Prof. univ. dr. Dan Dediu

Raportul Rectorului
privind starea universității pe anul 2015
În perioada 2012-2016, direcțiile strategice propuse au fost comunicarea și
informarea, creativitatea și tehnologia. Asumând în continuare credo-ul universitar,
viziunea, misiunea, obiectivele generale și particulare, raportul de față conține,
într-o formă sintetică, principalele realizări ale anului 2015. 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 20 ianuarie 2016. De asemenea,
multe date și exprimări folosite în cadrul acestui raport sunt preluate din rapoartele
pe anul 2015 ale diverselor structuri ale UNMB.
De la început trebuie menționat faptul că majoritatea proiectelor propuse
prin planul de dezvoltare a universității în 2012 s-au împlinit în acești patru ani de
mandat. Au rămas însă și câteva proiecte propuse care se vor putea prelua mai
departe și dezvolta, în cazul în care mai sunt considerate relevante. În câteva
cazuri am regândit cadrele în care se desfășoară educația universitară și
cercetarea avansată, printr-un 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.
Comunicare și informare
Stagiunea de concerte și spectacole a UNMB
”CHEI” - Festivalul UNMB, ediția a VI-a
Site internet modernizat și actualizat
Programe și parteneriate naționale și internaționale

Realizat 2015
Realizat 2015
Realizat 2014 - bilingv (română-engleză)
Realizat 2015

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

Proiect de viitor
Realizat 2014
Realizat 2014

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

Realizat 2014 (toate programele de licență)
Realizat 2015
Realizat 2015
În curs de realizare și în 2015 (FCMPM)

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

Proiect de reabilitare tronson A4
Realizat – 2015
(inaugurată pe 30 septembrie 2015)
Realizat – 2015
Realizat – 2015
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BAZA MATERIALĂ
În anul 2015, s-a
finalizat
construcția
numită Mediatecă, iar
inaugurarea a avut loc
pe 30 septembrie, în
prezența
conducerii
UNMB, a rectorului de
onoare prof. univ. dr.
Dan
Buciu
și
a
reprezentantului MECȘ,
domnul secretar de stat
Gigel Paraschiv.
În
conformitate
cu
Planul Achiziţiilor Publice al UNMB pentru anul 2015, au fost derulate anul trecut
următoarele contracte de lucrări pentru reabilitarea spaţiilor de învăţământ (cum
apar ele în descrierea Serviciului Tehnic):
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Având în vedere necesitatea alimentării – independente – cu energie electrică a Mediatecii, au fost
continuate serviciile de întocmire a proiectelor tehnice, achiziţionarea tuturor echipamentelor
necesare şi executarea tuturor lucrărilor de instalare, de 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 2015 lucrări în valoare de 212.064,96 lei, cu
T.V.A. inclus).
2. Tot în vederea alimentării – independente – cu energie electrică a Mediatecii, s-au contractat și
serviciile privind actualizarea planului cadastral general, prin transpunerea coordonatelor din
sistemul de proiecţie local, Bucureşti (1930), în noul sistem de proiecţii stereografice 1970, şi
avizarea noii diocumentaţii la O.C.P.I., respectiv dezmembrarea documentaţiei cadastrale, în
vederea dezlipirii construcţiei aferente noului post de transformare, prin crearea a două loturi distincte
şi obţinerea unui număr cadastral şi a unei cărţi funciare separate (pentru încheierea contractului de
racordare, în vederea furnizării de energie electrică), în valoare totală de 7.000 lei, firma nefiind
plătitoare de T.V.A.
3. Ca urmare a intemperiilor căzute în noaptea de 31 iulie - 1 august 2015, constatându-se o avarie în
corpul B la sistemul de scurgere a apei pluviale, ce a dus la inundarea etajului I şi a parterului, au
fost executate lucrări de reparaţie – în regim de urgenţă – a instalaţiei de preluare ape pluviale şi a
lucrăriilor de izolare a gurii de scurgere de pe terasa corpului B printr-o membrană bituminoasă,
respectiv refacerea zugrăvelilor degradate în respectivele spaţii afectate ale corpului B, constând în
desfacere tencuieli de glet, finisaje cu glet şi zugrăveli lavabile, cu o valoare totală de 7.344,87 lei,
cu T.V.A. inclus.
4. În vederea reabilitării – în regim de urgenţă – a peretelui din zona N-E a căminului studenţesc, s-au
executat lucrări de dezafectare a unui coş de cărămidă şi refacerea învelitorii de tablă în zona
streaşină-coş, desfacerea tencuielii exterioare respectiv repararea calcanului şi izolarea acestuia cu
polistiren expandat, şi aplicarea, în această zonă, de vopsea acrilică la exterior, în valoare totală de
16.050 lei, firma nefiind plătitoare de T.V.A.
5. Datorită defectării sistemului de alarmare de la casieria universităţii, s-au contractat și serviciile
privind montarea unui nou sistem de alarmare în caz de efracţie – şi întocmirea proiectului aferent,
avizat conform Legii nr. 333 din 2003 – sistem ce are în componenţa sa o centrală de avertizare
efracţie, un acumulator de tip back-up, de 17 A, detectori de mişcare, respectiv două sirene de
averizare interior-exterior, în valoare totală de 2.414,11 lei, cu T.V.A. inclus.
6. În urma controlului efectuat de o echipă de ofiţeri din cadrul Compartimentului de Sisteme de
Securitate Private, Secţia 3 Poliţie, la sediul universităţii şi având în vedere concluziile privind
evaluarea şi tratarea riscurilor la securitate fizică (realizat de către o firmă specializată), au fost
contractate servicii de proiectare cu o firmă autorizată şi de autorizare de către M.A.I. pentru cele
două sisteme de supraveghere cu camere video (T.V.C.I.) existente, atât la sediu, cât şi la căminul
studenţesc, ambele sisteme fiind compuse din câte 16 camere video şi un DVR cu 16 canale, în
valoare totală de 3.349,98 lei, cu T.V.A. inclus.
7. Având în vedere finalizarea lucrărilor la noul obiectiv cu destinaţia Mediatecă, au fost contractate
servicii de curăţare (interioară/exterioară) a tuturor geamurilor noii clădiri cu o firmă specializată, care
a pus la dispoziţie şi alpinişti utilitari, în valoare totală de 14.880 lei, cu T.V.A. inclus.
8. Datorită finalizării noului obiectiv cu destinaţia Mediatecă şi punerea lui în funcţiune, respectiv
mutarea departamentelor Audio-Vizual şi Bibliotecă, s-a impus conectarea urgentă a noilor spaţii la
reţeaua de telefonie fixă şi cea de Internet a U.N.M.B., constând în instalarea şi racordarea unui
cablu telefonic cu 50 perechi de fire între centrala telefonică şi Mediatecă, completarea cablajului
Internet de la biroul administratorului I.T. din corpul C, prin podul corpului A şi, respectiv până la
Mediatecă, cu fibră optică autoportantă, instalarea în biroul administratorului I.T. şi, respectiv, în
podul corpului A 2 a două media convertoare, care au permis şi recuplarea Decanatelor din tronsonul
A3 la reţeaua de fibră optică, furnizarea şi montarea unei extensii în centrala telefonică existentă
pentru încă 12 abonaţi de interior (în primă fază), în valoare totală de 20.714,56 lei, cu T.V.A. inclus.
9. Având în vedere faptul că ultimele tratamente de ignifugare, din lipsă de fonduri, au fost aplicate în
anul 2014 doar la acoperişul căminului studenţesc şi, respectiv, dată fiind obligativitatea legală de a
executa şi certifica astfel de operaţiuni cel puţin o dată la trei ani, au fost contractate servicii pentru
prestarea, finalizarea, testarea şi predarea tuturor operaţiilor de ignifugare la podurile cu acoperiş tip
şarpantă, din material combustibil (lemnos), de la corpul A (6.100 m.p.) şi corpul C (1.935 m.p.), de
la sediul U.N.M.B., în valoare totală de 28.893,86 lei, cu T.V.A. inclus.
10. Datorită apariţiei unei avarii la instalaţia de încălzire de la demisolul corpului C, au fost executate și
lucrări de reparaţii la această instalaţie, constând în înlocuirea instalaţiei de încălzire cu ţeavă
P.P.R.., cu dn 50-20 mm. şi intercalarea de fitinguri din oţel sau P.P.R.., cu o valoare totală de
2.092,67 lei, cu T.V.A. inclus.
1.
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11. Având în vedere stadiul fizic uzat al anumitor spaţii, atât de la sediul universităţii, cât şi de la căminul
studenţesc, au fost executate lucrări de igienizare ale respectivelor spaţii, care constau în reparaţii
tencuieli, zugrăveli, înlocuire parchet, montat faianţă şi gresie, având valoare totală de 32.557,65 lei,
cu T.V.A. inclus.
12. Din cauză că în perioada iernii centrala funcţioneză cu 2 cazane de putere, ce necesită o evacuare
de fum şi gaze nearse foarte bună, s-au realizat servicii de proiectare pentru sistemul de evacuare
gaze arse de la centralele termice de la subsolul clădirii corpului A al U.N.M.B., (servicii care au
inclus expertiza şi studiul aferente), în valoare totală de 5.580 lei, cu T.V.A. inclus.
13. După finalizarea noului obiectiv cu destinaţia Mediatecă au fost prestate serviciile de identificare, de
evaluare şi de control al riscurilor de incendiu, respectiv realizarea unor planuri de intervenţie în
cazuri de incendiu atât pentru ansamblul de clădiri de la sediul U.N.M.B., cât şi de la căminul
studenţesc, în condiţiile prevăzute prin Lege, în valoare totală de 49.229,82 lei, cu T.V.A. inclus.
14. Pentru evitarea de accidente pe perioada iernii, au fost executate lucrări de revizie a acoperişului
corpului de clădire C de la sediul U.N.M.B., constând în tăierea crengilor ce afectează acoperişul,
înlocuirea învelitorii din tablă zincată (pe o suprafaţă de circa 20 m.p.), înlocuirea jgheaburilor
semirotunde din tablă zincată pe o lungime de circa 10 m.l., executarea operaţiunilor de vopsire
anticorozivă a învelitorii din tablă zincată, pe o suprafaţă de circa 60 m.p., înlocuirea burlanelor
rotunde din tablă zincată (10 m.l.), curăţarea şi vopsirea anticorozivă a jgheaburilor, pe o lungime de
aproximativ 70 m.l., instalarea de opritoare de zăpadă, de parazăpezi, executarea unor tencuieli
exterioare la îmbinări, în valoare totală de 9.100 lei, firma nefiind plătitoare de T.V.A.
15. Pentru stoparea infiltraţiilor prin acoperişul corpului E (Atelierul Legătorie–Xerox, Atelierul de
Tâmplărie şi Atelier Instalator, au fost executate toate lucrările de refacere a acoperişului corpului
de clădire E, constând în desfacerea parţială a învelitorii din tablă şi montarea tablei -tip ţiglă
metalică- pe o suprafaţă de 340 m.p. cu toate accesoriile sale, constând în burlane, jgheaburi,
opritori zăpadă şi refacerea tencuielii exterioare a faţadei), în valoare totală de 28.190 lei, firma
nefiind plătitoare de T.V.A.

