentru evaluare în 2014, și în
acest caz mărindu-se capacitatea de școlarizare: Jazz şi culturi muzicale pop
(45), Stilistică dirijorală (30), Stil şi limbaj compoziţional (30).
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ANIVERSAREA A 150 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA CONSERVATORULUI
Evenimentul major al anului 2014
a fost aniversarea a 150 de la
înființarea Conservatorului de
Muzică și Declamațiune din
București,
marcat
în
luna
octombrie 2014 prin diferite
manifestări muzicale, prin primirea
unor ordine și decorații la nivel
national, precum și prin realizarea
unor tipărituri și campanii media
de
promovare
a
valorilor
academice ale UNMB. În acest
sens, s-a conceput și tipărit
volumul ”Odiseea muzicală 18642014”, coordonat de rector și
realizat, după o asiduă muncă de
colectare a datelor și de sintetizare a lor, de prorectorul Antigona Rădulescu, s-a
realizat ”Ghidul studentului” în limba engleză și s-a continuat editarea seriei de
autor Octavian Lazăr Cosma despre istoria
Universității Naționale de Muzică din București la
140 de ani. Prezența UNMB în conștiința publică a
contemporaneității a fost marcată și prin concertul
de la Ateneul Român și prin
manifestarea
intitulată
”Orele muzicii în Grădina
Cișmigiu”, care a avut un
real success și ecou în
rândurile bucureștenilor.
De asemenea, s-au continuat eforturile de construire a
unei noi imagini publice a UNMB (re-branding), prin
amenajarea și modernizarea unor spații din incinta
campusului
universitar
(ambientul de la intrarea din
strada Poiana Narciselor),
campanie în presa scrisă, în audio-vizual și în
mediul online (a se vedea pagina de Facebook a
UNMB) și realizarea unui film documentar de 50 de
minute despre istoria instituției.
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BAZA MATERIALĂ
În anul 2014, a continuat lucrul la Mediatecă şi s-au finalizat lucrările de izolaţii şi
de termoizolaţii, în valoare totală de 3.200.512,70 lei, cu T.V.A. inclus.
Construcția se apropie de finalizare, estimată pentru vara anului 2015.

Au fost demarcate proceduri pentru un post trafo care să deservească
noua construcție. De asemenea, baza materială s-a augmentat cu diverse
instrumente (printre care o marimbă bas, un copiator performant), calculatoare,
accesorii sau consumabile, achiziționate spre sfârșitul anului 2014.
În conformitate cu Planul Achiziţiilor Publice al UNMB pentru anul 2014,
au fost derulate anul trecut următoarele contracte de lucrări pentru reabilitarea
spaţiilor de învăţământ:
4

1. Având în vederea necesitatea alimentării – independente – cu energie electrică a
imobilului nou construit cu destinaţia Mediatecă, s-au contractat serviciile de întocmire a
proiectelor tehnice, achiziţionarea tuturor echipamentelor necesare şi executarea tuturor
lucrărilor de instalare, racordare şi de punere în funcţiune a unui post de transformare
nou, prefabricat, într-o anvelopă de beton, în valoare totală de 396.512,53 lei, cu T.V.A.
inclus (din care au fost decontate în anul 2014 lucrări în valoare de 93.381,11 lei, cu
T.V.A. inclus).
2. Pentru modernizarea căminului studenţesc al U.N.M.B. s-au prestat servicii de
demontare, respectiv de montare a noilor ferestre – cu tâmplărie P.V.C. (5 camere) şi
geam termopan – repararea glafurilor şi evacuarea de deşeuri, cu o valoare totală de
25.831,68 lei, cu T.V.A. inclus.
3. În vederea reabilitării traseului principal de alimentare cu apă potabilă a sediului U.N.M.B.
de la reţeaua centrală (racord situat în căminul din faţa corpului B), s-a procedat mai întâi
la dezafectarea instalaţiei vechi, deteriorate şi apoi la înlocuirea – integrală – a conductei,
pe tot traseul cuprins între căminul de racordare şi staţia de hidrofor de la subsolul
corpului B, operaţiuni care au inclus spargerile de betoane, săpăturile manuale şi
lucrările de zidărie, la sediul U.N.M.B., în valoare totală de 8.190,44 lei, cu T.V.A. inclus.
4. Pentru igienizarea spaţiilor căminului studenţesc al U.N.M.B., s-au executat lucrări care
au constat în: zugrăveli, înlocuire de parchet, faianţă, şi lucrări de reparaţii – în zona
saceacului – a grinzilor ornamentale şi a învelitorii de tablă, în valoare de 19.492,80 lei,
cu T.V.A. inclus.
5. În vederea igienizării sălilor de curs – pentru specialitatea corn – din demisolul corpului A
şi respectiv a holului de acces către aceste săli, s-au executat lucrări de reparaţii
interioare la sediul U.N.M.B., lucrări ce au constat din: decopertarea tencuielii existente,
aplicarea unei soluţii speciale pentru umiditate excesivă, tencuire, gletuire şi vopsire, în
valoare totală de 6.456,54 lei, cu T.V.A. inclus.
6. În completarea serviciilor de proiectare la obiectivul Mediatecă, s-au contractat servicii de
proiectare privind reconversia etajului al IV-lea al obiectivului Mediatecă într-un studio
multifuncţional (modulară), inclusiv tratamente acustice fonoabsorbante şi modificări de
instalaţii aferente, în vederea amenajării unui studio pentru repetiţii, înregistrări şi
concerte constituit dintr-un spaţiu destinat repetiţiilor sau concertelor (care să poată
funcţiona atât ca sală de repetiţii/înregistrări, cât şi ca sală de concerte şi recitaluri) şi a
unei regii (studio de înregistrări), în valoare de 10.895,64 lei (cu T.V.A. inclus).

