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Prezentul Raport de evaluare internă a calităţii a fost întocmit în funcţie de
documentele relevante în domeniul asigurării calităţii la nivel naţional şi internaţional:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011;
- Metodologia ARACIS de evaluare externă;
- Standardele europene de asigurare a calităţii – European Standards and Guidelines for
internal quality assurance within higher education institution (ENQA);
- Metodologia EUA de evaluare instituţională.
În conformitate cu ultimele reglementări privind Dezvoltarea şi Inovarea în domeniul
învăţământului superior, stipulate în documentele Comisiei Europene pentru perioada 20142020 şi în legislaţia naţională din domeniu, strategia UNMB pentru această perioadă vizează
cele două componente principale ale învăţământului superior: cercetare şi educaţie, pentru
dezvoltarea cărora instituţia a adoptat o strategie coerentă pe termen mediu şi lung, bazată pe
realizările deja existente.
Ca urmare a participării la procesul de evaluare externă a calităţii academice în cadrul
programului finanţat din fonduri europene (contract nr. POSDRU/2/1.2/S/1) „Asigurarea
calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea
managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”, UNMB a obţinut
calificativul Grad de încredere ridicat. Evaluările externe instituţionale au fost efectuate de
către comisiile ARACIS (2010) şi experţii străinătate: A.E.C. (2010) şi E.U.A. (2013).
În anul 2014, în conformitate cu prevederile OUG nr.75/2005 aprobată prin Legea
nr.87/2006 şi a „Metodologiei de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista
indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior” aprobată prin H.G.nr.1418/2006, ARACIS a efectuat evaluări periodice pentru
următoarele programe de studii universitare de licenţă şi master în urma cărora s-a mărit
capacitatea de şcolarizare astfel:
I. Licenţă:
- Dirijat:
10
- Muzică religioasă:
12
- Pedagogie muzicală:
50
- Muzicologie:
- Interpretare muzicală – canto:
- Interpretare muzicală – instrumente:
II. Master:
- Jazz şi culturi muzicale pop:
- Stilistică dirijorală:
- Stil şi limbaj compoziţional:

10
25
90
45
30
30

Evaluarea internă a calităţii pe anul 2013 porneşte de la realizările fiecărui
departament aflat în structura UNMB. Totodată, internaţionalizarea ofertei educaţionale a
UNMB a constituit un obiectiv central al managementului universitar. Având în vedere că
anul academic 2013 - 2014 a fost ultimul an al generației LLP Erasmus și în 2014 s-a lansat
Programul ERASMUS +, o preocupare de prim ordin a fost resemnarea contractelor intersinstituționale preexistente și încheierea unora noi. Acest proces se află încă în desfășurare.

2

Domeniul A : Capacitatea instituţională
Criteriul A.1 – Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
UNMB, instituţie de învăţământ superior din România, funcţionează pe baza Cartei
universitare şi a Regulamentelor proprii, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale 1/2011,
publicată în Monitorul Oficial Nr. 18/10.01.2011, cu documentele oficiale în vigoare, cu cele
de înfiinţare şi funcţionare ale instituţiei: H.G.-uri; O.G.-uri publicate corespunzător în
Monitorul Oficial al României.
Document de înfiinţare: Decret de înfiinţare a Conservatorului semnat de „Prea Înaltul
Domn Alexandru Ioan Cuza”, la 6 octombrie 1864.
Documente actuale:
- H.G.nr.1071/26.11.2014 (M.O.nr.580/05.12.2014) – Licenţă
- H.G.nr.827/01.10.2014 (M.O.nr.729/06.10.2014) - Master
Conform art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prevederilor hotărârii
Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării
universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, UNMB s-a clasat pe locul I la categoria A,
în domeniul Muzică.
Structura organizatorică a UNMB este concepută pe baza organigramei UNMB.
 Facultatea de Interpretare muzicală (FIM) este compusă din 3 (trei) departamente:
 Departamentul I – Instrumente de Orchestră (IO);
 Departamentul II – Instrumente cu claviatură şi Muzică de cameră (CMC);
 Departamentul III – Canto şi Artele spectacolului muzical (CASM).
 Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală (FCMPm) are în
componenţa sa 3 (trei) departamente:
 Departamentul IV – Compoziţie (CCJ);
 Departamentul V– Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale (MSET);
 Departamentul VI – Dirijat şi Instrumente complementare (DIC).
 Şcoala doctorală
Alte compartimente:
 Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD);
 Direcţia de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare (DRIPC), cu Biroul de
Consiliere şi Orientare în Carieră;
 Centrul pentru Educaţie Muzicală Continuă şi Studii Postuniversitare (CEMCSP);
 Direcţia de Cercetare, Inovare şi Informare, înfiinţată prin Hotărârea Senatului
U.N.M.B. din 23 octombrie 2013, care cuprinde:
 Centrul de Muzică Electroacustică şi Multimedia
 Centrul de Muzică veche
 Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Artistice
 Centrul de Informare Muzicală din România (www.cimro.ro);
 Musicology Today
 AkadeMusica
 Clubul Alumni UNMB (ALUMNI UNMB);
 Mediateca (bibliotecă, compartimentul audiovizual), editura, tipografia;
 Studiouri, laboratoare;
 Servicii/Direcţii administrative, tehnice, juridice;
 Alte unităţi funcţionale.
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Identitatea UNMB se stabileşte prin:
 denumire – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (UNMB)
 emblemă (logo) şi sigiliu, stabilite de Senat
 sediul administrativ – str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1, 010102 Bucureşti
 site: www.unmb.ro
 alte însemne şi elemente de identificare: ziua UNMB, drapel, imn,
vestimentaţie de gală.
Facultăţile sunt organizate pe departamente, colective şi familii de discipline,
prevăzute cu activităţi de învăţământ, cercetare ştiinţifică, creaţie artistică (compoziţie,
interpretare muzicală).
Facultatea de Interpretare muzicală (FIM):
 Departamentul Instrumente cu claviatură şi muzică de cameră
Director de departament:
Adjunct:
Secretar:
Consiliul departamentului:

conf. univ. dr. Vlad Dimulescu
conf. univ. dr. Verona Maier
lect. univ. dr. Oana Rădulescu (Velcovici)
prof. univ. dr. Dana Borşan
conf. univ. dr. Vlad Dimulescu
prof. univ. dr. Viniciu Moroianu
conf. univ. dr. Verona Maier
lect. univ. dr. Adriana Maier
conf. univ. dr. Ioana Raluca Voicu Arnăuţoiu
2 studenţi

Disciplina / Şef de disciplină:
a) Pian, Orgă, Clavecin, Pian general – conf. univ. dr. Vlad Dimulescu
b) Acompaniament – prof. univ. dr. Steluţa Radu
c) Muzică de cameră – conf. univ. dr. Ioana Raluca Voicu Arnăuţoiu


Departamentul Instrumente de orchestră :
Director de departament: conf. univ. dr. Marcel Frandeş
Locţiitor: prof. univ. dr. Alexandru Matei
Secretar: lector univ. dr. Marina Dragomirescu
Consiliul departamentului: conf. univ. dr. Marcel Frandeş
prof. univ. dr. Alexandru Matei
conf. univ. dr. Tatiana Noia
prof. univ. dr. Vasile Ganţolea
conf. univ. dr. Florenel Ionoaia
lector univ. dr. Marina Dragomirescu
2 studenţi
Disciplina / Şef de disciplină:
a) Instrumente de coarde – conf. univ. dr. Tatiana Noia
b) Instrumente de suflat – prof. univ. dr. Vasile Ganţolea
c) Acompaniament – lector univ. dr. Marina Dragomirescu
d) Orchestră – lector univ. dr. Alexandru Ganea

5



Departamentul Canto şi Artele spectacolului muzical:
Director de departament: prof. univ. dr. Eleonora Enăchescu
Adjunct:
prof. univ. dr. Ionel Voineag
Secretar:
lector univ. dr. Mădălina Marinescu
Consiliul departamentului: prof. univ. dr. Eleonora Enăchescu
prof. univ. dr. Ionel Voineag
prof. univ. dr. Bianca Luigia Manoleanu
conf. univ. dr. Cristina Şoreanu
lector univ. dr. Cristian Vais
2 studenţi
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală (FCMPm):

 Departamentul Compoziţie:
Director de departament: conf. univ. dr. Christian Berger
Adjunct:
asist. univ. dr. Bogdan Vodă
Secretar:
asist. univ. dr.Mihai Măniceanu
Consiliul departamentului: prof. univ. dr. Doina Rotaru
prof. univ. dr. Dan Dediu-Sandu
prof. univ. dr. Mircea Tiberian
prof. univ. dr. Antigona Corina Rădulescu
conf. univ. dr. Christian Berger
lector univ. dr. Bogdan Vodă
2 studenţi
Şef familii de discipline:
a) Compoziţie – prof. univ. dr. Doina Rotaru
b) Armonie şi Arta construcţiei melodice – conf. univ. dr. Diana Vodă Nuţeanu
c) Polifonie (Contrapunct şi fugă) şi Semiotică muzicală – prof. univ. dr. Antigona
Rădulescu
d) Compoziţie Jazz/ muzică uşoară –prof. univ. dr. Mircea Tiberian
e) Forme şi analize muzicale şi Teoria instrumentelor şi orchestraţie – conf. univ.
dr. Livia Teodorescu-Ciocănea
 Departamentul Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale
Director de departament: prof. univ. dr. Olguţa Lupu
Adjunct:
lector univ. dr. Florinela Popa
Secretar:
lector univ. dr. Grigore Cudalbu
Consiliul departamentului: prof. univ. dr. Olguţa Lupu
prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu
lect. univ. dr. Grigore Cudalbu
lect. univ. dr. Dragoş Călin
asist. univ. dr. Irina Boga
lector. univ. dr. Florinela Popa
2 studenţi
Şef familii de discipline:
a) Muzicologie (Muzicologie, Sinteză muzicologică, Istoria muzicii, Stilistică
muzicală, Estetică muzicală, Folclor etc.) – lector univ. dr. Florinela Popa;
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b) 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. – lect. univ. dr. Grigore
Cudalbu.