De asemenea, baza materială s-a augmentat cu mijloace fixe și mobile,

obiecte de inventar, instrumente muzicale (pian de concert Kawai GX-6, vibrafon
de concert Musser M55WT, timpani, cornete etc), pupitre muzicale, sisteme de
proiecție, calculatoare, accesorii sau consumabile, scanner A2 BookEye, un studio
de înregistrări performant (sistem Nuage), toate achiziționate spre sfârșitul anului
2015. Fondurile pentru aceste achiziții au fost obținute de la bugetul de stat și
au o valoare de 1.111.449,23 lei. De asemenea, s-a achiziționat un nou autoturism
marca Dacia Duster, care a înlocuit vechiul Daewoo Cielo, aflat într-o stare
avansată de degradare.
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Aceste dotări și echipamente de întreținere sunt cuprinse in extenso în Raportul
de evaluare internă a calității în anul 2015.

O mențiune specială privește continuarea contractului de închiriere cu o firmă ce
oferă servicii de alimentație pentru studenți, într-o formula agreată de către
ASUNMB. De altfel, serviciile oferite de noua firmă sunt apreciate de studenți și
profesori, inclusiv privind de raportul calitate/preț.
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ȘCOALA DOCTORALĂ
Pe lângă activitățile obișnuite ale școlii doctorale, evidențiem continuarea
seriei de conferințe doctorale demarată în anul 2014, manifestată printr-un număr
de 18 conferințe susținute de 8 titulari și invitați.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Nume şi Prenume
conferenţiar
Dan Dediu
Nicolae Brânduş
Dan Buciu

Dinu Ciocan
Alexandru Leahu
Dinu Ciocan

7.

Dan Buciu

8.

Dan Buciu

9.
10.
11.
12.
13.

Nicolae Brânduş
Magda Buciu
Dan Dediu
Şerban Soreanu
Alexandru Leahu

14.