Alte dotări și echipamente de întreținere sunt cuprinse în Raportul de evaluare
internă a calității în anul 2014.
O mențiune specială privește realizarea unui nou contract de închiriere cu o firmă
ce oferă servicii de alimentație pentru studenți, într-o formula agreată de către
ASUNMB. De altfel, până în acest moment suntem mulțumiți de serviciile oferite
de noua firmă, inclusive de raportul calitate/preț.
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ȘCOALA DOCTORALĂ
Pe lângă activitățile obișnuite ale școlii doctorale, evidențiem
seria de conferințe doctorale demarată în anul 2014,
manifestată printr-un număr de 34 de conferințe, dintre care 3
au fost publicate într-un format broșat de către Editura
”Glissando”. Spectrul larg al tematicilor abordate s-a încadrat
în cele trei discipline din planul de învățământ al programului
de pregătire de un an din cadrul școlii doctorale (Culturi şi
mentalităţi muzicale, Modele cognitive în cercetarea muzicală
avansată, Semnificaţie şi context în cercetarea şi creaţia
muzicală), iar numărul conferențiarilor a fost de 14.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nume şi Prenume
conferenţiar
Dan Buciu
Dan Buciu
Magda Buciu
Teodor Ţuţuianu
Teodor Ţuţuianu
Alexandru Leahu
Dan Buciu

8.
9.
10.

Teodor Ţuţuianu
Teodor Ţuţuianu
Dinu Ciocan

11.

Dinu Ciocan

12. Valentina Sandu-Dediu
13.

Dinu Ciocan

14.

Dinu Ciocan

15.

Grigore Leşe

16.

Alexandru Leahu

17.
18.
19.
20.

Nicolae Brânduş
Alexandru Leahu
Octavian Nemescu
Nicolae Brânduş

Titlul conferinţei
Priorităţi în analiza armonică a muzicii tonale (I)
Priorităţi în analiza armonică a muzicii tonale (II)
Potenţialul educativ al parteneriatului dintre ştiinţă şi religie
Autosimilitate în elaboraţia discursului muzical (I)
Autosimilitate în elaboraţia discursului muzical (II)
„OSTINATO”- Destin istoric, destinaţii şi interpretări
Modele ale formei de sonată propuse de barocul târziu şi
clasicismul timpuriu (D.Scarlatti, C.Ph.E.Bach, J.Haydn,
W.A.Mozart)
Evidenţă şi subtil în corpusul parametric muzical (I)
Evidenţă şi subtil în corpusul parametric muzical (II)
Dubla structură cultural şi natural obiectivă a semnului
muzical
Despre rolul binoamelor semantice şi informaţionale:
ambiguitate / nonambiguitate, instabil / stabil, originalitate /
banalitate în analizele muzicale de factură tradiţională –
S.Toduţă, modernă – H.Schenker, C.Deliège, contemporană
– F.Lerdahl, R.Jackendoff, Dinu Ciocan
Opere româneşti din anii 70-80: protest sau ascundere de
mesaje anti-comuniste?
Probleme de modelare matematică şi computaţională ale
limbajului muzical. Aplicaţii în creaţia lui A.Stroe şi D.Dediu
Principii ale unei semantici muzicale întemeiată pe trinomul
sacru / profan / demonic
Horea în Grumaz,
consideraţii teoretice şi practice ale interpretării genului dintr-o
perspectivă stilistică
Formalismul,
între doctrinele estetice şi canoanele muzicale
Avangarda Muzicală Românească (I)
Valorile culturilor tradiţionale şi asimilarea lor componistică
Ciclul orelor în creaţia proprie
Avangarda Muzicală Românească (II)

Data
susţinerii
08.01.2014
15.01.2014
21.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
20.02.2014
26.02.2014
27.02.2014
28.02.2014
03.03.2014
04.03.2014

06.03.2014
10.03.2014
11.03.2014
19.03.2014
20.03.2014
25.03.2014
27.03.2014
01.04.2014
29.04.2014
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Nicolae Brânduş
Grigore Leşe
Grigore
Constantinescu
Teodor Ţuţuianu
Teodor Ţuţuianu
Teodor Ţuţuianu
Dan Dediu

28.

Giulio Prandi

29.

34.

Şerban Dimitrie
Soreanu
Dan Dediu
Şerban Dimitrie
Soreanu
Şerban Dimitrie
Soreanu
Grigore
Constantinescu
Speranţa Rădulescu

35.

Speranţa Rădulescu

30.
31.
32.
33.

Avangarda Muzicală Românească (III)
Situaţia actuală a muzicii tradiţionale
I.L.Caragiale preluat de teatrul muzical modern

30.04.2014
08.05.2014
13.05.2014

Mobilităţi în percepţia formei muzicale (I)
Mobilităţi în percepţia formei muzicale (II)
Mobilităţi în percepţia formei muzicale (III)
Un model de analiză formală a filmului „Repetiţia de
orchestră” de Federico Fellini
"Jommelli e Perez: due casi emblematici del repertorio sacro
del XVIII secolo italiano".
traducere: Jommelli şi Perez: două cazuri emblematice din
repertoriul sacru italian al secolului XVIII
Ascensiunea simplităţii spre complexitate

28.05.2014
29.05.2014
02.06.2014
23.10.2014
04.11.2014

05.11.2014

Un model de analiză enunţiativă a filmului „Atlasul norilor”
Căderea complicaţiilor în simplism