Departamentul Dirijat şi Instrumente Complementare:
Director de departament: prof. univ. dr. Mihail Diaconescu
Adjunct:
lector univ. dr. Horia Maxim
Secretar:
lector univ. dr. Laura Smărăndescu
Consiliul departamentului: prof. univ. dr. Mihail Diaconescu
prof. univ. dr. Smaranda Murgan
conf. univ. dr. Petru Andriesei
lector univ. dr. Gabriel Oprea
lector univ. dr. Horia Maxim
lector univ. dr. Laura Smărăndescu
2 studenţi
Şef familii de discipline:
a) Dirijat orchestră – conf. univ. dr. Petru Andriesei;
b) Dirijat cor academic – prof. univ. dr. Mihail Diaconescu;
c) Pian general – conf. univ. dr. Roxana Gheorghiu;
d) Muzică religioasă – conf. univ. dr. Nicolae Gheorghiţă;
e) Sinteza interpretativă a partiturilor dirijorale – lector univ. dr. Laura
Smărăndescu

Structurile, funcţiile de conducere şi serviciile aferente sunt prezentate ierarhic,
piramidal, în organigrama UNMB
În funcţie de domeniile şi criteriile indicate în Metodologia stabilită de ARACIS în
2006, fiecare facultate va fi prezentată cu specificul său în acest Raport, iar referirile la
UNMB includ, desigur, ambele facultăţi.
Actualmente, în UNMB se derulează seriile de studenţi integrate procesului Bologna,
pe cicluri de studii, după cum urmează:
Facultatea de Interpretare Muzicală
1. Studii universitare de licenţă – durata de 4 ani (8 semestre), 240 ECTS
2. Studii universitare de master – durata de 2 ani (4 semestre), 120 ECTS
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
1. Studii universitare de licenţă
- durata de 3 ani (6 semestre), 180 ECTS pentru Pedagogie muzicală şi
Muzică religioasă
- durata de 4 ani, (8 semestre), 240 ECTS pentru Compoziţie muzicală
(clasică, jazz-muzică uşoară), Muzicologie, Dirijat (orchestră, cor).
2. Studii universitare de master – durata de 2 ani (4 semestre), 120 ECTS
Începând cu anul universitar 2011-2012, ciclul al treilea – studii universitare de
doctorat – se organizează în cadrul Şcolii doctorale: doctorat ştiinţific şi doctorat profesional.
Pentru proiectul MIDAS (încheiat) în anul 2014 au fost depuse şi rezolvate cereri de
plată şi rambursare care au condus la achitarea integrală a tuturor sumelor reprezentând burse
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- pentru toţi cei 50 de cercetători bursieri post-doctoranzi, salarii, contract prestări servicii
audit.
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
funcţionează pe baza Hotărârii Senatului UNMB (18.11.2009), constituindu-se ca un
receptacol al nevoilor de diversificare a ofertei educaţionale a universităţii, venind în
întâmpinarea cererilor tot mai insistente de pe piaţa muncii. CEMCSP are misiunea de a oferi
un cadru de organizare şi funcţionare, de a imagina proiecte alternative de satisfacere a nevoii
de cunoaştere, de cercetare şi de creaţie artistică, adresându-se atât persoanelor inserate în
procesul universitar, cât şi celor cu diverse niveluri de pregătire sau care doresc să se
specializeze în continuare, după absolvirea studiilor universitare. În acest sens, sunt elaborate
programe inserate şi grupate într-una dintre următoarele categorii: cursuri de acces, programe
educaţionale de formare continuă şi cursuri post-universitare.
Universitatea Naţională de Muzică organizează prin programe specifice pe tipuri şi
cicluri de studii, la nivelul facultăţilor/departamentelor, extensii universitare, master-classes,
studii complementare/facultative/module şi cercuri specifice domeniului, pregătire
extracurriculară generală/în vederea admiterii etc.
Standarde (S) şi indicatori de performanţă (IP)
S.A.1.1 Misiune, obiective şi integritate academică
Misiunea
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti îşi defineşte misiunea în acord cu valorile
tradiţionale conferite de cei 147 de ani de existenţă, dar şi cu cerinţele practicilor artistice ale
prezentului, precum şi cu viziunea pragmatică a viitorului.
 Misiunea UNMB constă în a oferi talentelor muzicale din ţară şi străinătate un cadru
calitativ de dezvoltare, de a le modela personalitatea şi de a-i forma ca muzicieni
profesionişti, specialişti în diferite domenii muzicale, în educaţie, capabili să realizeze
performanţe artistice de vârf prin cunoştinţele artistice, ştiinţifice, de creaţie şi
cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul artistic, social-cultural şi
tehnologic al societăţii româneşti şi al lumii contemporane. În acest sens,
caracteristicile UNMB pot fi sistematizate astfel:
- Universitate de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică avansată;
- Universitate de educaţie şi performanţă muzicală de vârf;
- Universitate cu vizibilitate internaţională strategică.
 Misiunea UNMB în privinţa cercetării ştiinţifice şi a creaţiei artistice este definibilă, la
nivel strategic, astfel: conectarea UNMB cu mediul de cercetare şi artistic
internaţional şi stabilirea unui „acordaj fin” între diferitele componente ale acestui
proces deopotrivă de anevoios şi fascinant: pe de o parte, obiectivele şi intenţiile
educaţiei şi cercetării, pe de altă parte, strategiile şi politicile educaţionale actuale şi
viitoare.
 UNMB posedă cadrul de manifestare a procesului de educaţie, dar este antrenată şi în
proliferarea resurselor şi a instrumentelor necesare asigurării calităţii, competitivităţii
şi individualizării în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării,
definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona, promovat prin
Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România, Planul Naţional de
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pe perioada 2007-2013, precum şi documentele de
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politică a cercetării elaborate de Comisia Europeană, centrate pe realizarea Ariei
Europene a Cercetării (European Research Area – ERA).
 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti asigură excelenţa şi calitatea ofertei
educaţionale prin contribuţia unui corp profesoral competent, motivat şi orientat spre
formarea de personalităţi cu sensibilitate artistică şi cu temeinică pregătire tehnică şi
teoretică în domeniul şi specializările educaţiei muzicale superioare – compoziţie
muzicală clasică/jazz-muzică uşoară, muzicologie, dirijat de orchestră/cor academic,
interpretare muzicală instrumentală (solişti, orchestră), canto (operă, lied), educaţie
muzicală, culturi religioase ş.a.
 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti dezvoltă şi diversifică programele de
formare iniţială şi educaţie continuă, pentru toţi beneficiarii direcţi şi indirecţi de
educaţie muzicală superioară, în concordanţă cu cerinţele practicii şi educaţiei artistice
contemporane.
 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti organizează ciclurile de pregătire
universitară prin raportare la cerinţele Procesului Bologna şi în conformitate cu
legislaţia naţională, prin promovarea programelor de cooperare şi parteneriat academic
cu instituţii de profil din Europa şi din alte ţări, în vederea compatibilizării şi
recunoaşterii diplomelor pe piaţa muncii şi integrării în circuitul de valori universale.
 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti îşi asumă un rol fundamental în
formarea şi dezvoltarea individuală a viitorilor muzicieni profesionişti, în promovarea
cercetării ştiinţifice şi a creaţiei artistice, în afirmarea identităţii culturii muzicale
naţionale şi în îmbogăţirea patrimoniului muzical european şi internaţional.
 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti asigură realizarea misiunii prin:
- stabilirea unui management strategic şi a unui proces de planificare eficientă;
- dezvoltarea globală şi echilibrată a universităţii;
- asigurarea echilibrului între democraţie, participare colectivă şi transparenţă,
prin eficienţă şi fundamentare în luarea deciziilor;
- asumarea şi promovarea principiului calităţii, atât în activitatea universităţii cât
şi în procedurile de evaluare a acestei activităţi.
Obiective
Obiectivele Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti au ca punct de plecare realizările
şi performanţele obţinute în ultimii patru ani, dar şi nerealizările şi priorităţile în toate
aspectele structurale şi funcţionale: academic şi artistic, dezvoltare departamentală, servicii şi
facilităţi oferite studenţilor şi profesorilor, proiecte de cooperare internaţională, investiţii şi
gestiunea bazei materiale, integrare în viaţa comunităţii.
Obiective strategice:
 Asigurarea calităţii activităţilor educative, de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică şi
administrative ale universităţii, pentru creşterea nivelului profesional şi îndeplinirea
standardelor universitare internaţionale;
 Permanenta redimensionare a cadrului mental, a resurselor şi instrumentelor necesare
pentru implementarea educaţiei orientate pe învăţare şi nu pe predare de cunoştinţe;
 Rafinarea sistemului educaţional, prin consolidarea ciclurilor de licenţă, masterat şi
doctorat, precum şi prin dezvoltarea unor programe specifice, integrabile în procesul
de învăţare pe tot parcursul vieţii, precum şi implicarea activă a studenţilor în
procesele decizionale din universitate;
 Valorificarea resurselor şi competenţelor din universitate prin cultivarea transferului
de cunoaştere către mediul exterior universităţii, prin încurajarea şi susţinerea creaţiei
interpretative şi componistice, precum şi a cercetării ştiinţifice, conform strategiei de
cercetare adoptate de Senatul UNMB;
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Extinderea cooperării internaţionale în plan instituţional, pe probleme didactice
specifice, de cercetare, de interpretare sau de colaborare interdisciplinară;
Deschiderea spre piaţa muncii şi dezvoltarea unor iniţiative de parteneriat şi colaborare
intensă cu instituţii de concerte, fundaţii, personalităţi marcante din domeniu, invitaţi
din străinătate;
Extinderea colaborării manageriale active cu studenţii, cu angajatorii şi cu publicul
meloman, precum şi cu mediul educaţional liceal şi gimnazial de specialitate, sub
diferite forme de consultanţă şi ghidare profesională.

Obiective generale:
 Asigurarea unui cadru universitar benefic proliferării rezultatelor calitative şi a unui
ethos organizaţional constructiv;
 Promovarea de programe universitare care să permită afirmarea personalităţii
studenţilor, dezvoltarea abilităţilor intelectuale şi a cunoştinţelor profesionale, potrivit
talentului şi aspiraţiilor lor, precum şi adaptarea instrumentelor de predare şi învăţare
la cerinţele pieţei muncii;
 Încurajarea excelenţei în cercetare, inovare şi activitate artistică, prin burse, premii şi
alte mijloace;
 Promovarea universităţii ca element nodal pe scena culturală românească şi mondială;
 Asigurarea unui context etic în spiritul valorilor democraţiei, al cerinţelor morale şi
spirituale, al egalităţii de şanse, al libertăţii academice şi de altă natură, onestităţii
intelectuale şi transparenţei;
 Dezvoltarea unui sistem de management eficient, fundamentat pe autonomia
universitară şi legislaţia în vigoare
FIM
Facultatea de Interpretare Muzicală (FIM) are o misiune artistică, graţie căreia sunt
realizate obiective culturale de cea mai largă expresie interpretativă. FIM şi-a consolidat
obiectivele de educare şi valorizare maximă a potenţialului uman printr-o adecvare directă,
rapidă la mediul socio-cultural european şi extraeuropean. Procesul de instruire, coordonat de
cadre didactice, muzicieni-pedagogi de notorietate naţională şi internaţională, şi individualizat
în concordanţă cu valorile libertăţii academice şi ale integrităţii etice, se bazează pe tradiţii
notabile ale învăţământului muzical european şi se concretizează în standarde profesionale şi
educaţionale moderne, competitive, acordând o atenţie deosebită metodelor şi cerinţelor
didactice de ultimă oră, beneficiind, în acelaşi timp, de fondul aperceptiv constituit în cei
peste 150 de ani de tradiţie activă.
FIM a stabilit ca obiectiv extensia arcului stilistic-interpretativ performant,
profesionist, la care să aibă acces direct toţi muzicienii apţi să respecte rigorile tehnice şi
expresive ale limbajului muzical. Răspunderea care certifică aceste obiective este asigurată de
îndeplinirea tuturor obligaţiilor care decurg din planurile de învăţământ (care conţin discipline
practice precum şi teoretice, fundamentale, de specialitate, complementare, opţionale,
facultative) şi din aplicarea scenică (în concerte, recitaluri şi spectacole) a rezultatului
studiului sistematic.
FCMPm
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală (FCMPm) este
structurată ca o unitate de învăţământ autonom, menită a forma specialişti în domeniul creaţiei
muzicale, muzicologiei, dirijatului, pedagogiei muzicale, precum şi în cel al managementului
artistic. Procesul de instruire, coordonat de cadre didactice, muzicieni-pedagogi de notorietate
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naţională şi internaţională, şi individualizat în concordanţă cu valorile libertăţii academice şi
ale integrităţii etice, se bazează pe tradiţii notabile ale învăţământului muzical european şi se
concretizează în standarde profesionale şi educaţionale moderne, competitive, acordând o
atenţie deosebită metodelor şi cerinţelor didactice de ultimă oră, beneficiind, în acelaşi timp,
de fondul aperceptiv constituit în cei peste 150 de ani de tradiţie activă.
Obiectivele propuse de FCMPm, în concordanţă cu valorile de referinţă, de
responsabilitate profesională şi răspundere publică pentru educaţia oferită, asigură un cadru
adecvat prin asimilarea şi aprofundarea domeniului pentru care a optat studentul, prin
dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, de creaţie/interpretare vocaţională, prin
obţinerea de competenţe de specialitate generale sau complementare, de abilitate cognitivă,
teoretică şi practică, stabilită prin reglementări proprii fiecărei specializări, prin discipline
fundamentale, de specialitate, complementare, obligatorii şi opţionale, facultative.
Indicatori de performanţă
IP.A.1.1.1. Misiune şi obiective
Ref.2
FIM funcţionează conform Cartei Universitare a UNMB, a Legii educaţiei naţionale
1/20011, publicate în MO nr. 18/10. 01. 2011 şi în baza Regulamentului propriu. Oferta
programelor de studiu (specializărilor) este:
 pentru STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (acreditate ARACIS în
2014):
- Interpretare muzicală – Instrumente (pian, orgă, clavecin, vioară, violă,
violoncel, contrabas, chitară, saxofon, harpă, flaut, oboi, clarinet, fagot,
trompetă, trombon, corn, tubă, percuţie, nai, acordeon)
- Interpretare muzicală – Canto
 pentru STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (acreditate ARACIS în
2013):
- Stilistică interpretativă instrumentală şi vocală
Planurile de învăţământ ale programelor de studiu (specializărilor) sunt sinteze ale
reperelor fundamentale configurate în timp, în mod dinamic, prin proiecte disciplinare
modulare, expresie posibilă a comuniunii între tradiţie şi inovaţie. Programele analitice se
raportează la standardele maximale ale vieţii muzicale europene şi extraeuropene, în care se
disting traseele multiculturale, multistilistice. Este vizată cu precădere internaţionalizarea
ofertei educaţionale. Numeroase cadre didactice sunt individualităţi artistice integrate
convingător în structuri artistice şi pedagogice în toată lumea. Pot fi menţionate, în acest sens,
confirmările instituţionale europene – mobilităţi ale cadrelor didactice/studenţilor prin
programe ERASMUS şi/sau CEEPUS – precum şi identificarea unor certe valori, recunoscute
în medii universitare şi culturale de cea mai înaltă notorietate, valori umane care s-au format
în domeniul pedagogiei muzicale din România.
FCMPm funcţionează pe baza Cartei Universitare a UNMB, a Legii educaţiei
naţionale 1/20011, publicate în MO nr. 18/10. 01. 2011 şi a Regulamentului propriu. Oferta
programelor de studiu (specializărilor) este:
 pentru STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
- Compoziţie muzicală (reacreditat în 2013)
- Muzicologie (reacreditat în 2014)
- Dirijat (reacreditat în 2014)
- Pedagogie muzicală (reacreditat 2014)
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- Muzică religioasă (reacreditat în 2014)