Speranţa Rădulescu

15.

Speranţa Rădulescu

16.
17.

Şerban Soreanu
Alexandru Leahu

18.

Şerban Soreanu

Titlul conferinţei
Modele de a înţelege muzica
Muzica - obiect transdisciplinar (I)
Geneza formei de sonată clasică, aflată în zona
muzicii instrumentale pure
(precedată de o scurtă incursiune istorică) (I)
Aspecte contemporane în semantica analizei
muzicale
Viaţa formelor în organismul culturii - predilecţii,
evoluţii, disoluţii Despre un vocabular armonic modulo 12 integral
generator la 2-12 voci
Geneza formei de sonată clasică, aflată în zona
muzicii instrumentale pure
(precedată de o scurtă incursiune istorică) (II)
Geneza formei de sonată clasică, aflată în zona
muzicii instrumentale pure
(precedată de o scurtă incursiune istorică) (II)
Muzica - obiect transdisciplinar (II)
Jakob Böhme, balanţa cosmică şi triada tonală
Bibliografie aplicată
Criterii & Scheme (I)
Ultimele cvartete de Beethoven,
sub semnul introspecţiei şi al conversiei lirice,
proteice, a formelor şi genurilor
Improvizaţia în muzicile orale: Note pe marginea unui
volum etnomuzicologic de referință
Improvizaţia în muzicile orale: Două studii de caz
desprinse din cultura muzicală rurală a românilor
Criterii & Scheme (II)
Ultimele cvartete de Beethoven,
sub semnul introspecţiei şi al conversiei lirice,
proteice, a formelor şi genurilor (II)
Criterii & Scheme (II)

Data
susţinerii
20.01.2015
21.01.2015
25.02.2015

03.03.2015
04.03.2015
10.03.2015
18.03.2015

02.04.2015

29.04.2015
07.05.2015
14.10.2015
21.10.2015
27.10.2015

29.10.2015
05.11.2015
11.11.2015
03.12.2015

09.12.2015

De asemenea, în anul univ.2015/2016 studenții-doctoranzi au beneficiat de
următoarele cursuri de predare / atelier: Semnificaţie şi context în cercetarea şi
creaţia muzicală, susţinut de prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu; Culturi şi
mentalităţi muzicale, susţinut de prof. univ. dr. Şerban Dimitrie Soreanu; Modele
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cognitive în cercetarea muzicală avansată, susţinut de prof. univ. dr. Dan Dediu;
Atelier de scriitură şi analize tonale şi moderne, susţinut de prof. univ. dr. Dan
Buciu (curs opțional).
Cercetarea științifică din UNMB a beneficiat și în anul 2015 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 prof. 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 SanduDediu a continuat a fi indexată în bazele de date EBSCO și RILM (Répertoire
International de Littérature Musicale).
RESURSE UMANE
O analiză a dinamicii posturilor și a numărului cadrelor didactice constată
menținerea numărului de titulari (118) și de cadre didactice asociate (78), pe un
total crescut de 187 posturi didactice.
În ceea ce privește aspectul resurselor umane, putem prezenta o statistică
a numărului de titulari pentru anul 2015, 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
26
35
43
14
118

Prezentăm mai jos o situație analitică pe grade universitare, surprinsă între anii
2006-2015 ca dinamică a fluctuației numărului de titulari, apoi un grafic ce prezintă
o situație comparativă a numărului total de posturi, a numărului de profesori titulari
și de profesori asociați între 2008 și 2015.
Dinamica numărului de titulari din UNMB
2006 –
2007

2007 –
2008

20082009

2009 –
2010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

Profesori
Conferenţiari
Lectori

30
33

25
36

25
36

30
40

27
40

24
39

18
39

24
32

23
37

26
35

38

38

38

37

37

42

45

48

46

43

Asistenţi
Preparatori
TOTAL

29
2

27
1

27
1

22
1

19
1

17
0

13
0

13
0

13
0

14
0

132

127

127

130

124

122

115

117

119

118

În iunie și noiembrie 2015 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, respectiv ianuarie-februarie 2016, iar în
octombrie 2015 au fost titularizați pe posturile respective candidații care au fost
declarați admiși la concursurile organizate în septembrie.
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250 229

221

224

208

204

200
150
100
50

173
127
68

130
64

126

50

122 115
92
60

178

117 119
70

78

187
118
78

Total posturi didactice
Titulari
Asociaţi

0

ALEGERI LA DEPARTAMENTE
În luna noiembrie s-au desfășurat alegeri academice la toate cele șase
departamente ale UNMB. Structura rezultată este înfățișată în continuare:
Facultatea de Interpretare muzicală (FIM):
I. Departamentul Instrumente cu claviatură şi muzică de cameră
Director de departament: prof. univ. dr. Vlad Dimulescu
Locţiitor: prof. univ. dr. Viniciu Moroianu
Secretar:
lect. univ. dr. Oana Rădulescu (Velcovici)
Consiliul departamentului:
prof. univ. dr. Vlad Dimulescu – Director Departament
conf. univ. dr. Manuela Giosa
prof. univ. dr. Verona Maier
conf. univ. dr. Cristina Popescu-Stăneşti
prof. univ. dr. Viniciu Moroianu
prof. univ. dr. Steluţa Radu
Disciplina / Şef de disciplină:
1. Disciplina instrumente cu claviatură – prof. univ. dr. Vlad Dimulescu
2. Disciplina muzică de cameră – conf. univ. dr. Manuela Giosa
3. Disciplina acompaniament – prof. univ. dr. Steluţa Radu
II.

Departamentul Instrumente de orchestră :
Director de departament: conf. univ. dr. Marcel Frandeş
Locţiitor: prof. univ. dr. Alexandru Matei
Secretar: lector univ. dr. Marina Dragomirescu
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Consiliul departamentului: conf. univ. dr. Marcel Frandeş – Director
Departament
conf. univ. dr. Emil Vişenescu
lector univ. dr. Ioana Croitoru
lector univ. dr. Marina Dragomirescu
conf. univ. dr. Alexandru Ganea
prof. univ. dr. Alexandru Matei
Disciplina / Şef de disciplină:
1. Disciplina instrumente cu coarde: lector univ. dr. Ioana Croitoru
2. Disciplina instrumente de suflat-percuţie: conf. univ. dr. Emil
Vişenescu
3. Disciplina orchestră: conf. univ. dr. Alexandru Ganea
4. Disciplina acompaniament: lector univ. dr. Marina Dragomirescu
III.