06.11.2014
12.11.2014

Calea de la şcoala instituţională la adevărul doctrinar

19.11.2014

Drumul definirii Liedului de la Trubaduri și Meistersingeri la
marii Clasici
Construcţia naţiunii române şi muzicile orale noi care o
reflectă: Muzica naţională, muzica lăutărească (Debutul
secolului XX)
Devenirea unei muzici tradiţionale sub presiunea contextului
social: Muzica din Oaş

26.11.2014
03.12.2014
10.12.2014

Cercetarea științifică din UNMB a beneficiat în anul 2014 de conectarea întregii
universități la bazele de date internaționale, specific muzicale, JSTOR și Journal
of Music Education, la sugestia Departamentului de Muzicologie și Științe ale
Educației, coordonat de conf. univ. dr. Olguța Lupu. Aceste date pot fi accesate
de către oricine, de pe orice calculator conectat la serverul UNMB. De
asemenea, revista Musicology Today a UNMB, coordonată de prof. univ. dr.
Valentina Sandu-Dediu a continuat a fi indexată în baza de date americană
EBSCO, iar propunerea de colaborare a Musicology Today cu RILM (Répertoire
International de Littérature Musicale) a fost coordonată de lect. univ. dr. Florinela
Popa, prodecan al FCMPm, și semnată în 2014.
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RESURSE UMANE
O analiză dinamicii posturilor și a numărului cadrelor didactice constată creşterea
uşoară a numărului de titulari (119) și de cadre didactice asociate (78), pe un
total de 178 posturi didactice. Iată mai jos o situație grafică a fluxului între anii
2008-2014 a numărului de posturi, de titulari și de cadre didactice asociate,
tablou general, apoi situația analitică pe grade universitare.
În ceea ce privește aspectul resurselor umane, putem prezenta o statistică
a numărului de titulari pentru anul 2014, pe categorii de angajați, în special la
personalul didactic (număr pe grade didactice):
Nr.crt. Profesori
Conferentiari Lectori
Asistenti
Total
universitari universitari
universitari universitari facultati
TOTAL
23
37
46
13
119

Dinamica numărului de titulari din UNMB
2006 –
2007

2007 –
2008

20082009

2009 –
2010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

Profesori
Conferenţiari
Lectori

30
33

25
36

25
36

30
40

27
40

24
39

18
39

24
32

23
37

38

38

38

37

37

42

45

48

46

Asistenţi
Preparatori
TOTAL

29
2

27
1

27
1

22
1

19
1

17
0

13
0

13
0

13
0

132

127

127

130

124

122

115

117

119

În vara anului 2014 au fost publicate în Monitorul Oficial un număr de posturi de
asistent, lector, conferențiar și profesor, au fost organizate concursuri de ocupare
a acestora în septembrie, iar în octombrie au fost titularizați pe posturile
respective candidații care au fost declarați admiși.

250 229

221

224

208

204

200
150
100
50

173
127
68

130
64

126

50

122
60

115
92

178

117 119
70

78

Total posturi didactice
Titulari
Asociaţi

0
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STUDENȚI
Pe anul universitar 2014/2015 avem următoarea situație a numărului de studenți
pe cicluri de studiu:
Facultăţi
FIM
FCMPm
Total

Licenţă
331 (319 buget + 12 taxă)
238 (211 buget + 27 taxă)
569 (530 buget + 39 taxă)

Master
110 (98 buget + 12 taxă)
80 (71 buget + 9 taxă)
190 (169 buget + 29 taxă)

Situația numărului de absolvenţi este următoarea:
Facultăţi
FIM
FCMPm
Total

Licenţă
71
48
119

Master
36
31
67

Iar situația numărului de absolvenţi cu examen de licenţă / disertaţie arată astfel:
Facultăţi
FIM
FCMPm
Total

Licenţă
69
46
115

Master
35
29
64

Absolvenți
Absolvenţii ultimelor două promoţii, admişi la studii universitare de masterat:
Anul 2013: - Absolvenţi licenţă:
FIM 74 + FCMPm 50 = 124 UNMB
- Înmatriculaţi master:
FIM 51 + FCMPm 38 = 89 UNMB
PROCENT: 71,77
Anul 2014: - Absolvenţi licenţă:
FIM 67 + FCMPm 56 = 123 UNMB
- Înmatriculaţi master: FIM 61 + FCMPm 41 = 102 UNMB
PROCENT: 82,92 %
În procentele mai sus menţionate sunt incluşi absolvenţi ai UNMB precum
şi ai altor centre universitare (înmatriculaţi la master).
În statistica de mai jos sunt menţionaţi doar absolvenţii UNMB
înmatriculaţi la master:
Anul 2013: - Absolvenţi licenţă:
FIM 74 + FCMPm 50 = 124 UNMB
- Înmatriculaţi master:
FIM 44 + FCMPm 28 = 72 UNMB
PROCENT: 58,06 %
Anul 2014: - Absolvenţi licenţă:

FIM 67 + FCMPm 56 = 123 UNMB
9

- Înmatriculaţi master:
PROCENT: 69,91 %

FIM 55 + FCMPm 31 = 86 UNMB

Dinamica absolvenților UNMB (2000-2014)
400
350
20
300
8

250

16

200

100

13

15

14
9

18

14

16
8

150

10

Absolvenţi străini

12

315
227 233

167 163 185

5

265 265 264 278 271 244

Absolvenţi români
201 208

50
0

Şcoala doctorală:
- În anul univ.2014/2015 doctoratul a fost organizat la forma cu frecvenţă, cu
bursă și fără bursă. Au fost înmatriculaţi 17 studenţi-doctoranzi, astfel: 7 cu
bursă și 10 fără bursă. În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014 s-au
susţinut 27 teze.
Totalul doctoranzilor din UNMB este de 95, din care 69 de doctoranzi buget + 26
doctoranzi taxă (din care 12 sunt la fără frecvenţă în lichidare).
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ACTIVITATE DE CERCETARE/ CREAȚIE ARTISTICĂ
În 2014 a continuat consolidarea noii structuri cuprinzătoare a cercetării în
UNMB, înființate în 2013, anume Direcţia de Cercetare, Inovare şi Informare,
care cuprinde: Centrul de Muzică Electroacustică şi Multimedia, Centrul de
Muzică Veche, Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Artistice şi Centrul de
Informare Muzicală din România, precum şi revistele Musicology Today şi
AkadeMusica. Direcţia de Cercetare, Inovare şi Informare, condusă de conf.
univ. dr. Nicolae Gheorghiţă în calitate de director a elaborat și distribuit în anul
2014 Newsletter-ul Direcției, alături de desfășurarea unor alte activități de
cercetare, implicare în simpozioane, în conceperea de proiecte și publicații.
Cercetarea este valorificată prin organizarea de sesiuni ştiinţifice,
festivaluri, simpozioane, publicarea de articole şi studii în reviste la care UNMB
este editor – Musicology Today (coordonator prof. univ. dr. Valentina SanduDediu), ziarul Acord (coordonator prof. univ. dr. Antigona Rădulescu) şi Revista
AkadeMusica (coordonator conf. univ. dr. Tatiana Noia) – sau co-editor
(Actualitatea muzicală, Revista Muzica), prin numărul tot mai mare de cărţi, studii
și broșuri semnate de membri ai corpului profesoral al UNMB care apar în Editura
“Glissando” a UNMB, Editura Muzicală sau în alte edituri de prestigiu din ţară şi
străinătate, prin granturi de cercetare/creaţie naţionale obţinute prin competiţie
sau prin programe internaţionale.
O mențiune specială o facem pentru revista Musicology Today, a cărei
notorietate științifică solidă și standard profesional de vârf a fost remarcată de
colegii cercetători de la universității și institute de cercetare din străinătate.
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DIRECȚIA DE CERCETARE, INOVARE ȘI INFORMARE

Centrul de Muzică electroacustică şi Multimedia (CMeM)
O parte foarte importantă a activităţii CMeM a fost centrată pe cercetare științifică
finalizată prin realizarea şi dezvoltarea unor programe şi algoritmi, dar și pe
masterizări de înregistrări, precum și pe organizarea unor cursuri de inițiere în
regia de studio, susținute de cercetător dr. Roman Vlad. Softurile specializate pe
care s-au dezvoltat au fost integrate în lucrări artistice, ele reprezentând şi o
bază didactică şi tehnică pentru viitoare proiecte. De asemenea, cercetător dr.
Cătălin Crețu a fost implicat în câteva proiecte de tehnologie de vârf, precum
realizarea Instalației interactive audio–vizuală “Simte pulsația” - susținută
financiar de Fundația Orange, în urma unui concurs de proiecte, a fost expusă la
Muzeul Național de Artă Contemporană în perioada iunie-decembrie 2014, în
cadrul expoziției Senzart. Totodată, cercetător dr. Cătălin Crețu s-a implicat activ,
împreună cu drd. Cristina Uruc, vreme de un an întreg, la machetarea,
supervizarea implementării structurii, conținutului și graficii noului site al UNMB.
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www.cimro.ro

Centrul
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România

–

Activitatea centrului a fost centrată pe asigurarea unui flux de informație adusă la
zi și permanent actualizată, dar și pe realizarea unor proiecte inedite. În mai
2014, CIMRO a fost câştigător al concursului de finanţare nerambursabilă pentru
proiecte culturale lansat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, sesiunea de
finanţare nr. 1 / 2014, cu proiectul “CIMRO DAYS – Program de stimulare şi
recuperare a creaţiei muzicale şi muzicologice româneşti contemporane”.
CIMRO DAYS 2014 a fost un proiect realizat de către asist. univ. dr. Diana
Rotaru, coordonatoarea CIMRO, un proiect de recontextualizare a muzicii
clasice-contemporane româneşti, de recuperare şi stimulare a creaţiei muzicale
prin două proiecte de comenzi artistice. S-a concretizat în patru evenimente
muzicale: trei concerte camerale şi un simpozion muzicologic. Toate cele patru
evenimente au avut loc în spaţiul A1 (Piaţa Amzei nr. 1), subsol, începând cu
orele 19:00, desfăşurându-se în medie timp de 1h30min – 2h fiecare.
Interpretarea muzicală a fost realizată de ansamblul SonoMania. Bugetul total al
proiectului a fost de 43.951 RON (AFCN – finanţare nerambursabilă de 39.421
RON, UNMB – contribuţie de 4530 RON).
De asemenea, pe 1 decembrie 2014, la Palatul Cantacuzino, ora 18:30 a
avut loc lansarea oficială a colecţiei CIMRO SCORES 2013-2014 în deschiderea
Festivalului internaţional MERIDIAN – Zilele SNRSIMC.
Lista completă de partituri:
Colecţia de partituri contemporane
CIMRO SCORES
2013-2014

• Sorin Lerescu – Actio II (pentru violă solo)
• Cristian Lolea – Étude (pentru pian solo)