pentru STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT: (reacreditate ARACIS în
2014):
- Stil şi limbaj compoziţional
- Sinteză muzicologică
- Stilistică dirijorală
- Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase
- Jazz şi culturi muzicale pop

FCMPm se distinge în Spaţiul European al Învăţământului Superior prin oferta
specializărilor, prin modul de concepere şi aplicare a planurilor de învăţământ - sinteze ale
reperelor fundamentale configurate în timp, în mod dinamic, prin proiecte disciplinare
modulare (o expresie posibilă a comuniunii între tradiţie şi inovaţie) - de asemenea, prin
raportarea programelor analitice la standardele maximale ale vieţii muzicale europene şi
extraeuropene (în care se disting traseele multiculturale, multistilistice), precum şi prin
configurarea extensivă a multor individualităţi artistice integrate convingător în structuri
artistice şi pedagogice în toată lumea. Pot fi menţionate, în acest sens, confirmările
instituţionale europene - prin programe ERASMUS şi/sau CEEPUS (mobilităţi ale
profesorilor/studenţilor) - precum şi identificarea unor certe valori recunoscute în medii
universitare şi culturale de cea mai înaltă notorietate, valori umane care s-au format în
domeniul pedagogiei muzicale din România.
Studiile universitare de doctorat, corespunzătoare ciclului al treilea de învăţământ, sunt
organizate la nivelul Şcolii doctorale.
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
funcţionează pe baza Hotărârii Senatului UNMB (18.11.2009), constituindu-se ca un
receptacol al nevoilor de diversificare a ofertei educaţionale a universităţii, venind în
întâmpinarea cererilor tot mai insistente de pe piaţa muncii. CEMCSP are misiunea de a oferi
un cadru de organizare şi funcţionare, de a imagina proiecte alternative de satisfacere a nevoii
de cunoaştere, de cercetare şi de creaţie artistică, adresându-se atât persoanelor inserate în
procesul universitar, cât şi celor cu diverse niveluri de pregătire sau care doresc să se
specializeze în continuare, după absolvirea studiilor universitare. În acest sens, sunt elaborate
programe inserate şi grupate într-una dintre următoarele categorii: cursuri de acces, programe
educaţionale de formare continuă şi cursuri post-universitare.
Universitatea Naţională de Muzică organizează prin programe specifice pe tipuri şi
cicluri de studii, la nivelul facultăţilor/departamentelor, extensii universitare, master-classes,
studii complementare/facultative/module şi cercuri specifice domeniului, pregătire
extracurriculară generală/în vederea admiterii etc.
IP.A.1.1.2. Integritate academică
Ref.1: Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti a elaborat, în conformitate cu
dispoziţiile Ordinului M.E.C. nr. 4492/06.07.2005, a Legii educaţiei naţionale 1/2011, cu
legislaţia în vigoare, Codul de etică al UNMB, pentru a apăra valorile libertăţii academice, ale
autonomiei universitare şi integrităţii etice, care are rolul de :
 a proteja membrii comunităţii de comportamente nedrepte, necinstite sau oportuniste;
 a contribui la dezvoltarea unui mediu universitar consolidat pe competiţie şi
cooperare, în considerarea unor reguli corecte;
 a contribui la evaluarea şi aprecierea în condiţii de transparenţă şi dreptate a meritelor
studenţilor, profesorilor, personalului administrativ şi membrilor conducerii;

12

a reprezenta un ghid de integritate şi ţinută academică pentru întreaga comunitate.
Instituţia poate face dovada aplicării unui astfel de cod şi controlează activităţile din
universitate, iar rezultatele sunt făcute publice la avizierele şi pe site-ul UNMB.
Comisia de Etică asigură transpunerea efectivă a valorilor promovate prin Codul de
etică şi este alcătuită din:
- conf. univ. dr. Ladislau Csendes (preşedinte)
- prof. univ. dr. Ionel Voineag (reprezentant al FIM)
- conf. univ. dr. Verona Maier (reprezentant al FIM)
- conf. univ. dr. Christian Berger (reprezentant al FCMPm)
- conf. univ. dr. Roxana Gheorghiu (reprezentant al FCMPm)
- Cristina Uruc (student),
juristul Felix Vîjîiac urmând să asigure consultanţa de specialitate privind cadrul legal.
Componenţa actuală a comisiei a fost stabilită în şedinţa Senatului UNMB din 19
septembrie 2012 cu completări / modificări în şedinţa din 10 octombrie 2012.


IP.A.1.1.3. Răspundere şi responsabilitate publică
Min. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti dispune de practici de auditare
internă cu privire la principalele domenii ale activităţii universitare, pentru a se asigura că
angajamentele asumate vor fi respectate riguros, în condiţii de transparenţă publică.
Un instrument preţios de lucru este Carta auditorului intern, care stabileşte drepturile
şi obligaţiile auditorului intern, defineşte obiectivele, drepturile şi obligaţiile acestuia, fixează
regulile de lucru între auditor şi auditat şi promovează regulile de conduită.
Compartimentul Audit Public Intern are drept obiective:
identificarea instrumentelor legale pentru soluţionarea problemelor de ansamblu, la
nivelul fiecărei structuri organizatorice, prin intermediul opiniilor şi recomandărilor;
 asigurarea conformităţii procedurilor şi operaţiunilor cu normele juridice (audit de
regularitate);
 evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmărite şi examinarea impactului efectiv
(auditul de performanţă);
 prezentarea periodică a Raportului de audit în Senatul U.N.M.B, în structurile de
conducere ale instituţiei, la nivelul facultăţilor, al compartimentelor, rezultatele fiind
făcute publice pe site-ul universităţii.
În conformitate cu noile reglementări în materie, la această dată, UNMB dispune de un
Program de dezvoltare a sistemului de control managerial, în conţinutul căruia se identifică,
alături de premise conceptual-metodologice, definirea programului, detalierea obiectivelor – a
celor general academice, administrative, precum şi a celor specifice, atât academice, cât şi
administrative.
Compartimentul de audit public intern funcţionează în directa subordonare a
Rectorului UNMB, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile unităţii.
În 2012 s-a vacantat, prin deces, postul auditului intern. Deşi instituţia a organizat
concurs de ocupare a postului, conform legislaţiei în vigoare, postul auditului intern a rămas
în continuare vacant, din lipsa candidaţilor sau a lipsei de calificare corespunzătoare a
acestora.
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S.A.1.2. Conducere şi administraţie
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti face dovada unui sistem de
conducere universitară coerent, integrat şi transparent, bazat pe o administraţie funcţională şi
eficace, permanent adaptată misiunii şi obiectivelor asumate.
Indicatori de performanţă
IP.A.1.2.1. Sistemul de conducere
Ref.1: Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti beneficiază de un sistem de
conducere constituit în acord cu reglementările cuprinse în Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei
naţionale, publicată în M.O. nr. 18/10. 01. 2011, cu legislaţia în vigoare şi a Regulamentului
pentru alegerea membrilor în structurile şi funcţiile de conducere. Legalitatea alegerilor în
structurile şi funcţiile de conducere a fost confirmată de organele instituţionale în drept, iar
funcţia de rector certificată prin Ordinul MECTS nr. 5340/14. 03. 2012.
Mecanismul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în consilii, senat, precum şi în
toate celelalte structuri reglementate de dispoziţiile normative, sunt cuprinse în Carta
Universitară, precum şi în regulamentele interne, în vederea asigurării unui caracter
democratic, transparent, nediscriminatoriu, cu preocupare pentru asigurarea dreptului
studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi.
Alături de Carta Universitară, în acord cu prevederile acesteia şi legislaţia în vigoare,
vom menţiona Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea activităţii financiar –
administrative, precum şi Regulamentul de Ordine Internă, din cuprinsul cărora rezultă
preocuparea pentru implicarea membrilor comunităţii universitare în activităţile de decizie –
prin acţiuni de informare şi consultare, potrivit legii, şi acţiuni de implementare şi control.
Sistemul de conducere este coerent şi se bazează pe principiile Cartei UNMB, pe
regulamentele interne ale facultăţilor, departamentelor, structurilor administrative şi financiare
din instituţie.
Au fost trecute pe pagina web a UNMB principalele informaţii privind activităţile
organizatorice, academice, artistice şi ştiinţifice din instituţie. Reţelele de Internet şi Intranet
sunt funcţionale şi de interes public în UNMB şi la cămin.