Departamentul Canto şi Artele spectacolului muzical:
Director de departament: conf. univ. dr. Cristina Şoreanu
Locțiitor: conf. univ. dr. Mariana Colpoş
Secretar: lector univ. dr. Mădălina Marinescu
Consiliul departamentului:
conf. univ. dr. Cristina Şoreanu – Director
Departament
prof. univ. dr. Bianca Luigia Manoleanu
conf. univ. dr. Mariana Colpoş
conf. univ. dr. Anda Tăbăcaru Hogea
lector univ. dr. Alexandru Petrovici
lector univ. dr. Cezara Petrescu
Disciplina / Şef de disciplină:
1. Disciplina lied: prof. univ. dr. Bianca Manoleanu
2. Disciplina canto: ponf. univ. dr. Mariana Colpoş
3. Disciplina operă: conf. univ. dr. Anda Tăbăcaru Hogea
4. Disciplina acompaniament: lector univ. dr. Alexandru Petrovici
5. Disciplina arta actorului – mişcare scenică: lector univ. dr. Cezara
Petrescu

Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală (FCMPm):
IV. Departamentul Compoziţie:
Director de departament: conf. univ. dr. Christian Berger
Locțiitor: lector univ. dr. Bogdan Vodă
Secretar: asist. univ. dr. Dinu Savu
Consiliul departamentului:
conf. univ. dr. Christian Berger – Director Departament
prof. univ. dr. Antigona Rădulescu
prof. univ. dr. Dan Dediu
prof. univ. dr. Mircea Tiberian
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prof. univ. dr. Livia Teodorescu–Ciocănea
lector univ. dr. Bogdan Vodă
Şef familii de discipline:
1. Compoziţie – prof. univ. dr. Doina Rotaru
2. Armonie şi Arta construcţiei melodice – conf. univ. dr. Diana Vodă
Nuţeanu
3. Polifonie (Contrapunct şi fugă) şi Semiotică muzicală – prof. univ.
dr. Antigona Rădulescu
4. Compoziţie Jazz/ muzică uşoară – prof. univ. dr. Mircea Tiberian
5. Forme şi analize muzicale şi Teoria instrumentelor şi orchestraţie
– prof. univ. dr. Livia Teodorescu-Ciocănea
V. Departamentul Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale
Director de departament: prof. univ. dr. Olguţa Lupu
Locțiitor: conf univ. dr. Florinela Popa
Secretar: cercet. şt. III dr. Costin Moisil
Consiliul departamentului:
prof. univ. dr. Olguţa Lupu – Director
Departament
prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu
lect. univ. dr. Tatiana Hilca
lect. univ. dr. Anamaria Călin
asist. univ. dr. Mihai Murariu
conf. univ. dr. Florinela Popa
Şef familii de discipline:
1. Muzicologie (Muzicologie, Sinteză muzicologică, Istoria muzicii,
Stilistică muzicală, Estetică muzicală, Folclor etc.) – conf. univ. dr.
Florinela Popa;
2. Ştiinţele educaţiei muzicale: Teorie, solfegiu, Dictat, Teoria
superioară a muzicii, Citire de partituri, Reducţia pianistică,
Educaţie muzicală contemporană, Sisteme de cultivare a auzului,
disciplinele cu profil didactic etc. –conf. univ. dr. Grigore Cudalbu.

VI.

Departamentul Dirijat şi Instrumente Complementare:
Director de departament: prof. univ. dr. Mihail Diaconescu
Locțiitor: lector univ. dr. Horia Maxim
Secretar: lector univ. dr. Laura Smărăndescu
Consiliul departamentului: prof. univ. dr. Mihail Diaconescu – Director
Departament
prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță
lector univ. dr. Laura Smărăndescu
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prof. univ. dr. Smaranda Murgan
conf. univ. dr. Petru Andriesei
lector univ. dr. Horia Maxim
Şef familii de discipline:
1. Dirijat orchestră – conf. univ. dr. Petru Andriesei;
2. Pian general – lector univ. dr. Horia Maxim;
3. Dirijat cor academic – conf. univ. dr. Valentin Gruescu;
4. Muzică religioasă – lector univ. dr. Gabriel Oprea;

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

Licenţă
372 (340 buget + 32 taxă)
244 (225 buget + 19 taxă)
616 (565 buget + 51 taxă)

Master
113 (100 buget + 13 taxă)
72 (70 buget + 2 taxă)
185 (170 buget + 15 taxă)

Situația numărului de absolvenţi este următoarea:
Facultăţi
FIM
FCMPm
Total

Licenţă
50
52
102

Master
38
35
73

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

Licenţă
48
52
100

Master
34
34
68

Absolvenți
Facultatea de Interpretare Muzicală
1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
a) înmatriculaţi octombrie 2015 – 110 studenţi
b) absolvenţi iunie 2015 – 61 absolvenţi (din care 58 cu examen de licenţă)
2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
c) înmatriculaţi octombrie 2015 – 54 studenţi
d) absolvenţi iunie 2015 – 37 absolvenţi (din care 34 cu examen de
disertaţie)
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Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
1. STUDII DE LICENŢĂ
a) admişi în anul I, octombrie 2015 – 88 studenţi
b) absolvenţi iunie 2015 – 52 (din care 52 cu examen de licenţă)
2. STUDII DE MASTER
a) admişi anul I octombrie 2015 – 36 studenți
b) absolvenţi iunie 2014 - 35 (din care 34 cu examen de disertaţie)
Şcoala doctorală:
În anul univ. 2015/2016 doctoratul a fost organizat la forma de învățământ
cu frecvență și cu frecvență redusă cu bursă și fără bursă și locuri cu taxă. Au
fost înmatriculaţi 19 studenţi-doctoranzi, astfel: 17 pe locuri de la buget (7 cu
frecvență, cu bursă; 9 cu frecvență redusă din care 1 rom şi 1 bursier al statului
român din Rep. Coreea), 2 români pe locuri cu taxă.
În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015 s-au susţinut 18 teze de
doctorat
Absolvenţii ultimelor două promoţii, admişi la studii universitare de masterat:
Anul 2014: - Absolvenţi licenţă:
- Înmatriculaţi master:
PROCENT: 78,86 %
Anul 2015: - Absolvenţi licenţă:
- Înmatriculaţi master:
PROCENT: 81,81 %

FIM 67 + FCMPm 56 = 123 UNMB
FIM 61 + FCMPm 36 = 97 UNMB
FIM 58 + FCMPm 52 = 110 UNMB
FIM 54+ FCMPm 36 = 90 UNMB

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 2014: - Absolvenţi licenţă:
FIM 67+ FCMPm 56 = 123 UNMB
- Înmatriculaţi master:
FIM 61+ FCMPm 22 = 83 UNMB
PROCENT: 67,47 %
Anul 2015: - Absolvenţi licenţă:
- Înmatriculaţi master:
PROCENT: 69,09 %