•
Sebastian Androne – For
Sabina (pentru vioară solo)
• George Balint – Diada (pentru
2 acordeoane)
• Nicolae Brânduş – Melopedie
şi Fugă (pentru fagot solo)
• Dan Buciu - Cristiane (pentru
ansamblu mare)
• Carmen Cârneci – Origami II
(pentru oboi solo)
• Dan Dediu - Sonata pentru 2
piane
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• Mihai Măniceanu - Frames and Shards/Rame şi cioburi (pentru pian la 4 mâini
şi 2 percuţionişti)
• Viorel Munteanu – Lamento (pentru vioară solo)
• Mihai Murariu – Trei/Three - lieduri pe versuri de Lucian Blaga (pentru soprană
şi pian)
• Tiberiu Olah – Metamorphoses/Metamorfoze (pentru flaut şi 2 contrabaşi)
• Adrian Pop – Invenzioni (pentru flaut, percuţie, violă şi violoncel)
• Diana Rotaru – Co(ho)quet(us) (pentru 2 flaute)
• Doina Rotaru – Metamorphosis/Metamorfoză (pentru clarinet bas)
• Diana Iulia Simon – Mosaic/Mozaic (pentru pian solo)
• Livia Teodorescu - Evangheliile Toamnei (lied)
• Sabina Ulubeanu – Lyric Cadenza/Cadenţa Lirică (pentru vioară)
• Ulpiu Vlad – Echoes II (pentru vioară, violoncel şi pian)
• Mihaela Vosganian - Quasi un altra ciaccona (pentru vioara şi bandă)

Centrul de Muzică Veche
În anul 2014, activitatea ştiinţifică şi artistică a Centrului de Muzică Veche a fost
marcată de încheierea a două parteneriate în vederea depunerii de proiecte
europene, primul cu Centrul Cultural European Ambronay, iar cel de al doilea cu
Orchestra Barocă Europeană.
Primul proiect, Eeemerging, în valoare de cca 4 milioane de euro, a fost
aprobat de forurile europene, urmând să se desfășoare până în anul 2018De
asemenea, reprezentanți ai Centrului au participat la selecțiile desfășurate la
Leipzig, Basel și Paris, iar în noiembrie ansamblul La Botta Forte a susținut
masterclass-uri și concerte împreună cu Orchestra de Barockeri. CMV a mai
organizat în 2014 și stagiunea estivală Bastion Baroc, a doua ediție, în Brașov,
precum și Baroque Week, în București, în luna noiembrie. Pe lângă mai multe
concerte organizate în țară și în capitală, CMV a organizat Festivalul Săptămâna
Barocă (28.10.-2.11.2013) și desfășoară parteneriate cu Centre Cultural
d’Ambronay și Fundaţia Light into Europe.
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Centrul de Educaţie Muzicală Continuă şi Studii Postuniversitare
În anul 2014, CEMCSP şi-a desfăşurat activitatea în condiţii bune, asigurând
cursuri la cerere pentru o gamă diversă de discipline practice și teoretice.
Remarcăm organizarea unuji modul de dirijat susţinut de Jin Wang (Austria), la
care s-au înscris 5 cursanţi români şi unul străin (Spania). Modulul a avut o
durată de două semestre, iar cursanţii au putut opta pentru participare activă sau
pasivă. De asemenea, cursanţii au avut posibilitatea să dirijeze în faţa orchestrei
în cadrul a trei concerte.
Editura UNMB - ”Glissando”
În cadrul Editurii, pe parcursul anului 2014 au fost publicate 17 volume (studii,
monografii, partituri, istoriografie, conferințe doctorale).
Nr.

Autor

Titlu

Tipul
lucrării

1.

Coord. Tatiana Hilca

EnArmonia. Solfegiu. Dictat. Elemente de Teoria
muzicii, vol. 2

Broșură
online

2.

Dalila Cernătescu

24 de Studii adaptate pentru nai

Carte

3.

Christian Berger

Fragmente dintr-un mozaic
orchestră de coarde

4.

Christian Berger

Orga

5.

Emil Vișenescu

Fascinația clarinetului
românească

6.

Editor Ioan Golcea

In Memoriam Petre Crăciun

Carte

7.

Marian Movileanu

Viola – Repere interpretative

Carte

8.

Nicolae Brânduș

Broșură

9.

Grigore Cudalbu

10.

Coord. Valentina SanduDediu

Colecția
CONFERINȚE
DOCTORALE:
Avangarda muzicală românească (3 vol)
Miniaturile, madrigalele și poemele corale
românești după 1945
Colecția Musicology Today. Insights into
Theories of Performances, Sacred Music and
Romanian Modern Compositions

11.

Camelia Popa

Consiliere și orientare

op. 16

pentru

Carte
Carte

în

creația

muzicală

Carte

Carte
Publicație
periodică
Carte

15

Odiseea muzicală 1864-2014. O istorie a
Universității Naționale de Muzică din București
comentată de Antigona Rădulescu/Musical
Odyssey 1864-2014. A History of the National
University of Music, Bucharest annotated by
Antigona Rădulescu
Universitatea Națională de Muzică din București
la 140 de ani, vol. 4

12.

Antigona Rădulescu

13.

Octavian Lazăr Cosma

14.
15.

Alexandru Ganea
Dinu
Ciocan
(editor
Tudor Moisin)

Repere dirijoral-stilistice ale programatismului
Passacaglia pentru pian pe o temă de colind

Carte
Partitură

16.

Corneliu
Gheorghiu
(trad. Oana RădulescuVelcovici)
Ioan Golcea

Despre pianistică
(- în parteneriat cu editura GRAFOART-)

Carte

Viața cuprinsă într-un chenar

Carte

17.