IP.A.1.2.2. Management strategic
Ref.1: Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti utilizează drept ghid Planul
managerial al UNMB – Strategia de dezvoltare 2012-2016 adaptată şi reactualizată conform
legislaţiei în vigoare şi manifestă preocupări pentru actualizarea acestuia în raport de evoluţia
şi contextul învăţământului superior.
Obiectivele planului au ca punct de plecare realizările şi performanţele obţinute în
ultimii patru ani, precum şi nerealizările şi priorităţile, în toate aspectele structurale şi
funcţionale: academic şi artistic, dezvoltare departamentală, servicii şi facilităţi oferite
studenţilor şi profesorilor, proiecte de cooperare internaţională, investiţii şi gestiunea bazei
materiale, integrare în viaţa comunităţii. De asemenea, acest plan se fundamentează pe
principiile şi obiectivele Planului Naţional de dezvoltare în curs.
Planul operaţional, parte al celui strategic, este actualizat şi urmărit consecvent în
realizarea şi în evaluarea performanţelor conducerii şi administraţiei.
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IP.A.1.2.3. Administraţie eficace
Ref.2: Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti dispune de o administraţie
care manifestă respect faţă de reglementările legale în vigoare şi eficacitate sub raportul
organizării, al numărului şi calificării personalului.
Activitatea sa se desfăşoară în concordanţă cu prevederile Regulamentului de Ordine
Internă, în cuprinsul căruia se află prevederi privind drepturile, obligaţiile şi sancţiunile în
cazul unor abateri disciplinare.
Conducerea UNMB a urmărit dotarea compartimentelor funcţionale cu echipamente
de lucru performante, care permit accesul rapid la informaţii pertinente de ultimă oră,
prelucrarea în condiţii de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor personale.
Administraţia UNMB dispune de un nivel de informatizare compatibil cu spaţiul
european, cu dotări şi programe moderne de tehnică de calcul şi gestiune a resurselor
Criteriul A.2 - Baza materială
UNMB dispune de acel patrimoniu care poate contribui în mod eficace la realizarea
misiunii şi obiectivelor fixate, la desfăşurarea în condiţii de calitate a tuturor activităţilor
didactice, de creaţie artistică şi de cercetare. Astfel, în funcţie de specificul fiecărei facultăţi şi
al programelor de studii, există, în afară de săli de cursuri, seminarii şi lucrări practice, săli de
studiu individual, laboratoare pentru activităţi aplicative, săli de repetiţii şi săli de concerte,
studio-uri de muzică de cameră, sală de operă, bibliotecă cu sală de lectură, ateliere ş.a.
Indicatori de performanţă
IP.A.2.1.1. Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi
Ref. 2: Pe lângă spaţiile existente, în universitate se derulează lucrări de construcţie a
unei clădiri noi, complexe, cu destinaţia Mediatecă.
SITUAŢIA SPAŢIILOR EXISTENTE
CORP A
Suprafaţa brută (desfăşurată)
3.141,15 m.p.
(tronson A1) Suprafaţa netă (utilă)
1.913,53 m.p.
Săli de curs/seminar
516,53 m.p.
Alte spaţii
850,57 m.p.
Sala de operă
375,25 m.p.
Bufet
171,18 m.p.
(tronson A2) Suprafaţa brută (desfăşurată)
1.667,66 m.p.
Suprafaţa netă (utilă)
1.016,00 m.p.
Săli de curs/seminar
368,48 m.p.
Amfiteatrul D.G. Kiriac
75,43 m.p.
Amfiteatrul L. Beethoven
73,03 m.p.
Dep. de Dirijat şi Instrum. Complem. 17,59 m.p.
Departamentul Compoziţie
22,00 m.p.
Laborator Multimedia
39,73 m.p.
Alte spaţii
419,74 m.p.
(demisol tronson A3) Suprafaţa brută (desfăşurată)
Magazia de Instrumente şi Materiale
Sală de percuţie
Alte spaţii

15

208,13 m.p.
60,10 m.p.
58,00 m.p.
90,03 m.p.

(subsol tronsonul A4) Suprafaţa brută (desfăşurată)
Săli de percuţie

31,50 m.p.
31,50 m.p.

CORP B

Suprafaţa brută (desfăşurată)
Suprafaţa netă (utilă)
Săli de curs/seminar
Alte spaţii
Sală concerte (G. Enescu)
Terasă

6.020,04 m.p.
3.842,95 m.p.
1.153,76 m.p.
2.091,16 m.p.
315,34 m.p.
282,69 m.p.

CORP C

Suprafaţa brută (desfăşurată)
Suprafaţa netă (utilă)
Alte spaţii
Săli de seminar
Săli orchestră

2.208,64 m.p.
1.616,56 m.p.
1.043,64 m.p.
282,48 m.p.
290,44 m.p.

CORP D

Suprafaţa brută (desfăşurată)
Suprafaţa netă (utilă)
Audiovizual
Bibliotecă (sală împrumut)

235,25 m.p.
190,10 m.p.
56,57 m.p.
133,53 m.p.

CORP E

Suprafaţa brută (desfăşurată)
Suprafaţa netă (utilă)
Atelier tapiţerie şi tâmplărie
Atelier multiplicare şi legătorie
Atelier instalator

215,13 m.p.
132,28 m.p.
47,98 m.p.
69,57 m.p.
14,73 m.p.

CĂMIN
STUDENŢI

Suprafaţa brută (desfăşurată)
Suprafaţa netă (utilă)

3.635,00 m.p.
2.482,69 m.p.

Spaţiile cu profil didactic şi nedidactic

•

Corpul A, str. Ştirbei Vodă nr. 33, cu o suprafaţă brută (desfăşurată) de 7.319,85
m.p. şi o suprafaţă netă (utilă) de 5.028,29 m.p., compus din:
 tronsonul A1, cu o suprafaţă brută (desfăşurată) de 3.141,15 m.p. şi o suprafaţă
netă (utilă) de 1.913,53 m.p.:
- 10 săli de studiu;
- Sala Lipatti;
- Studio de operă;
- Sală de calculatoare;
- Magazie de decoruri;
- Magazie de costume;
- Atelier de croitorie;
-

Atelier tapiţerie;

- Restaurant;
- Alte spaţii.
 tronsonul A2 cu o suprafaţă brută (desfăşurată) de 1.740,61 m.p. şi o suprafaţă
netă (utilă) de 1.060,38 m.p.:
- Decanat F.C.M.P.M.
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- Decanat F.I.M.
- Departament Muzicologie şi Ştiinţe Ed. Muz.
- 2 săli de studiu;
- 11 săli se curs;
- Amfiteatrul D. G. Kiriac;
- Amfiteatrul L. Beethoven;
- 2 săli Laboratorul Multimedia;
- Departamentul de Dirijat şi Instrumente Complementare;
- Secretariat Artistic;
- Birou Madrigal;
- Departament Compoziţie;
- Centrala telefonică.
- Alte spaţii.
■ demisolul tronsonului A3 cu o suprafaţă brută (desfăşurată) de 208,13 m.p.:
- Magazia de Instrumente şi Materiale;
- Sală de percuţie;
- Alte spaţii.
■ subsolul tronsonului A4 cu o suprafaţă brută (desfăşurată) de 31,50 m.p.:
- 2 Săli de percuţie.
■ tronsoanele A3 (parter şi etaj) şi A4 (parter şi etaj) sunt nefuncţionale, consolidate, dar
urmând a fi refuncţionalizate.

•

Corpul B, str. Poiana Narciselor nr. 4, cu o suprafaţă brută (desfăşurată) de
6.020,04 m.p. şi o suprafaţă netă (utilă) de 3.842,95 m.p.:
-

52 săli de studiu;
Sala de concerte „George Enescu” cu o suprafaţă de 315,34 m.p. şi 275 locuri;
Sala de înregistrări;
Biroul DGA;
Secretar Şef;
Rectorat;
Departament Relaţii Internaţionale;

Cabină Dirijor;
Direcţia de Cercetare Inovare şi Informare;
Birou Intreţinere şi Reparaţii Imobil;
Alte spaţii.

•

Corpul C, str. Poiana Narciselor nr. 6, cu o suprafaţă brută (desfăşurată) de
2.208,64 m.p. şi o suprafaţă netă (utilă) de 1.616,56 m.p.:
- 11 săli de studiu;
- 2 săli de orchestră;
- Cabinet medical;
- Bibliotecă (sală lectură);
-

Birou eliberare diplome;
Birou Madrigal;
Centrul de Baze de Date al U.N.M.B.;
Birouri Administrative (Contabilitate, Resurse, Tehnic-Achiz., Ad-tiv, Juridic);
C.C.S.P.A. şi Editura U.N.M.B.;
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- Departament instrum claviat. muz cameră
- cameră servere / administrator reţea;
- Alte spaţii.

• Corpul D, str. Poiana Narciselor nr. 6, cu o suprafaţă brută (desfăşurată) de 235,25
m.p. şi o suprafaţă netă (utilă) de 190,10 m.p.:
- Audiovizual;
- Bibliotecă (sală împrumut).

• Corpul E, str. Știrbei Vodă, nr. 33, cu o suprafaţă brută (desfăşurată) de 215,13 m.p. şi o
suprafaţă netă (utilă) de 132,28 m.p.:
- Atelierul de tâmplărie şi tapiţerie,
- Atelierul de multiplicare şi legătorie;
- Atelier instalator.

•

Căminul studenţesc, str. General Berthelot nr. 8, cu o suprafaţă brută (desfăşurată)
de 3.635,00 m.p. şi o suprafaţă netă (utilă) de 2.482,69 m.p.:
- 52 camere cu 209 locuri;
- 11 săli de studiu;
- Spălătorie cu uscătorie;
- Bucătărie, sală de mese;
- Camera de socializare (dotată cu 4 calculatoare).
LABORATOARE UNMB:
-

Laborator de percuţie;
Laborator de înregistrări;
Laborator de interpretare pianistică;
Laborator de interpretare instrumente cu coarde,
Laborator de interpretare instrumente de suflat;
Laborator de interpretare muzică de cameră;
Laborator de jazz - muzică uşoară;
Laborator de dirijat;
Laborator redacţional;
Laborator de muzică barocă;
Laborator multimedia;
Laborator de teorie şi ştiinţe şi Editura Muzicală;
Laborator de pian general;
2 Laboratoare de orchestră;
Laborator de compoziţie;
Laborator de muzicologie;
Laborator de interpretare vocală,
Laborator de informatică;
Sala studio de operă;
Sala Dinu Lipatti.
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INVESTIŢIE (ÎN CONTINUARE)
Obiectiv complex cu destinaţia MEDIATECĂ.
1. Au continuat lucrările de construcţie la obiectivul cu destinaţia MEDIATECA, şi s-au finalizat
lucrările de izolaţii şi de termoizolaţii, în valoare totală de 3.200.512,70 lei, cu T.V.A. inclus.
2. Pentru supravegherea derulării optime a lucrărilor de construcţie a noului obiectiv, cu
destinaţia MEDIATECA, menţionat anterior, au fost continuate serviciile de dirigenţie de
şantier, în specialitatea construcţii, în valoare de 3.000 lei/lună, serviciile de asistenţă tehnică,
în valoare de 0,1 % din valoarea situaţiilor de lucrări lunare, respectiv au fost contractate
servicii de dirigenţie de şantier în specialitatea instalaţii, în valoare de 1.450 lei/lună (sistate
pe durata suspendării lucrărilor).

LUCRĂRI DE REABILITARE
cu finanţare de la Bugetul de
stat, executate în cursul 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:
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, întro 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
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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).