FIM 58 + FCMPm 52 = 110 UNMB
FIM 54 + FCMPm 22 = 76 UNMB

Dinamica absolvenților UNMB (2000-2014)
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ACTIVITATE DE CERCETARE/ CREAȚIE ARTISTICĂ
În 2015, structura responsabilă cu promovarea cercetării în UNMB, anume
Direcţia de Cercetare, Inovare şi Informare (cuprinzând 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), condusă de prof. univ. dr.
Nicolae Gheorghiţă în calitate de director, a elaborat și distribuit în anul 2015
Newsletter-ul Direcției, alături de desfășurarea unor alte activități de cercetare,
implicare în simpozioane, în conceperea de proiecte și publicații. S-au înființat
Conferințele Brăiloiu, care au și derulat cinci întâlniri în 2015.
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
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DIRECȚIA DE CERCETARE, INOVARE ȘI INFORMARE

Centrul de Muzică electroacustică şi Multimedia (CMeM)
Centrul de Muzica Electroacustică și Multimedia (CmeM, format din
cercetătorii dr. Cătălin Crețu și dr. Roman Vlad) a derulat proiecte pe direcții
complementare de cercetare. Au fost cercetate interactivitatea audio-vizuală,
dezvoltarea de noi programe și algoritmi cu ajutorul mediului de programare
Max/MSP/Jitter, perfecționarea tehnicii de live electronics, au fost realizate
masterizări a înregistrărilor și s-au desfășurat cursuri de Producție Muzicală pentru
studenți. S-au susținut o serie de workshopuri, comunicări științifice și s-a
desfășurat o bogată activitate publicistică pe tematici legate de implicarea noilor
tehnologii în artă. S-au realizat noi parteneriate cu instituții de profil din țară și
străinătate (proiectele lui Cătălin Crețu cu Universitatea de Vest din Timișoara prin
Festivalul de Muzică Nouă Timsonia, Asociația 4Culture, UNATC București,
MIXTUR International Festival for Contemporary Music Barcelona etc.).

Centrul

de

Informare

Muzicală

din

România

–

www.cimro.ro
Activitatea centrului a fost centrată pe asigurarea unui flux de informație
adusă la zi și permanent actualizată, dar și pe realizarea unor proiecte inedited,
coordonate de asist. univ. dr. Diana Rotaru. A fost continuat proiectul Cimro Days
început în 2014 prin evenimente ce au inclus muzică nouă, prezentate la Muzeul
Național “George Enescu” și la Clubul Țăranului Român din Capitală. În mai 2014,
CIMRO a fost câștigător al concursului de finanțări nerambursabile organizat de
Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) cu proiectul “CIMRO DAYS –
Program de stimulare şi recuperare a creaţiei muzicale şi muzicologice româneşti
contemporane”. De asemenea, CIMRO a încheiat parteneriate cu Festivalul
bucureștean Silent Film Night – In memoriam Teodora Maftei (victimă a tragediei
din clubul Colectiv) și Ensemble for New Music din Tallin – Estonia. Mai multe
detalii privind activitățile detaliate ale CIMRO se pot găsi pe pagina de facebook
https://www.facebook.com/CIMRO.RO

16

Centrul de Muzică Veche
În anul 2015, activitatea ştiinţifică şi artistică a Centrului de Muzică Veche a fost
marcată de cele două parteneriate cu Centrul Cultural European și Orchestra
Barocă Europeană.
În noiembrie 2014 a avut loc cea de-a treia ediție a Săptămânii Baroce,
manifestare realizată în colaborare cu Centrul European Ambronay, în cadrul
parteneriatului Eeemerging și susținut de Creative Europe. În 2015, UNMB a invitat
câțiva dintre membri formației Collegio Ghisleri din Pavia (Italia) pentru a susține
o serie de concerte și masterclasses într-un proiect finanțat de Institutul Cultural
Italian, iar în noiembrie 2015 a avut loc cea de a patra ediție a Săptămânii Baroce,
cu aceeași configurație de colaboratori și parteneri naționali și internaționali ca și
în 2014.

Editura UNMB - ”Glissando”
În cadrul Editurii, pe parcursul anului 2015 au fost publicate 6 volume
(studii, monografii, partituri, istoriografie, conferințe doctorale). Au fost încheiate
trei parteneriate: Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Muzeul
Național de Istorie și Arheologie Prahova, Opera Națională București. Centrul de
Excelență și Editura UNMB se află în coordonarea prof. univ. dr. Mihai Cosma.
Nr.

Autor

Titlu

Tipul
lucrării

Nr.

AUTOR

TITLU

Tipul lucrării

Filarmonica din Câmpina la ceas aniversar. 25 de ani de la
înființare (1990-2015)
Colecția CONFERINȚE DOCTORALE:
Modele ale formei de sonată propuse de Barocul târziu și
Clasicismul timpuriu în muzica pentru pian. D. Scarlatti,
C.Ph.-Em. Bach, J. Haydn, W.A. Mozart
EnArmonia. Solfegiu, dictat, elemente de teoria muzicii, vol.
III

1.

Hariton Nicolau și Tudor Moisin

Carte

2.

Dan Buciu

3.

Tatiana Hilca (coord.)

4.

Octavian Nemescu

Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Istoria muzicii spectrale

Carte

5.

Olguța Lupu (coord.)

Carte

6.

Cătălin Crețu

Direcții și tendințe în muzica românească și universală după
1990
De la sunetul sinus la anatomia umbrei. Perspective
tehnologice în muzica nouă

Carte

Broșură online

Carte
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Centrul de Educaţie Muzicală Continuă şi Studii Postuniversitare
În anul 2015, CEMCSP şi-a desfăşurat activitatea în condiţii bune,
asigurând cursuri la cerere pentru o gamă diversă de discipline practice și teoretice
(25 de cursuri individuale: 2 la violoncel, 3 la orgă, 1 la clavecin, 1 la acordeon, 7
la canto și 11 la saxofon). O noutate a anului universitar 2014-2015 a fost trecerea
în coordonarea CEMCSP a cursurilor opționale de instrument/canto pentru
studenții masteranzi de la FCMPm, cursuri organizate până acum de facultate.
Reducerea cunatumului taxei semestriale a fost o decizie benefică pentru
relansarea interesului pentru acest tip de studii.
DIRECŢIA RELAŢII
(DRIPC)

INTERNAŢIONALE

ŞI PROGRAME COMUNITARE

În anul 2015, prin proiectul Erasmus + KA1, UNMB și-a reevaluat baza de contacte
și parteneriate instituționale, ajuse la numărul de 53. În anul academic 2015, au
fost organizate următoarele activități: SMS (6), SMP (3), STA (7), STT (6).
Reprezentanți ai instituției au participat la Întâlnirea anuală a Coordonatorilor de
Relaţii Internaţionale din Conservatoarele Europene (Corfu, septembrie 2015) şi
la Congresul Anual al Rectorilor, desfăşurat la Glasgow (noiembrie 2015).