Carte

Carte
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DIRECŢIA RELAŢII
(DRIPC)

INTERNAŢIONALE

ŞI PROGRAME COMUNITARE

În anul 2013 s-au încheiat 70 de parteneriate în cadrul Programului
Erasmus, s-au întocmit dosarele de aplicație pentru obținerea Chartei
Universitare Erasmus 2014-2021 și pentru aprobarea Programului CEEPUS III
2014-2015. În cadrul Programului ERASMUS + obiectivul principal al BPC a fost
încheierea unor noi contracte inter-instituționale. Acest proces se află încă în
desfășurare (lista instituţiilor partenere poate fi consultată online
http://www.unmb.ro/wp-content/uploads/2013/08/PARTENERI-ERASMUS+.pdf
Reprezentanți ai instituției au participat la Întâlnirea anuală a
Coordonatorilor de Relaţii Internaţionale din Conservatoarele Europene, găzduită
de Royal Conservatoire Aarchus/Aalborg (septembrie 2014) şi la Congresul
Anual al Rectorilor, desfăşurat la Budapesta (noiembrie 2014). De asemenea,
am fost prezenți în mai multe proiecte și s-au întocmit dosarele de aplicație
pentru obținerea mobilităților individuale ERASMUS+ și CEEPUS.
Statistica mobilităţilor ERASMUS/ CEEPUS în anul academic 2013 – 2014 are
următoarea configurație:
Studenți: outgoing: 8 studenţi (SMS) au efectuat mobilităţi de studiu, 4 studenţi (SMP) mobilităţi
de plasament; incoming: 4 studenți (SMS) mobilităţi de studiu.
Profesori și personal administrativ: outgoing: STA. Mobilitati de predare: 6, STT. Mobilitati de
formare profesionala: 4; incoming: STA Mobilități de predare: 11, STT. Mobilități de formare
profesională: 2

Centrul de Informare şi Orientare în Carieră pentru Absolvenţi şi Studenţi
(CIOCAS)
Cele două activități principale derulate de CIOCAS, anume consultanța
individuală și documentarea au condus la câteva rezultate reliefate în raportul
centrului. Consultanța individuală la cerere (s-au înregistrat 542 de cereri) privind
dezvoltarea carierei are ca obiect, în anul 2014 solicitări formulate de studenți
privind oportunităţile de studiu şi plasament în străinătate (instituţii, discipline,
specializări, granturi), de transferuri, echivalări de studii, precum și solicitări
privind inserția în piața muncii și cereri de asistenţă în realizarea unor aplicații
pentru proiecte personale.

FESTIVALUL ”CHEI”, ediția a VI-a
O grijă permanentă a constituit-o dezvoltarea orchestrelor și corurilor universității,
prin programe diverse și prezențe remarcate în viața de concert a Capitalei, dar și
prin continuarea Festivalului Chei, în aprilie 2014, aflat la a șasea ediție. În cadrul
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acestui festival, pe lângă o serie de manifestări artistice (simpozion de
muzicologie, concerte şi spectacole de înalt nivel artistic – camerale, simfonice,
de jazz, pop şi blues etc.) s-a organizat şi Gala Excelenţei în UNMB, în cadrul
căreia s-au acordat premii studenţilor şi distincţii de excelenţă unor cadre
didactice emblematice pentru comunitatea academic a UNMB. De asemenea, a
fost prima ediție când a început procesul de internaționalizare a acestui festival,
prin invitarea unor interpreți de prestigiu prin programul ERASMUS (trio ”Osiris”
din Haga).
Pe parcursul anului 2014 am avut onoarea de a acorda trei titluri de
Doctor Honoris Causa: Krzysztof Penderecki (16.10.2014), Helmut Loos
(30.10.2014) și Hermann Danuser (3.11.2014).
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PREMII ŞI DISTINCŢII
acordate profesorilor şi studenţilor UNMB în 2014
Bilanţul premiilor și distincțiilor profesorilor din UNMB în 2014 este de 11 (premii
naționale), iar cel al studenților este de peste 100 de premii internaționale și
naționale. (lista nominală a tuturor premiilor se găsește în Raportul de calitate pe
2014).

Nr.
crt.

Premiu
Naţional

1.

x

2.

x

3.

x

4.

x

5.

x

6.

x

7.

x

8.

x

9.

x

10.

x

11.

x

Denumire premiu/distincție

Profesor

Internaţional

Doctor honoris causa al
Universității de Arte ”George
Enescu”, Iași
Marele Premiu al UCMR pe
2013 (primit în 2014)
Premiul UCMR 2013 pentru
creație simfonică
Premiul UCMR 2013 pentru
lucrare camerală
Premiul UCMR 2013 pentru
lucrare vocal-instrumentală
Ordinul ”Meritul Cultural” în
grad de Ofițer, 2014
Premiul ”Colla parte” al
revistei
”Actualitatea
Muzicală”
Premiul ”Grigore
Constantinescu” al
Forumului Muzical Român
Premiul special ”Adrian
Tomescu” al concursul ”Dan
Cumpătă”
Diploma de excelență a
Primăriei Sector 2, București
Premiul ”Constantin
Brâncuși” al Marii Loji
Naționale din România

Dan Dediu
Irina Odăgescu
Țuțuianu
Adrian Iorgulescu
Octavian Nemescu
Diana VodăNuțeanu
Dan Dediu
Viorica Rădoi
Roman Vlad
Krimhilda Cristescu
Tatiana Noia
Gabriel Croitoru
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SERVICIUL STUDIO SPECTACOLE
Manifestări
Recital vocal/canto
Recital de pian
Recital de vioară