IP.A.2.1.2 Dotări.
Ref. 2: În cursul anului 2014 au fost achiziţionate:
- mijloace fixe -cu fonduri de la bugetul de stat- în valoare de 113.895 lei şi anume:
▪
percuţie;

1 buc. marimbafon bas (marimba de concert) Adams Artist MAHV 50 R, pentru sala de

▪ 10 buc. licenţă Microsoft FPP Office H&B 2013/X64 Eng. Eurozone Medialess, pentru a fi
instalate: 1 buc. pe calculatorul achiziţionat pentru Rectorat şi 9 buc. pentru a fi instalate pe laptopurile achiziţionate pentru noua locaţie cu destinaţia Mediatecă;
▪ 1 buc. multifuncţională Konica Minolta bizhub C364e/F414, pentru atelierul de Xerox şi
Tipografie.
- obiecte de inventar – cu fonduri de la bugetul de stat – în valoare de 329.049 lei şi
anume:
 instrumente de percuţie: 1 buc. Goldon Metallophon sopran diatonic model 11090, 1 buc.
Goldon Metallophon Sopra completare cromatică pt. 11090, 3 buc. Goldon Metallophon
Alt model 11157 diatonic, 2 buc. Goldon Metallophon Alt model 11158 completare
cromatică, 1 buc. Goldon Xylophon 11200, 1 buc. Goldon Sopran Xylophon model 10200,
1 buc. Goldon Alt Xylophon model 10210, 1 buc. Goldon Rohren Klangstrabe model
11359, 2 set. tuburi Boomwhackers BW-DG, 1 buc. capete pt. Boomwhackers DC-8G, 2
buc. Claves Gewa beţe, 2 buc. Sonor GFC1 Finger Cymbals, 2 buc. clopoţei 21 Millenium,
1 buc. tobă manuală ocean Goldon, 1 buc. Knarre Wood Gewa, 1 buc. Bongo Thomann set,
1 buc. Kokiriko Pocket mică LP 437, 1 buc. Maracas & Glockenspiel, 1 buc. Vibra Slap, 1
buc. Rainstick Meinl, 1 buc. Flex A-Tone Latiu percussion LP 1-5, 1 buc. tamburină
natural Millenium, 1 buc. Frame Drum natural Skin Millenium 8”, 1 buc. tobă Millemium
Frame Drum 10”, 1 buc. trianglu 7” Millenium, 5 buc. Triangle beater Meinl Nino 567, 1
buc. Wood Block sonor GWBS, 1 buc. Holzblock sonor GDTB-M, 1 buc. Xylophon
Grosbass sonor GBX CBF, 1 buc. Metalophone alto Bergerault, 1 buc. Glokenspiel AX
25N2 Gewa, 1 buc. cabasa small Club Salsa, 3 buc. castanietă (plastic), 1 buc. LP PIN
Chimes, 1 buc. LP Wood Block mic, 1 buc. LP Wood Block mijlociu, 1 buc. LP Wood
Block mare; 1 set maracas (plastic), 1 set maracas (mâner lemn), 1 set maracas (plastic
mic), 1 set 3 tobiţe cu 3 beţe Christine Stevens Remo, 1 buc. tobiţă de furtună Remo
Thunder Tube, 2 buc. trianglu, 1 buc. mini xilofon Gewa, 1 buc. fişet metalic Eco cu 2 uşi,
pentru dotarea Departamentului Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale cu instrumente
Orff, pentru specializările Pedagogie muzicală şi Educaţie muzicală contemporană;
 2 buc. cinele Istanbul Agop Super Symphonic, 1 buc. minisistem audio Sony, 1 buc. fişet
metalic cu 4 poliţe, două calorifere electrice cu 11 elemenţi pentru dotarea sălilor de
percuţie;
 11 buc. Desktop Fujitsu Esprimo E410 SFF Dual Core, 20 buc. laptop-uri Asus X5522/HD
laptop Intel Core i5, 45 buc. mobilier modular bibliotecă (măsuţă cu separator şi picioare
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metalice), 60 buc. scaun vizitator Taurus şezut burete 10 cm negru, pentru dotarea noii
clădiri cu destinaţia Mediatecă (Bibliotecă);
50 buc. scaun vizitator Tourus şezut burete 10 cm, cu braţ şi măsuţă, culoare vişiniu, pentru
dotarea noii clădiri cu destinaţia Mediatecă (Audiovizual);
1 buc. calculator Dell Optiplex 3020MTI5, 1 buc. monitor Dell 2340 LCD 23” HD pentru
Rectorat;
1 buc. sistem desktop PC Dell Optiplex 3020MT cu procesor Intel Core, 1 buc. monitor led
22 Asus VE 228HR Full HD cu HDMi şi boxe, 1 buc. multifuncţională Rich SP 203 S cu
cablu USB, 2 buc. scaun birou ergonomic, 5 buc. scaun birou (vizitator), pentru Centrul de
Muzică Barocă;
1 buc. sistem PC Lenovo ThinkCentre E73 MiniTuver, Intel Core I3-4130, Haswell, 1 buc.
imprimantă HP Laserjet Pro P1102, 2 buc. scaun directorial Riva C11, pentru Serviciul
Social;
1 buc. desktop PC-Asus K5130/861, 1 buc. monitor LCD/LED Asus VE 228, 1 buc. Sound
Blaster Pro X-Fi Kit, pentru Dep. Compoziţie (sala 17, corp A);
1 buc. laptopAsus X550LNV, 1 buc. imprimantă Laser Color HP Laser Jet pro 400 Color
M451dn, 1 buc. geantă PC Vaugnand Wellington 392, 1 buc. mouse wireless logic Concept
LM 22, pentru Secretariatul Artistic;
1 buc. imprimantă Samsung SL-M2070, 1 buc. multifuncţională Canon MF211 Laser
mono, 2 buc. scaun directorial Riva C11, 1 buc. scaun Golf, pentru Contabilitate;
1 buc. sistem Desktop serioux Power V11 cu procesor Intel Core TM i5-4440 3.1 GHz
Haswell, 1 buc. router TP Link TL-WDR4 300 wireless 4 porturi 750 MBPS, 8 buc. switch
ZyXeL GS 1900-24-EV-0101F pentru Administrator Reţea;
1 buc. laptop Assus X551CA, 1 buc. geantă PC Vaugnand Wellington 392, pentru
Prorector F.I.M.;
4 buc. lampă birou pentru sălile de studiu de la suflători;
1 buc. dezumidificator de aer Albert Little, 2 buc. fişet metalic cu 4 poliţe, un calorifer
electric cu 11 elemenţi, 1 buc. oglindă 0,9x1,5m, 1 buc. covor 2x3 pentru sala de corn;
1 buc. dezumidificator de aer Albert Little, 1 buc. triplu ştecher cu CP, 1 buc. cuplă cu
ştecher cu CP, 25 ml, pentru Bibliotecă;
2 buc. boxe Dynaudio BM 5 mk III TCE 285, 2 buc. suport boxe Adam Hall SKDB039,
pentru Laboratorul Multimedia;
1 buc. boiler de 10 l, 3 buc. uscător rufe, 1 buc. scară aluminiu 7 trepte, 2 buc. ceainic, 12
buc. cană cafea cu farfurie bej, 8 buc. floare artificială în ghiveci, 7 buc. floare plastic
buchet, pentru Studio Spectacole;
1 buc. căluş violoncel Aubert de Luxe, 1 buc. picior violoncel (cui metal), 1 buc.
termohigrometru, 1 buc. scaun 3500 CO2, 1 buc. sacun directorial stofă neagră pentru
Magazia de Materiale şi Instrumente;
1 buc. covor Aquarelle 2x3, pentru Dep. Dirijat şi Instrumente Complementare;
1 buc. covor Aquarelle 2x3, 1 buc. covor traversă 4x1,5 m, 1 buc. covor traversă 3x1,2,
pentru Secretariatul F.I.M.;
1 buc. covor bicolor 2x3, pentru Magazia de Instrumente şi Materiale a U.N.M.B.;
1 buc. covor Aquarelle 3,4x2,4, 1 buc. scaun STH 08 maro, pentru Serviciul Tehnic,
1 frigider Arctic, 1 buc. covor Aquarelle 2x3, pentru biroul Contabil Şef;
1 buc. fişet metalic Eco cu 2 uşi, pentru D.C.S.A.A.;
1 buc. fişet metalic 80x35x180, pentru Birou eliberare diplome;
1 buc. dezumidificator de aer Albert Little, 1 buc. aspirator Gorenje, 4 buc. fişet metalic cu
4 poliţe, 1 buc. fişet metalic Eco cu 2 uşi, 60 buc. stativ partituri Gewa BSX900762, 3 buc.
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masă blat alb 125x75 + bază masă, 3 buc. masă blat alb 75x75 + bază masă, 1 buc. oglindă
0,9x1,5m, 1 buc. catarg telescopic 6 m, 5 buc. panou textil culoare albastră 120x180 profil
aluminiu, 1 buc. panou textil culoare albastră 90x120 profil aluminiu, 1 buc. panou din
plexiglass alb de 3 mm (fondul) cu litere aplicate de 10 mm din plexi-transparent acoperit
cu autocolant şi prindere perete cu suporţi cromaţi, 1 buc. Steag personalizat 3x1m, 18 buc.
scaun roşu, alb, negru, 1 buc. mochetă Quartz 75 albastru AB400, pentru Institut;
1 buc. masă de călcat Battistella Zeffiro Chrominium Plated, 1 buc. maşină de surfilat
Brother M1034D, 1 buc. maşină de cusut cu 1 ac Brother S1000A-3, 1 buc. Battistela
vaporino inox maxi 2,14 l, 1 buc. foarfecă Profi 23 cm, pentru croitorie femei;
1 buc. scaun directorial stofă neagră, pentru Şef Serviciu Administtrativ;
1 buc. scaun directorial Riva C11, pentru Casierie;
1 buc. sacun rotativ negru Malkolm, pentru D.G.A.;
1 buc. scaun 1080LX pentru Biroul Achiziţii Publice;
1 buc. sistem desktop Asus K5 Intel Pentium DC G2030 4GB 500GB cu sistem de operare,
1 buc. multifuncţională Konica Minolta bizhub 215EXT, 1 buc. hard disk extern Adata
Durablle HD 710 1TB 2.5 inch USB 3.0 black,1 buc. scaun directorial Riva, 1 buc. covor
traversă 3,7x1,20m, pentru Biroul Resurse-Umane;
1 buc. laptop Asus x550CC, 4 buc. videoproiector Epson EB-X18, 3LCD, xGA1024x768,
4 buc. ecrane proiecţie cu trepied 180x180, 2 buc. geantă PC Vaugnand Wellington 392, 2
buc. radiocasetofon CD MP3 Philips, 1 buc. ghilotină cu disc Neutron A4, pentru
Audiovizual;
1 buc. avizier perete plexiglass verde cu 6 buzunare plexiglass verzi personalizate, pentru
D.R.I.P.C.;
1 buc. mixer audio Yamaha 4 mono/4 stereo MG12XV, 4 buc. sativ microfon podea
K&M, 2 buc. stativ boxă oţel K&M, pentru cabină proiecţie;
1 buc. pichet PSI echipat cu 2 găleţi, 2 lopeţi, 1 rangă, 2 căngi, 1 topor târnăcop, 1 stingător
P6, solicitat de responsabilul PSI;
1 buc. pistol vopsit pentru compresor, 1buc. pistol de lipit la cald Glucmatic 3002, pentru
Atelierul Tâmplărie;
10 buc. lopeţi pentru zăpadă pentru Serviciul Administrativ;
1 buc. manuşi protecţie electroizolante 500-1900V, pentru electrician;
1 buc. halat pentru Atelier auto;
6 buc. salopetă - pantalon cu pieptar şi bluză, 7 per. bocanc de protecţie îmblănit cu
bombeu metalic şi lamelă antiperforare, pentru personalul din cadrul Comp. Întreţinere şi
Reparaţii;
3 buc. pian digital 76 clape Piaggero Yamaha, 3 buc. stativ Keyboard negru, un fişet
metalic Eco cu 2 uşi, opt frigidere Arctic, şase maşini de spălat automate Indesit, şase plite
electrice duble, zece paturi duble supraetajate cu 2 saltele, un pat pliant cu cadru metalic şi
saltea 80 cm, 800x1900, 23 saltele ortopedice 80x190, două aspiratoare cu filtrare prin apă
Studio Coso, un cuptor cu microunde Arctic, două cuptoare cu microunde Gorenje, 1 buc.
aspirator Gorenje, cinci calorifere electrice cu 9 elemenţi, trei calorifere electrice cu 11
elemenţi, 63 buc. scaun elev de lemn, pentru căminul studenţesc.