În ceea ce privește acțiunea cheie KA2, Proiectul VOXearlyMUS – aplicat de
Biroul ERASMUS + al UNMB – s-a clasat al doilea (cu 83.5 puncte) – în topul
selecției proiectelor de parteneriat strategic în domeniul învățământului universitar
propuse spre finanțare din fonduri UE – de către Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
VOXearlyMUS se va desfășura pe o perioadă de trei ani, prima lună a proiectului
fiind septembrie 2015. Parteneriatul strategic include următoarele instituții:
Universitatea Națională de Muzică din București – coordonator proiect
Den Haag Royal Conservatoire
Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt
Conservatorio di Musica Arrigo Boito Parma
Conservatorio di Musica Arrigo Pedrollo Vicenza
Asociația Europeană a Conservatoarelor (AEC)
Fondazione Italiana per la Musica Antica
Asociația Națională Corală din România (ANCR)
Proiectul își propune inițierea și pregătirea unor ansambluri vocale
specializate în muzica veche, în contextul unui master internațional de excelență.
De asemenea, UNMB este partener în proiectul intitulat Modernizing
European Higher Music Education through Improvisation, coordonat de Estonian
Academy of Music and Theatre în cadrul Programului ERASMUS + KA2. Proiectul
urmează să se desfășoare – începând din luna septembrie – pe o durată de trei
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ani (2015–2018) și are ca parteneri următoarele instituții: Taideyliopisto (Finlanda),
UNMB (România), Norges musikkhøgskole (Norvegia), Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris (Franța), Goeteborgs Universitet
(Suedia), Hogeschool der Kunsten Den Haag (Olanda), Hochschule für Musik und
Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Germania), Guildhall School of
Music and Drama (Marea Britanie), Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija
(Lituania), The Royal Conservatoire of Scotland (Marea Britanie), Fundacio
Privada Per a l’Escola Superior de Musica de Catalunya (Spania), Artesis Plantijn
Hogeschool Antwerpen (Belgia), Association Européenne des Conservatoires,
Academies de Musique et Musikhochschulen (Belgia).
Statistica mobilităţilor ERASMUS/ CEEPUS în anul academic 2014 – 2015 are
următoarea configurație:
Studenți: outgoing: 11 studenţi (SMS) au efectuat mobilităţi de studiu, 4 studenţi
(SMP) mobilităţi de plasament; incoming: 2 studenți (SMS) mobilităţi de studiu.
Profesori și personal administrativ: outgoing: 6, STA. Mobilitati de predare: 4, STT.
Mobilitati de formare profesionala: 4; incoming: STA Mobilități de predare: 6, STT.

FESTIVALUL ”CHEI”, ediția a VII-a
Dezvoltarea orchestrelor și corurilor universității prin programe diverse și prezențe
remarcate în viața de concert a Capitalei este o preocupare constantă a UNMB.
Continuarea Festivalului Chei (25 aprilie-11 mai 2015), aflat la a șaptea ediție și
extins pe perioada a două săptămâni, a confirmat valoarea învățământului artistic
și a cercetării efectuate de cadrele didactice și studenții UNMB. În cadrul acestui
festival, pe lângă o serie de manifestări artistice (simpozion de muzicologie,
concerte şi spectacole de înalt nivel artistic – de operă, simfonice, camerale, de
jazz, corale, de muzică sacră etc.) s-a organizat şi Gala Excelenţei în UNMB, în
cadrul căreia s-au acordat premii studenților meritorii. De asemenea, s-a continuat
inițiativa de internaționalizare a festivalului, prin invitarea unor interpreți de marcă,
precum dirijorul Giulio Prandi și colegii săi interpreți de la Colegiul Ghislieri din
Pavia, precum și a organiștilor Jean-Pierre Menuge și Caroline Menuge.
Pe parcursul anului 2015 am avut onoarea de a acorda titlul de Doctor
Honoris Causa al UNMB d-lui Vytautas Landsbergis (24. 06. 2015).
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PREMII ŞI DISTINCŢII
acordate profesorilor şi studenţilor UNMB în 2015
Bilanţul premiilor profesorilor din UNMB în 2015 este de 12 (premii naționale), mai
multe diplome de excelență și nominalizări/prezențe în finalele sau juriile unor
concursuri naționale și internaționale, iar cel al studenților este de 6 de premii
internaționale și peste 100 de premii naționale. (lista nominală a tuturor premiilor
se găsește în Raportul de calitate pe 2015).

Nr.
crt.

Premiu

Denumire premiu/distincție

Profesor

Interna
Naţional
ţional

1.

x

2.

x

3.
x
4.
x
5.
x
6.
x

7.

x

8.

x

9.

x

Doctor
Honoris
Causa
al
Academiei de Arte „G. Enescu”,
Iași
Premiul UCMR pentru lucrare
concertantă: Febra – Triplu
Concert pentru flaut, clarinet,
violoncel și orchestră
Premiul UNIMIR pentru eveniment
(ca dirijor și compozitor pentru
opera Münchhausen, montată la
Opera Comică pentru Copii)
Premiul de excelență pentru
Muzică al Fundației acad. Marin
Voiculescu
Premiul ”Ciprian Porumbescu” al
Academiei Române acordat în
2015 pentru volumul Introducere în
semiotica muzicală
Premiul
Academiei
Române,
pentru
lucrarea
„Tulburarea
depresivă - noi direcţii de
cercetare”, Editura Academiei
Române, 2013
Premiul UCMR pentru lucrare
vocal-simfonică pe anul 2014
(decernat în 2015)
Premiul UCMR Muzicologie pentru
sistematică pe anul 2014 (decernat
în 2015)
Premiul UCMR Muzicologie pentru
istoriografie pe anul 2014 (decernat
în 2015)

Grigore
Constantinescu

Dan Dediu

Dan Dediu

Dan Dediu

Antigona
Rădulescu
Camelia Popa

Liviu Dănceanu

Valentina SanduDediu
Lavinia Coman
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10.

x

11.

x

12.