SALA GEORGE ENESCU
Nr.
5
28
5

Recital corzi grave/chitara

4

Recital suflători

20

Recital cameral
Recital susţinut de către doctoranzi
Recital percutie
Concert de orgă
Concert simfonic
Concert aniversar /comemorare
Simpozion ştiinţific
Zilele Departamentelor
Ceremonie de decernare a titlului de DHC

14
3
7
2
12
4
4
2
3

Concursul Mihail Jora

1

Concursul Victor Giuleanu
Concursul de Muzicologie
Bursa Yolanda Mărculescu
Festivaluri: Chei , George Enescu, Yamaha days,
SIMN, Meridian, Aurel Stroe, Baroque week,
Operamania
Proiect „Ziua portilor deschise”
Recital clavecin
Concert coral
Jazz-muzică uşoară
Gala Excelentei in UNMB
Expozitie de instrumente muzicale de suflat

1
1
1
8
3
1
12
2
1
1

Total manifestări

145

STUDIOUL DE OPERĂ ŞI MULTIMEDIA
Manifestări
Nr.
Spectacol de muzică şi dans
4
Concert Erasmus
2
Concert vocal / opera

15

Festivaluri: (Chei, SIMN, Meridian, V. Giuleanu,
George Enescu, Innersound)
Proiectul Generaţia XXI în parteneriat cu
Radiodifuziunea Română
Total manifestări

6
2
29
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SALA DINU LIPATTI
Manifestări
Proiectul Remember Enescu
Recital cameral/instrumental
Workshop
Masterclass
Proiectul Dialoguri cu muzica

Nr.
4
29
2
7
10

Concursul Paul Constantinescu

1

Festivalul George Enescu

1

Lansare de carte/cd

5

Simpozion

9
Total manifestări

68

Număr total de manifestări în UNMB: 242
Parteneriate:

Fundaţia Principesa Margareta (Bursa Tinere Talente)
Fundaţia Calea Victoriei
Fundaţia Română pentru Excelenţă în Muzică TVR Cultural
Fundaţia Remember Enescu
Fundația Constantin Dumitru
Fundaţia ACCUMM
Radiodifuziunea Română
Liceele de Muzică din Bucureşti
Ambasada Israelului
Ambasada Japoniei
Ambasada Germaniei
Ambasada Argentinei
Yamaha Music Europe GmbH
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR)
- Festival SIMN
- Festival Meridian
Asociaţia Naţională Corală din România (ANCR)
Institutul Goethe
Institutul Polonez
Institutul Francez
British Council
Sonoro
Filarmonica George Enescu
Opera Naţională din Bucureşti
Hochschule fur Musik und Theater Hamburg
Monash University Australia
Asociaţia Culturală Pro Contemporania
Asociaţia Propuls
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ETICA UNIVERSITARĂ
În anul 2014 nu s-au constatat sau înregistrat probleme grave de relaționare, care
să implice activitatea Comisiei de Etică. Eventualele conflicte au fost aplanate la
nivelul structurilor de decizie.

ACTIVITATEA FINANCIARĂ
După cum se poate observa din raportul contabil, totalul veniturilor universității a
fost în sumă de 24.259.433 lei, din care 18.688.708 lei reprezintă suma
contractului cu Ministerul Educației Naționale, 2.499.965 lei veniturile
extrabugetare și 1.009.330 lei venituri din fonduri nerambursabile (proiectul
POSDRU MIDAS)
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Iată în continuare o analiză a dinamicii financiare din cadrul UNMB între anii
2007 și 2014:
Dinamica financiară [Lei]
Fonduri de la buget

2007
22006538

2008
26894360

2009
25866573

2010
18341439

2011
15826013

2012
15939704

2013
15315169

2014
18688708

Fonduri proprii
Sold

1616900
3360698

1445840
5397433

1795907
6400980

2558009
7204402

2571827
5361896

1643216
2620423

1891789
1919327

2499965
2061430

Total buget UNMB

26984136

33737633

33737633

28103850

23759736

20203343

20868237

24259433
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15000000

Total buget
Fonduri buget
Fonduri proprii

10000000
5000000

2558009 2571827
1643216 1891789 2499965
1616900 1445840 1795907

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CONTROLUL CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI, ÎN LUNA MAI
2014
Controlul ”Curții de Conturi”, Camera de Conturi a Municipiului București a
efectuat o misiune de audit financiar, reflectată în Raportul de audit financiar și
Procesul verbal de constatare nr.1102/Ds. 59/06.06.2014 (la unitate
nr.1720/06.06.2014), încheiate în urma acțiunii de ”auditul situațiilor financiare
întocmite la 31.12.2013”. S-a decis aplicarea a două măsuri pentru desfășurarea
în bune condiții a activității financiar-contabile, anume: 1. Finalizarea elaborării și
implementării tuturor standardelor de control intern managerial, cu elaborarea a
10 standarde (neelaborate sau parțial elaborate); 2. Urmărirea încasării
penalităților de întârziere pentru neplată la termen a chiriei (a firmei Robexim srl).
Prima recomandare a fost deja implementată, iar cea de-a doua își așteaptă
rezolvarea în instanță.
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PROIECȚII MANAGERIALE SINTETICE