Toate acestea au fost considerate dotări minimale, absolut necesare desfăşurării unui
proces de învăţământ modern în cadrul ambelor facultăţi, precum şi îmbunătăţirii calităţii
activităţilor artistice şi de cercetare ştiinţifică din UNMB, dotările fiind astăzi comparabile cu
cele din universităţile dezvoltate în Europa.
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În dotarea UNMB se află peste 550 de instrumente muzicale (fără a le număra pe cele
de percuție), din care 163 sunt instrumente cu claviatură (piane, pianine, clavecine, orgi,
etc.), 5 harpe, peste 204 de instrumente cu coarde (viori, viole, violoncele, contrabasuri,
instrumente baroce etc.), 185 instrumente de suflat. În plus, mai există în inventarul instituției
și 300 de pupitre pentru note.
Redăm mai jos o listă cu instrumentele aflate în dotarea UNMB:
Pian

Estonia-2
Kawai-18
Steinway-10
Yamaha-10
Petrof-1
Bechstein -1
Bluthner-5
Bosendorfer -1
Zimmerman -1
Lipatti-10
Weinbach - 4
Forster-2

total: 65
Pianina

Doina -22
Kawai -37
Yamaha -27
Feurich -1
Lipatti -1

total: 88
Clavecin

Thuerbach -1
Ammer -1
Grimaldi - 1
Scarlatti - 1

Pian electronic Yamaha - 4
Orga Lewis – 1
Ahlborn -1

Total instrumente cu claviatură: 163
Harpa concert sovietica – 1
Leningrad – 1
Salvi – 1
Lyon&Healy – 1
Lunarcearscorva – 1
Contrabas Reghin – 8
Cehoslovac – 2
3/4 si 4/4 – 15
Baroc -1
Chitară Manuel -1
Lăută – 1
Teorbă -1
Violoncel -12
Violoncel baroc – 2
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Lignotone – 3
Nendorfer – 2
Varna -1
Arcuș violoncel baroc – 5
Violone – 1
Arcuș baroc – 1
Violă masters -1
Viola da gamba -2
Vianu -1
Nendorfer -2
Viola – 9
Arcuș violă baroc – 4
Vioară – 19
Vioară baroc – 13
Macarie – 1
Mockel – 1
Karel – 1
Stradivarius – 2
Arcuș vioară baroc – 14
Oboi Marigaux – 16
Yamaha – 2
Jacob – 2
Flaut -2
Yamaha – 2
Bohn – 1
Picolo -7
Blessing – 1
Muramatshu – 14
Bas-altus – 1
Moeck – 2
Piculina flaut Yamaha – 2
Saxofon Leblanc -4
Clarinet Selmer – 11
Buffet – 15
Yamaha – 4
Clarinet -18
Fagot Huller – 3
Yamaha -2
Fox – 9
Contrafagot Oscar -1
Cornet Lignotone – 1
Trompeta – 7
Selmer – 2
Yamaha – 5
Stradivarius – 4
Piculina – 1
Schilke – 6
Corn francez – 4
Englez – 4
Alexander – 12
Basset -2
Blockflote moeck – 6
Trombon Edwards – 5
Yamaha -3
Bas -1
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Tuba Yamaha – 1
Miraphone – 2
Pupitre note muzicale -270
Pupitre cu lampa - 30

Instrumente percuție

BONGO MENIL HB 50 BK -1
BONGOS -1
CLAVES MEINL -1
MARACAS MEINL -1
MARACASE -1
RANISTICK MEINL-1
SET CINELE SABIAN -1
SET INSTRUMENTE (GONG) -1
SET INSTRUMENTE (GONG) -1
SET INSTRUMENTE PERCUTIE (XILOFON) -1
STATIV BONGOS -1
STATIV BONGOS MATADOR STRAP-LOCK -1
STATIV BONGOS MATADOR STRAP-LOCK -1
STATIV BONGOS MATADOR STRAP-LOCK -1
STATIV CINEL TAMA HC33BW BOOM -1
STATIV CINEL TAMA HC33BW BOOM -1
STATIV CINEL TAMA HC33BW BOOM -1
STATIV CINEL TAMA HC33BW BOOM -1
STATIV CINEL TAMA HC33BW BOOM -1
STATIV EXTENSIBIL CU 3 PICIOARE CINEL -1
STATIV TEMMPLEBLOCK -1
STATIV TOBA -1
STATIV TOBA MICA TAMA HS 30WSTAND -1
TEMPLEBLOCK (5BUC/SET) -1
TIMBALE -1
TOBA (PREMIER)SCOT PERCISSION-1
TOBA MICA (TAMA IW S55BMM 5 1/2 X 14 SNARE DRUM) -1
TRIANGLU 8-1
XILOFON GHANEZ/ X2-1
MARIMBOFON PREMIER-1
TOBA MARE-1
TOBA BONGOS-1
GLOCKENSPIEL-1
EULOFON-1
TOBA MICA CONCERT-1
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TIMPANI PASYKH 23-1
TIMPANI PASYKH 26-1
TIMPAMI PASYKN 32-1
MARIMBA ADAMS-1
VIBRAFON M-55 LUDWIG-1
GONG-1
METRONOM WINTER-1
TOBA BAS (40 INCH) YAMAHA-1
TAM-TAM CU STATIV-1
PIAN KAWAI CL 20 (ELECTRIC) -1
TEMPLE BLOCKS ADAMS-1
MALETE (BETE TIMPANI) -1
MEMBRANE TIMPANI ADAMS-1
TIMPANI PROFESSIONAL-4
MARIMBA CONCERT ADAMS-1
CLOPOTE TUBULARE ADAMS-1
GLOCKENSPIEL ADAMS 3,3-1
TIMPAN PROFESIONAL ADAMS - 8
SET PERCUTIE BONGOS-1
MEMBRANE TIMPANI ADAMS-1
MALETE (BETE ) PERCUTIE-1
CROTALE -2
TOBA MICA ADAMS -3
TOBA MARE ADAMS -3
CINELE(2 BUC/SET) -1
PIAN DIGITAL KAWAI CA-91 - 1
STEEL DRUM MODEL CAISA-1
TIMPANI PASYKH-1
SCAUN TOBA TAMA HT-1
STATIV ORGA ULTIMATE X - 1
TREPIED BOXA SAMSON -2
STATIV CINEL PEARL -1
AMPLIFICATOR HARTKE -1
BOXA AUTOAMPLIFICATA PEAVEY -2
PEAVEY USB MIXER -1
PIAN DIGITAL KURZWEIL-1
SET CINELE SABIAN (5 BUC) -1
MICROFON CU STATIV SAMSON -2
SET TOBE TAMA (5 BUC) -1
STATIV PENTRU TOBE TAMA HARDWARE-1
AMPLIFICATOR MARSHAL-1
GOLDON SOPRAN XYLOFON -4
XYLOFON -1
METALOFON -1
TOBITA DE FURTUNA -1
CABASA SMALL – 1
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SET 3 TOBITE -1
MINIXILOFON – 1
GLOCKENSPIEL -1

IP.A.2.1.3. Resurse financiare
Ref. 1: UNMB, prin Planul Strategic de dezvoltare menţionat la IP.A.1.2.2.
Management strategic, dezvoltă politici financiar-contabile pe termen mediu şi lung, care au
la bază proceduri ce vizează consolidarea resurselor financiare pentru dezvoltarea
patrimoniului material, prin facilităţi oferite studenţilor şi cadrelor didactice. Resursele
financiare se constituie atât din alocaţia bugetară, cât şi din venituri extrabugetare şi
sponsorizări.
Pe lângă sursele de finanţare tradiţionale, universitatea, ca instituţie juridică, atrage
anual fonduri prin diferite programe de cercetare, granturi, contracte, colaborări şi proiecte, cu
o pondere corespunzătoare din veniturile totale ale instituţiei pe anul 2014.
Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe baza acestor resurse, armonizate
cu obiectivele propuse a se realiza pe termen mediu şi lung, asigură o dezvoltare a activităţii
de bază atât din punct de vedere structural, cât şi funcţional, aşa cum rezultă şi din strategia
de dezvoltare a universităţii pe termen lung.