x

Premiul UCMR Muzicologie pentru
publicistică pe anul 2014 (decernat
în 2015)
Premiul
Yorick
în
cadrul
Concursului
Național
de
Dramaturgie Valentin Nicolau,
București, Ediția I
Premiul special pentru
Acompaniament la Concursul
Naţional de Interpretare “Dan
Cumpătă”

Grigore
Constantinescu
Carmen Dominte

Viorela Ciucur

SERVICIUL STUDIO SPECTACOLE
SALA GEORGE ENESCU
Manifestări
Recital vocal/canto
Recital de pian
Recital de vioară
Recital corzi grave/chitară
Recital suflători
Recital cameral
Recital percuție
Concert de orgă
Concert simfonic
Simpozion ştiinţific
Zilele Departamentelor
Concursul Mihail Jora
Concursul Victor Giuleanu
Concursul de Muzicologie
Bursa Yolanda Mărculescu
Festivaluri: Chei , George Enescu, Yamaha
day, SIMN, Meridian, Baroque week,
Operamania
Proiect „Ziua porților deschise”
Concert coral
Jazz-muzică uşoară
Gala Excelenței în UNMB
Expoziție pictură/design
Masterclass/conferință
Examene admitere
Lansare de carte

Nr.
7
30
5
5
14
17
3
3
14
6
4
1
1
1
1
8

5
12
3
1
1
2
3 – specializari
1
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STUDIOUL DE OPERĂ ŞI MULTIMEDIA
Manifestări
Spectacol de muzică şi dans
Concert vocal / opera

Nr.
12
12

Festivaluri: (Chei, SIMN, Meridian, V.
Giuleanu, George Enescu, Innersound)
Proiectul Generaţia XXI în parteneriat
cu Radiodifuziunea Română
Proiect Round Table
Proiect Culktura prin muzică

6
1
8
1

SALA DINU LIPATTI
Manifestări
Proiectul Remember Enescu
Recital cameral/instrumental
Workshop
Masterclass
Concursul Paul Constantinescu

Nr.
5
20
5
9
1

Festivalul George Enescu

1

Lansare de carte/cd
Simpozion

2
7

Consultări ASUNMB
Teze de doctorat

4
3

Număr total de manifestări în UNMB: 248
Parteneriate:
Festivalul și Concursul ”George Enescu”
Filarmonica George Enescu
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR)
- Festival SIMN
- Festival Meridian
Societatea Română de Radio
Opera Naţională din Bucureşti
Colegiul Național de Muzică ”George Enescu” din Bucureşti
Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” din București
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Asociaţia Naţională Corală din România (ANCR)
Fundaţia Principesa Margareta (Bursa Tinere Talente)
Fundaţia Calea Victoriei
Fundaţia Română pentru Excelenţă în Muzică TVR Cultural
Fundaţia Remember Enescu
Fundaţia ACCUMM
Ambasada Israelului
Ambasada Japoniei
Ambasada Germaniei
Ambasada Argentinei
Yamaha Music Europe GmbH
Institutul Goethe
Institutul Polonez
Institutul Francez
British Council
SoNoRo
Societatea Muzicală
Miniprix
Țintea Muzicală
Monash University Australia
Gnessin Russian Academy of Music, Moscova
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COMUNICARE ONLINE
Comunicarea onlline se realizează prin intermediului siteului www.unmb.ro,
în versiunile română-engleză, actualizat permanent și modificat în funcție de
necesități și cerințe.
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În cadrul serviciului Studio-Spectacole se gestionează cu succes pagina de
Facebook a Universității Naționale de Muzică din București.

ETICA UNIVERSITARĂ
În anul 2015 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 JURIDICĂ
Raportul Oficiului Juridic (OJ) din 18.01.2016 expune detaliat, în perioada 20082016, reprezentarea UNMB în 191 de termene de judecată în diferite instanțe (a
se vedea Nota și cele două anexe ale OJ). Pe lângă acestea, OJ a formulat
plângeri civile și penale, a formulat note la solicitare, a răspuns la petiții și
reclamații, a vizat toate documentele prezentate (contracte economice, contracte
civile, contracte de studii, contracte de închiriere instrumente, contracte
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indivisduale de muncă, decizii, dosare de concurs, dosare de doctorat, diverse
cereri etc).

ACTIVITATEA FINANCIARĂ
În anul 2015, totalul veniturilor universității a fost în sumă de 22.350.115 lei, din
care 21.226.000 lei reprezintă suma contractelor (instituțional și complementar) cu
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, iar 1.124.115 lei veniturile
extrabugetare. Mai multe detalii se pot consulta în rezumatul bilanțului contabil pe
anul 2015.
Iată în continuare o analiză a dinamicii financiare din cadrul UNMB între anii 2008
și 2015:
Dinamica financiară [Lei]
2008
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SCURT BILANȚ AL MANDATELOR DE RECTOR 2008-2016

Este timpul să tragem câteva concluzii cu privire la acești opt ani petrecuți ca
ordonator de credite al UNMB (două mandate). Sunt foarte multe de spus. Multe
am spus deja, și acestea sunt reflectate în rapoartele existente pe site-ul de
internet al instituției sau în format publicat, mult mai multe au rămas nespuse sau
împrăștiate în diferite locuri: în editorialele ziarului Acord, în răspunsurile către
oficialități (Ministerul Educației, ARACIS, parteneri diverși etc), în statistici, în luări
de cuvânt, de la discursurile de deschidere ale anului universitar la discursurile de
marcare a absolvenței diferitelor promoții, de laudatio la in memoriam, de la decizii
la note justificative. Consiliul de Administrație și Senatul au fost două foruri de
conducere care au conlucrat cu spor și respect, asigurând o bună funcționare a
instituției, drept care vreau să le mulțumesc colegilor care au făcut parte din aceste
structuri și au dat dovadă de responsabilitate și implicare.
Acești opt ani au fost vremuri de apărare, dar și de construcție.
Am apărat ceea ce am considerat că este bun și funcționează. Niciodată nu
am desființat ceva fără a gândi asupra a ceea ce punem în loc, atât ca structuri
administrative, cât și ca oameni. Niciodată nu am ascultat numai o singură parte.
Desigur, munca e mult mai mare, nervii sunt mult mai întinși, dar rezultatul constă
într-o cunoaștere aprofundată a situațiilor și a oamenilor, a problemelor lor și a
înțelegerii diversificate și particularizate pentru fiecare vorbă, gest ori acțiune în
parte. În acest sens, unele decizii au necesitat o consultare largă, o reflecție
adâncită și o formulare nuanțată; altele, puține, au fost ușor de luat și gestionat.
Întotdeauna m-am bazat pe multă și diversă informație pentru a tranșa o problemă.
Aici nu lipsa de încredere e ideea, ci diversitatea percepțiilor și încercarea de a le
armoniza întru o decizie înțeleaptă. Apărarea de care vorbeam s-a concretizat în
supraviețuirea financiară în situația extrem de grea a crizei din periada 2010-2014.
Câteva exemple sunt suficiente pentru a înțelege acest lucru: plata salariilor
titularilor, precum și plata la oră a colaboratorilor s-a realizat fără niciun fel de
întreruperi sau sincope (deși momente dramatice au existat cu prisosință),
pensionările s-au realizat într-o formă care a permis păstrarea bunelor relații cu
profesorii noștri emeriți, procesele deschise împotriva instituției au fost
manageriate cu grijă și cu o implicare sporită a Oficiului Juridic (atât cantitativ, cât
și calitativ).
Dar am și construit, pentru ca să revin asupra celui de-al doilea termen al
binomului. Iată câteva realizări:
1. Obținerea unei finanțări suplimentare pe baza îndeplinirii tuturor
standardelor de calitate și de excelență, fapt care a constituit un surplus
binevenit și a asigurat o bună funcționare a instituției.
2. Design curricular performant și competitiv (planuri de învățământ moderne
și adaptate cerințelor, la licență și master).