La distanță de un an și jumătate de la implementarea măsurilor de reformă la
nivelul planurilor de învățământ și ajustărilor administrative necesare desfășurării
în bune condiții a procesului de educație și cercetare/creație artistică din UNMB,
se constată că aceste acțiuni au avut un caracter benefic pentru dezvoltarea
universității, în anul 2014 reușindu-se chiar dotarea cu noi echipamente,
instrumente și accesorii, precum și suplimente salariale, în limita posibilităților.
Astfel, se dovedește faptul că, prin măsurile luate - împreună cu consensul
colegilor din facultăți -, Senatul, Consiliul de Administrație și Rectorul, împreună
au reușit să mențină unui echilibru financiar, cu toate greutățile și necunoscutele
sistemice ivite pe parcursul anului.
O victorie importantă în toamna anului 2014 a constat în obținerea măririi
capacității de școlarizare a fiecărui program de studii, care deblochează o
situație ce devenise dramatică. Cifra de școlarizare a UNMB – locurile alocate de
la bugetul de stat - a rămas constantă de la an la an (160 de locuri la licență, 80
la master și 17 la doctorat), dar mărirea capacității de școlarizare/program de
studii ne este de un real folos în dezvoltarea viitoare a universității, oferind
posibilitatea celor care doresc să studieze cu taxă în universitatea noastră, să
beneficieze de această instrucție.
Nu se poate neglija faptul că am avut din nou de înfruntat un val de
contestații și memorii, unele dintre ele adresate Ministerului Educației, pentru
care au fost necesare multe consultări juridice, vizite la forurile superioare,
redactarea răspunsurilor etc, dar care s-au încheiat într-un mod pozitiv pentru
instituția noastră.
Colaborarea cu Asociația Studenților din UNMB s-a desfășurat în condiții
de parteneriat constructiv, după cum și relația cu Sindicatul Independent din
UNMB a reintrat în făgașul unui dialog constructiv, după alegerile unei noi
conduceri a sindicatului, la finele anului 2014.
Desigur, suntem într-o perioadă de mari provocări în domeniul educației în
general și în educația muzicală în special. Noile generații de studenți posedă o
nouă mentalitate, în care se combină dinamica vieții contemporane cu fenomenul
globalizării și cu influența mediilor de comunicare. Aceste generații au un acces
instantaneu la informație, acces dat de mijloacele de comunicare în masă și de
tehnologiile informatice. În acest sens, provocarea pentru mediul academic este
una permanent actuală, căci necesită regândirea – uneori chiar de la semestru la
semestru – a strategiilor educative, a planurilor de învățământ, a programelor
disciplinelor și de studii, precum și a conținutului predării. Toate aceste lucruri
sunt internalizate în UNMB prin integrarea cercetării științifice și a creației
artistice în mediul educațional și prin permanenta monitorizare a rezultatelor prin
sistemul de control managerial intern sau prin alte sisteme de analiză și diagnoză
universitare, inclusiv prin evaluări periodice și standarde minimale.
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MULȚUMIRI
În încheiere, aș dori să adresez mulțumiri pentru toată activitatea depusă în anul
2014, după cum urmează: membrilor Senatului, preşedintei Senatului, Dana
Borşan şi vicepreşedintelui Senatului Nicolae Gheorghiță, membrilor Consiliului
de Administraţie, prorectorilor Diana Moş şi Antigona Rădulescu, decanilor
Bianca Manoleanu şi Smaranda Murgan, prodecanilor Cristina Popescu-Stăneşti
şi Florinela Popa, directorilor de departament Vlad Dimulescu (Instrumente cu
claviatură şi muzică de cameră), Marcel Frandeş (Instrumente de orchestră),
Eleonora Enăchescu (Canto şi artele spectacolului muzical), Christian Berger
(Compoziţie), Olguţa Lupu (Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale) şi Mihail
Diaconescu (Dirijat şi Instrumente complementare), Şerban Dimitrie Soreanu,
Dan Buciu, Dana Borșan, Tiberiu Soare (activi în Consiliul Școlii Doctorale), dar
și celorlalți contributori la mersul bun al lucrurilor din administrație: directorului
general administrativ Gheorghe Mihăilă, secretarei şefe Tereza Lazăr, secretarei
rectorului Roxana Mihălăchescu, studenţilor din Asociaţia Studenţilor din UNMB
sau din afara ei.
De asemenea, se cuvin mulțumiri centrelor şi direcţiilor diverse, precum şi
tuturor serviciilor administrative: DRIPC (Lucia Costinescu și Angela Șindeli),
DPPD (Dragoş Călin și Dalila Cernătescu), CEMCSP (Viorela Ciucur), Editura
UNMB (Mihai Cosma, Luminița Ciobanu), CMEM (Cătălin Creţu, Roman Vlad),
serviciului contabilitate (Gabriela Negrea), administrativ şi social (Gabriel
Selişteanu), tehnic-achiziţii (George Tănăsescu), resurse umane-salarizare
(Elisabeta Rotilă), studio-spectacole (Dan Bujor), mediatecă (Maria CioponeaDiana Antonescu), cămin (Mircea Bacalu). De asemenea, unor angajaţi implicaţi
şi motivaţi profesional, precum Georgeta Ocneanu, Liliana Hurezeanu, Gabriela
Martin, Lavinia Popescu, Dorina Roșca, Cristina Paraschivescu, Virginia Stoian,
Mariana Popescu, Dorina Sănduțu, Carmen Tudor, Eugenia Toma, Mihaela
Ionescu, Cristina Uruc, Andra Frăţilă, Heliana Tudor, Tudor Moisin, Florentina
Herghelegiu, Ion Cazan, Felix Vîjîiac și Dan Velicu.

Prezentat și aprobat/neaprobat în şedinţa Senatului UNMB
din data de 29 aprilie 2015
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