IP.A.2.1.4. Sistemul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru
studenţi
Ref. 2: Ambele Facultăţi au un Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de
sprijin pentru studenţi, pe care îl aplică în mod consecvent. Bursele sunt acordate din alocaţii
de la buget, conform legislaţiei în vigoare, prin care se asigură şi toate drepturile ce le revin
(inclusiv bursele) studenţilor cuprinşi în programele Erasmus, pe perioada plecării lor. Din
fondurile extrabugetare ale UNMB s-au acordat, în medie, pentru anul 2014 (an univ. 20132014, sem. II şi 2014-2015, sem. I), burse de studiu corespunzătoare standardelor de referinţă
subvenţionate de la bugetul de stat, burse de studiu cumulative (de subvenţie) pentru studenţii
admişi pe locuri cu taxă conform Deciziei Senatului universitar din 4 aprilie 2007 şi alte tipuri
de burse ocazionale. Din totalul de 306 (170 FIM + 136 FCMPm) de studenţi (în medie
pentru anul 2014), beneficiari ai tipurilor de burse acordate de UNMB, 62 (27 FIM + 35
FCMPm) sunt subvenţionaţi din fondurile proprii, extrabugetare – 20,26%.
În UNMB există şi un sistem de acordare a burselor de excelenţă pentru studenţi. Ca
urmare a unor activităţi de selecţie, în baza parteneriatului public-privat, s-au acordat burse de
către fundaţii precum: Fundaţia “Principesa Margareta”, Fundaţia „Constantin Dumitru”,
Fundaţia „Sergiu Celibidache”, Bursele „Yolanda Mărculescu”, „Ştefan Gheorghiu” (vioară),
„Ieronymaki” (instrumente de suflat – flaut), „Dorel Paşcu” (dirijat), Bursa UNIMIR.
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Domeniul B: Eficacitate educaţională
Standarde (S) şi indicatori de performanţă (IP)
Criteriul B.1 – Conţinutul programelor de studiu
S.B.1.1. Admiterea studenţilor
Principiul autonomiei universitare a determinat stabilirea unor norme şi reglementări
(metodologii), generale şi specifice, menite să asigure o cât mai reală şi obiectivă selecţie a
candidaţilor. Talentul, complexitatea, temeinicia şi profunzimea pregătirii reprezintă criteriile
de bază în selectarea celor ce aspiră la titlul de interpret, compozitor, muzicolog, dirijor,
specialist în muzică şi profesor de muzică.
FIM şi FCMPm respectă principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor fără nici o
discriminare şi aplică în mod transparent şi riguros propria politică de recrutare şi admitere la
toate ciclurile stabilite de „Procesul Bologna”: Licenţă, Masterat şi Doctorat.
IP.B.1.1.1. Principii ale politicii de admitere la programele de studiu oferite de instituţie
Min: FIM şi FCMPm pun la dispoziţia candidaţilor o broşură intitulată Conţinutul şi
Metodologia Concursului de admitere în învăţământul superior, tipărită de Editura UNMB
pentru fiecare an universitar. Broşura se găseşte la Bibliotecă şi pe site-ul UNMB, cu 6 (şase)
luni înainte de concursurile de admitere, este comunicată (repartizată) Inspectoratelor şcolare şi
centrelor preuniversitare (pentru ciclul Licenţă) şi universitare (pentru ciclul Masterat) din 40
de judeţe ale ţării. Condiţiile generale de participare la Concursul de admitere, cât şi programele
probelor de concurs, prevăzute în broşura de admitere, se bazează exclusiv pe competenţele
academice ale candidatului şi se aplică nediscriminatoriu.
În anul 2014 au fost aduse modificări la programa de Admitere pentru Programul de
Licenţă, pentru anumite discipline. Acestea fac parte dintr-o strategie de atragere a candidaţilor
la concursul de admitere în UNMB.
Consultaţii gratuite pentru Admitere sunt organizate periodic, pe specialităţi, de către
catedrele celor două facultăţi (FIM şi FCMPm), conform programului afişat pe site-ul UNMB.
IP.B.1.1.2. Practici de admitere
Ref.2: Admiterea la studii de licenţă se bazează pe cumularea rezultatelor prevăzute la
probele specifice. Aceste rezultate deţin ponderea de 90% în clasificarea pe specializări a
candidaţilor. În rezultatul final este inclusă nota mediei de la Bacalaureat (cu pondere de
10%), având în vedere specificul şi logica demersului educaţional: candidaţii provin majoritar
din elevii Şcolilor/Liceelor de Muzică. Putem menţiona faptul că toţi candidaţii la Concursul
de admitere participă la o probă de specialitate care demonstrează capacităţi muzicale de înalt
nivel.
Admiterea la studii universitare de masterat se bazează pe rezultatele obţinute la
probele vocaţionale, particularizate pentru fiecare specializare. Se are în vedere media
studiilor anterioare (licenţă) numai în cazul unor medii egale (balotaj), după departajarea în
funcţie de proba de specialitate.
În ceea ce priveşte studenţii străini care studiază în UNMB, aceştia se regăsesc la toate
cele trei cicluri de studii universitare, şcolarizarea acestora făcându-se cu respectarea
dispoziţiilor legale în vigoare.
Organizarea pregătirilor în vederea admiterii s-a realizat cu implicarea pro bono a
majorității cadrelor didactice de la disciplinele ambelor facultăți (pian, vioară, canto, teorie
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muzicală, armonie, compoziție clasică, compoziție muzică ușoară, compoziție jazz, istoria
muzicii, muzică religioasă, dirijat etc.), conform unor programe afișate la aviziere și postate
pe site-ul UNMB.
S.B.1.2 Structura şi prezentarea programelor de studiu
Pe lângă toate programele de studii, aferente celor două facultăţi, acreditate la nivel de
specializare şi instituţional, UNMB are şi alte oferte educaţionale în cadrul Departamentului
pentru Educaţie Muzicală Continuă şi Studii Postuniversitare, la care se adaugă funcţionarea
cu mare succes a „Cercului de compoziţie pentru elevi”.
FIM
Programele de studiu (menţionate la IP.A.1.1.1.) sunt detaliate pe specializări şi pe
semestre, cu precizarea datelor repertoriale specifice. Totodată, FIM propune studenţilor şi
module opţionale de studiu, precum Muzică barocă, Jazz, Limbaje muzicale contemporane,
Operă, Lied-oratoriu, care solicită opţiunea tinerilor muzicieni, în funcţie de aptitudini şi
atitudini proiective, de viitoare integrare socio-culturală sau de carieră profesională.
FCMPm
Programele de studiu, însoţite de planurile de învăţământ şi fişele de disciplină
aferente, corespund calificării universitare şi sunt formulate detaliat, pe specializări, ani de
studiu şi semestre, cu discipline opţionale / facultative la cele trei cicluri (licenţă, masterat,
doctorat) cât şi module facultative, precum Compoziţie aplicată, Folclor aplicat, Jazz, Muzică
uşoară, Acustică muzicală, ca ofertă pentru opţiunea tinerilor muzicieni, în funcţie de
aptitudini şi atitudini proiective, de viitoare integrare socio-culturală sau de carieră
profesională.
Indicatori de performanţă
IP.B.1.2.1. Structura programelor de studiu
Ref. 1: Procesul de învăţământ este definibil prin conţinutul şi competenţele de
specialitate descrise în programele de studii din propunerile specializărilor prevăzute pentru
studiile universitare de licenţă (partea a doua a Raportului de autoevaluare).
Programele de studii, cu modulul de pregătire psiho-pedagogică şi management
cultural, corespund calificării universitare şi solicită opţiunea tinerilor muzicieni, în funcţie de
aptitudini şi atitudini proiective, de viitoare integrare socio-culturală sau de carieră
profesională.
Prin oferta programelor sale, prin obiectivele generale şi specifice fiecăruia, cu module
şi discipline liber alese (opţionale), UNMB are în vedere corespondenţa şi continuitatea
studiilor universitare - licenţă, masterat, doctorat - sub forma unui pachet de documente care
include: planul de învăţământ cu discipline ordonate într-o succesiune logică şi exprimate, ca
pondere în cadrul specializării, prin credite de studiu (ECTS) - conform Regulamentului de
organizare a procesului de învăţământ pe baza sistemului de credite; fişele disciplinelor;
evaluarea şi conţinutul examenelor sumative care certifică asimilarea competenţelor cognitive
şi profesionale ce corespund calificării universitare; programele de studiu, care, prin
disciplinele ce definesc competenţele generale şi de specialitate, asigură compatibilitatea cu
planurile de învăţământ similare din statele Uniunii Europene şi extraeuropene şi facilitează
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mobilitatea studentului prin acumularea şi transferul de credite de studiu (programele
ERASMUS şi CEEPUS).
Concursul de admitere şi evaluările finale sunt prevăzute în documente specifice:
Metodologia examenelor de finalizare a studiilor (licenţă, masterat, doctorat), de calificare
profesională, artistică, didactică şi cercetare; Metodologia şi Conţinutul Concursului de
admitere (publicată cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare), formele de recrutare ale viitorilor
cursanţi-studenţi, masteranzi, doctoranzi - prin rigurozitate şi transparenţă, pe baza egalităţii
tuturor candidaţilor, fără discriminare şi a unui set de criterii combinate, cu pondere
substanţială a probelor vocaţionale.
Atestarea studiilor constă în obţinerea diplomelor corespunzătoare ciclului universitar
absolvit (licenţă, disertaţie, teză de doctorat), însoţită de suplimentul de diplomă (înlocuitorul
mai complex şi complet al foii matricole), cel care conţine în detaliu programul de studii,
profilul şi conţinutul cu disciplinele prevăzute pentru specializarea parcursă, evaluările notate
semestrial şi cele finale, precum şi orice participare cu regim facultativ la alte cursuri,
seminarii, lucrări practice, prin prezenţa activă şi examinări promovate, toate, cuantificabile,
corespunzător, prin credite de studiu (ECTS).
Începând cu anul universitar 2005-2006, anul de implementare a modelului Bologna,
programele de studii au fost organizate pe cicluri universitare cu durate distincte pe anii de
studii şi număr de credite corespunzătoare: Licenţă - 3 ani, 180 ECTS (Pedagogie Muzicală şi
Muzică Religioasă), 4 ani (Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, Interpretare Muzicalăinstrumentală / vocală, Regie de teatru muzical); Master - 2 ani; Şcoala doctorală - 3 ani.
Planurile de învăţământ au fost întocmite pentru toate specializările, la cele trei cicluri
universitare, conform obiectivelor stabilite, raportate modelului Bologna, model adecvat
specificului cultural-artistic autohton.
Pentru licenţă, programele de studii universitare au fost concepute sau actualizate prin
consemnarea ofertei curriculare pe discipline obligatorii, opţionale, facultative, eşalonate întro succesiune logică şi compartimentate în fundamentale, de specialitate, complementare.
Orientate către continuarea şi perfecţionarea specializărilor licenţiate, studiile
universitare de masterat conţin, pe lângă disciplinele de bază, de sinteză şi de aprofundare,
oferte modulare specifice, opţionale, de pregătire complementară, relevante pentru o
cunoaştere avansată în domeniu, precum şi o componentă de cercetare ştiinţifică sau
vocaţională (de creaţie sau de interpretare) - obiective ce decurg din misiunea fiecărui
program privită în contextul profilului şi al specializărilor din UNMB, prezentate în partea a
doua din Raportul de autoevaluare.
Organizate în entităţi distincte, programele de studiu, repartizate pe facultăţi, conferă
absolventului de studii universitare cunoştinţele, competenţele şi abilităţile generale şi de
specialitate orientate şi adaptate profilului individualizat, pe specializări, atribut necesar
pentru o inserţie rapidă pe piaţa muncii.
Programele de studiu sunt adecvate standardelor contemporane ale artei muzicale şi
învăţământului superior în domeniu. Implicarea cursanţilor în înţelegerea fenomenului
muzical-creaţie, cercetare, interpretare, comunicare, management cultural - reprezintă o
condiţie strict necesară, definitorie în valorificarea potenţialului de cunoaştere avansată şi
validare practică în domeniul şi specializarea pentru care a optat studentul.
FIM
Programele de studiu presupun cooperarea cu alte facultăţi de profil – nu numai în plan
muzical. În interiorul FIM, studenţii au posibilitatea să urmeze cursuri facultative care sunt
marcate cu puncte de credit. Concret, pot fi urmate cursuri de cultură muzicală şi generală,
cursuri de instrument la alegere (asemănător sau total diferit de instrumentul specializării de
bază). Prin specificul său extrem de pronunţat, interpretarea muzicală impune flexibilitate în
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aplicarea programelor de studiu; astfel, fiecare disciplină, la oricare specializare, are prevăzute
programe extinse repertorial, pe genuri, epoci, creatori.
Există cooperare inter-facultăţi, numărul de credite ECTS fiind alocat fiecărei
discipline, conform Regulamentul de organizare a procesului de învăţământ pe baza
sistemului de credite. În cazul programelor de master şi de doctorat, cel puţin 30% din totalul
de credite acumulate provine de la discipline liber alese.
FCMPm.
Prin oferta programelor sale, prin obiectivele generale şi specifice fiecăruia cu module
şi discipline liber alese (opţionale), FCMPm are în vedere asigurarea unei continuităţi a
studiilor universitare – licenţă, masterat, doctorat – sub forma unui pachet de documente care
include: planul de învăţământ cu discipline ordonate succesiv şi exprimate, ca pondere în
cadrul specializării, prin credite de studiu (ECTS), fişele disciplinelor, evaluarea şi conţinutul
examenelor sumative care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale care
corespund calificării universitare şi programele de studiu care presupun cooperarea cu alte
facultăţi de profil şi facilitează mobilitatea studentului prin acumularea şi transferul de credite
de studiu alocate fiecărei discipline.
Există cooperare inter-facultăţi, numărul de credite ECTS este alocat fiecărei
discipline, conform Regulamentul de organizare a procesului de învăţământ pe baza
sistemului de credite. În cazul programelor de master şi de doctorat, cel puţin 30% din totalul
de credite acumulate provine de la discipline liber alese.
IP.B.1.2.2. Diferenţiere în realizarea programelor de studiu
FIM
Ref.2: Programele de studiu, prin oferta disciplinelor şi conţinutul acestora, sunt
actualizate permanent şi diversificate în acord cu evoluţia creaţiei contemporane, cu
rezultatele activităţii artistice şi a cercetării ştiinţifice.
Facultatea de Interpretare Muzicală formează profesionişti în diferite specializări:
instrumente clasice (pian, coarde, instrumente de suflat, percuţie) şi canto (toate tipurile de
voce) şi organizează master classes pentru solişti, muzică de cameră, ansambluri orchestrale şi
spectacole de operă. Finalitatea planurilor de învăţământ porneşte de la performanţa
interpretativă: individuală - instrumentală şi vocală, ansambluri - muzică de cameră şi
orchestră şi ajunge până la prerogativele şi competenţele pedagogice. Programele de studiu
sunt detaliate pe specializări şi pe semestre, cu precizarea datelor repertoriale specifice.
Totodată, FIM propune studenţilor şi module opţionale de studiu (precum Muzică barocă,
Jazz, Limbaje muzicale contemporane, Operă, Lied-oratoriu) care solicită opţiunea tinerilor
muzicieni, în funcţie de aptitudini şi atitudini proiective, de viitoare integrare socio-culturală
sau de carieră profesională.
FCMPm
Ref.2: Se urmăreşte diversificarea programelor de studiu şi flexibilizarea lor prin
includerea cunoştinţelor noi (cercetare ştiinţifică), a creaţiei contemporane, a aportului
personal ştiinţific, artistic.
În cadrul Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală, specializările
Compoziţie muzicală (clasică/jaz-muzică uşoară), Muzicologie, Dirijat (orchestră/cor
academic) au menirea de a forma personalitatea creatoare a tinerilor muzicieni, compozitori,
creatori şi interpreţi de jazz şi muzică uşoară, cercetători-muzicologi şi dirijori, conducători ai
orchestrelor simfonice, ai formaţiilor vocal-simfonice şi ai ansamblurilor corale. Specializările
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Pedagogie muzicală şi Muzică religioasă răspund unui alt deziderat şi anume, acela de a forma
cadre muzicale cu o pregătire superioară cerută de viaţa muzicală în diversele domenii
artistico-estetice, de învăţământ, socialmente necesare, ca profesori de muzică vocală şi/sau
instrumentală, dirijori de ansambluri vocale/instrumentale, cercetători şi interpreţi de muzică
religioasă, manageri muzicali etc. Programele de studiu corespund calificării universitare şi
sunt formulate detaliat, pe specializări, ani de studiu şi semestre, cu discipline opţionale le
cele trei cicluri (licenţă, masterat, doctorat) cât şi module facultative, precum Compoziţie
aplicată, Folclor aplicat, Jazz, Muzică uşoară, Management cultural, Acustică muzicală ş.a.,
ca ofertă pentru opţiunea tinerilor muzicieni, în funcţie de aptitudini şi atitudini proiective, de
viitoare integrare socio-culturală sau de carieră profesională.
IP.B.1.2.3. Relevanţa programelor de studiu
FIM
Ref 1: Programele de studiu sunt adecvate standardelor contemporane ale artei
muzicale interpretative. Contribuţia studenţilor la acest proces este, în fond şi în fapt, decisivă,
deoarece ei, în mod individual, se implică total în înţelegerea şi interpretarea publică a
lucrărilor studiate şi asigură feedback-ul necesar. Condiţia strict necesară, definitorie, a
studiului stilurilor interpretative este comunicarea permanentă între studenţi-colegi şi între
studenţi şi profesori, precum şi între studenţi şi public.
FCMPm
Ref 1: Programele de studiu sunt adecvate standardelor contemporane ale artei
muzicale şi învăţământului superior în domeniu. Implicarea cursanţilor în înţelegerea
fenomenului muzical – de creaţie, cercetare, interpretare, comunicare, management cultural –
reprezintă o condiţie strict necesară, definitorie în valorificarea potenţialului de cunoaştere
avansată şi validare practică în domeniul şi specializarea pentru care a optat studentul.