27

3. Evaluare instituțională și a programelor de studiu; acreditare națională și
internațională. Toate programele de studiu sunt acreditate (licență și
master)
4. Școală Doctorală de excelență, cu o concepție organizatorică modernă și
flexibilă, cu trei direcții: doctorat științific (muzicologie) și doctorat
profesional (interpretare și compoziție). Ofertă de cursuri și conferințe de
înalt nivel științific și conceptual.
5. Institut Național de Studii Avansate Postdoctorale (MIDAS, proiect
POSDRU între 2010-2013). Cercetări derulate timp de câte un an/proiect,
de către 50 de cercetători din toată țara sub îndrumarea a 12 experți-tutori.
6. Reabilitare și refuncționalizare corp A1, A2, A3, din str. Știrbei Vodă 33, cu
Sala de Operă și Multimedia ca investiție centrală, reabilitarea spațiilor și
redarea în funcțiune a Decanatelor și multor săli de curs, seminar și
laboratoare.
7. Amenajare primitoare și confortabilă a interioarelor corpurilor de clădire A
și B, săli de curs cu proiectoare și incinte acustice, hol de intrare cu mese
și scaune, wifi spot, precum și săli de seminar și studiu, galeria Rectorilor,
galeria DrHC etc
8. Construcția corpului de clădire Mediateca, cu dotări și spații de nivel
european (săli de lectură, de audiție, de proiecție, cataloage, depozite, garaj
subteran)
9. Realizarea unei noi săli de concert și înregistrări – sala Auditorium din
cadrul Medicatecii (et. 4)
10. Dotarea de vârf a două studiouri de înregistrare, a unui studio de
masterizare și a unuia de programare software/multimedia
11. Achiziționarea a două piane de concert (Steinway și Yamaha) și a altor
instrumente (alamă, percuție etc). Consumabile, accesorii pentru
instrumentele muzicale
12. Acces la un restaurant-cantină în incinta instituției
13. Realizarea unui pol de cercetare puternic prin înființarea Direcției de
Cercetare, Inovare și Informare, prin unirea celor patru centre de cercetare
14. Atragerea de fonduri prin proiecte depuse la POSDRU, POSCCE, AFCN
15. Înființarea a trei publicații periodice: ziarul Acord, adevărată cronică a
acestor opt ani, revista Musicology Today, apreciată și indexată pe plan
internațional, precum și revista AkadeMusica. Vreau să menționez că
întreaga activitate a celor trei reviste a fost efectuală benevol, fără
remunerație, de către coordonatori și membrii redacțiilor.
16. Marcarea eficientă și memorabilă a celor 150 de la înființarea UNMB, prin
publicații și manifestări deosebite.
17. Dezvoltarea unei strategii de internaționalizare, parteneriate internaționale,
schimburi ERASMUS, ERASMUS +, CEEPUS, Fulbright
18. Relații excelente cu Asociația Europeană a Conservatoarelor, prezențe
keynote speaker la Maastricht și Sankt Petersburg
Probabil că am uitat multe lucruri. Ca satisfacție personală menționez impunerea
unui standard înalt de prezentare în ședințele de Senat, Adunări generale sau în
alte împrejurări, folosind tehnologia și transparența. Toate documentele propuse
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spre adoptare au fost citite cuvânt cu cuvânt și dezbătute în cunoștință de cauză
de către fiecare participant la aceste ședințe. Transparența a fost, de altfel,
cuvântul de ordine al deciziilor luate în Senat și în Consiliul de Administrație, dar
nu numai atât. Ea a constituit un modus vivendi, un ethos al acestor legislaturi
academice, un mod prin care am înțeles să conducem eficient, colegial și
responsabil.

MULȚUMIRI
În încheiere, aș dori să adresez mulțumiri pentru toată activitatea depusă în anul
2015, dar și pentru spiritul de echipă ce a domnit în toți acești patru ani de mandat
2012-2016, 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),
regretatei maestre Eleonora Enăchescu (Canto şi artele spectacolului muzical),
dar și directorului-interimar Cristina Șoreanu, Christian Berger (Compoziţie),
Olguţa Lupu (Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale) şi Mihail Diaconescu
(Dirijat şi Instrumente complementare), Şerban Dimitrie Soreanu (directorul Școlii
Doctorale), Dan Buciu, Dana Borșan (activi în Consiliul Școlii Doctorale), dar și
celorlalți contributori la mersul bun al lucrurilor din administrație: secretarei şefe
Tereza Lazăr, directorului general administrativ Gheorghe Mihăilă, secretarei
rectorului Roxana Mihălăchescu, tuturor studenţilor care s-au implicat.
De asemenea, se cuvin mulțumiri centrelor şi direcţiilor diverse, precum şi
câtorva servicii administrative ce s-au implicat cu spor: DRIPC (Lucia Costinescu
și Angela Șindeli), DPPD (Dragoş Călin și Dalila Cernătescu), CEMCSP (Viorela
Ciucur), 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 Cioponea-Diana Antonescu), cămin (Mircea Bacalu). O
mențiune specială pentru toți angajații care, în vara lui 2015, au ajutat la mutarea
bibliotecii și mediatecii în corpul cel nou.
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
Costovici, Simona Andrei, 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 20 ianuarie 2016
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