Criteriul B.2 – Rezultatele învăţării
S.B.2.1 - Valorificarea calificării universitare obţinute
Indicatori de performanţă
IP.B.2.1.1 Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii
Ref.1: Având în vedere specificul programelor de studii oferite de Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti, o mare parte din absolvenţi sunt angajaţi sau colaborează
încă din timpul studiilor cu instituţiile de artă şi cultură (filarmonici, teatre, teatre muzicale,
opera, operetă, radio, televiziune ş.a.) sau cu instituţiile de învăţământ superior şi
preuniversitar. Doctoranzii susţin activităţi didactice, seminarii/lucrări practice, la disciplinele
de profil, activităţi de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică. De asemenea, după absolvirea
studiilor universitare ei îşi pot desfăşura activitatea şi ca liber-profesionişti în domeniul în care
au obţinut calificarea universitară. Ca urmare, se poate afirma că în termen de doi ani de la
data absolvirii programului de studii de licenţă, peste 70% dintre absolvenţi îşi desfăşoară
activitatea în domeniul şi la nivelul calificării universitare obţinute.
IP.B.2.1.2 Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare
Ref.1: Orientarea programelor de masterat, în sensul aprofundării unui domeniu
ştiinţific/artistic disciplinar, implică o continuare firească a studiilor de licenţă, iar în
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domeniul Muzică este foarte dificil să acceadă la aceste studii absolvenţi ai altor domenii din
învăţământul superior. De aceea, masteranzii de la UNMB provin aproape în exclusivitate din
domeniul Muzică, majoritari fiind absolvenţii instituţiei. Situaţiile numerice ale studenţilor
universităţii ne arată faptul că mai mult de 50% din absolvenţii studiilor de licenţă continuă
studiile prin masterat.
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
- Înmatriculaţi master:
FIM 55 + FCMPm 31 = 86 UNMB
PROCENT: 69,91 %
IP B 2.1.3 Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea

profesională şi personală asigurată de universitate
Ref. 1: Nivelul de satisfacţie al studenţilor, în raport cu dezvoltarea lor
profesională în domeniul specializării urmate în facultate, este unul pozitiv şi constant.
Prin completarea fişelor-chestionar de evaluare a profesorilor, studenţii au avut
oportunitatea de a-şi exprima opinia cu privire la conţinutul fiecărei discipline, stilul
pedagogic, relevanţa cu privire la competenţele dobândite necesare unei calificări adecvate
în procesul integrării la nivelul cerinţelor actuale de pe piaţa muncii. Oferta educaţională
din UNMB este apreciată de studenţii care frecventează cursurile acestei instituţii ca fiind
pozitivă în proporţie de 90 %.
IP B2.1.4 Centrarea pe student a metodelor de învăţare
Ref.2: Corpul profesoral al FIM şi FCMPm este alcătuit majoritar din profesionişti
aplicanţi ai artei interpretative, compozitori, muzicologi, dirijori, pedagogi ai artei muzicale.
Toţi profesorii sunt încadraţi în urma unor concursuri care conţin date stricte ale profesiunii
interpretative. Astfel, studenţii sunt orientaţi printr-o relaţie de tip „mentor” – „discipol”.
Fiecare student este un discipol cu particularităţi inconfundabile, care îşi formează propriul
„cod intelectual/profesional/artistic”, în totală libertate decizională, într-un univers artistic în
care „clonarea” nu îşi găseşte nici raţiunea de a se insinua, nici suportul spiritual, având în
vedere că orice student-interpret doreşte, încă de când a început disciplinarea aptitudinilor
muzicale – adică din copilărie – să fie el însuşi. Construcţia personalităţii unui tânăr – în
special în etapele masteratului şi doctoratului – este posibilă prin consfinţirea atributelor unui
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mentor-artist, el însuşi bine format.
Cadrele didactice aplică strategii de predare cu mobilităţi individualizate, centrarea pe
student a metodelor de învăţare fiind o practică de la sine înţeleasă având în vedere modul de
organizare a învăţământului de orientare vocaţională. Procesul educaţional se delimitează de
celelalte domenii prin specificul colaborării dintre cadru didactic şi student. Lucrul individual
sau în grupe mici facilitează acordarea transferului de cunoştinţe, abilităţi şi tehnici cu ritmul
şi modul de învăţare prin strategii de predare actualizate, prin tehnologii şi resurse diferenţiate
în funcţie de nevoile fiecărui student.
Prin specificul programelor, a modulelor şi a disciplinelor aferente, relaţia de
parteneriat implică asumarea comună a responsabilităţilor pentru atingerea rezultatelor
învăţării şi relevanţa în domeniu. Formatul educativ al cursului, prin acumularea informaţiei,
prin conectivitate, prin originalitate, prin activităţi vocaţionale de creaţie, de interpretare, de
măiestrie pedagogică, corelat cu tipul comunicări, expozitivă, interogativ-responsorială,
interactivă prin activare demonstrativ-aplicativă şi tematic-personalizată, orientate după ritmul
şi modul de învăţare al studenţilor, impune o permanentă acuplare la noile tehnologii de
învăţare cu efect asupra rezultatelor, identificate, testate şi demonstrate prin activitatea de
creaţie artistică, interpretativă, de cercetare ştiinţifică şi educativă a cadrelor didactice din
UNMB.
Calculatorul şi tehnologia informaţiei sunt utilizate în mod curent, în formele specifice
domeniului Muzică. Prin modul în care este conceput şi se desfăşoară învăţământul de artă,
există o selecţie riguroasă şi o autoselecţie a studenţilor care reuşesc să absolve acest tip de
învăţământ.
Au fost unele cazuri de studenţi cu dizabilităţi la care s-au aplicat strategii de predare
speciale. Pentru o studentă cu dizabilităţi locomotorii (FCMPm, compoziţie) s-au creat
facilităţi cu privire la coordonarea calendarului educaţional cu spaţiul rezervat corespunzător
disciplinelor de studiu, iar cazul unui student de la FIM care prezintă o formă de autism a fost
abordat cu o atenţie specială de către personalul didactic.
Pe lângă transferul de cunoaştere şi stimulare a capacităţii de acumulare, prin
conţinutul şi forma prelegerilor de orientare vocaţională, prin aplicaţiile practice în centrele de
cercetare, electroacustice, multimedia, prin angajamentul logistic şi uman de prestigiu,
instituţia creează mediul corespunzător pentru o redimensionare a cunoaşterii prin
conectivitate şi, în special, prin inventivitate în creaţia artistică. Compoziţia muzicală, jazul,
muzica uşoară, interpretarea muzicală comparată şi, apoi, personalizată, cercetările
muzicologice axate pe sisteme analitice inedite sunt direcţii de învăţare unde se creează, se
experimentează, se stimulează inventivitatea prin probitate demonstrativ-aplicativă, cu
angajament şi aport substanţial din partea studenţilor, iar, ca finalitate, realizarea unor creaţii
muzicale proprii, de referinţă în domeniu, mărturie fiind premiile şi distincţiile obţinute în
diferite competiţii naţionale şi internaţionale, participarea la festivaluri, producţii scenice cu
rezultate meritorii în cultura şi învăţământul de profil din spaţiul european. Sunt performanţe
ale studenţilor şi absolvenţilor UNMB care certifică nivelul educaţiei, dimensiune strategică
în cunoaştere prin acumulare, conectivitate şi inventivitate, pentru realizare şi performanţă.
IP B2.1.5 Orientarea în carieră a studenţilor
Ref. 1: Dimensiunea vocaţională a învăţământului muzical superior face ca
activitatea de orientare în carieră să deţină o pondere importantă în ansamblul activităţilor
oferite de Biroul de Consiliere şi orientare în carieră din UNMB. Pentru cariera de
muzician, studiile de specialitate încep o dată cu clasele primare şi o schimbare pe
parcursul universităţii este improbabilă. În principal, consilierea studenţilor privind
curricula universitară şi sistemul de credite transferabile ca şi informarea lor cu privire la
oportunităţile de studiu şi perfecţionare universitară în UNMB şi în străinătate constituie
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principalul conţinut al activităţilor derulate în cadrul biroului. În cadrul CIOCAS au fost
oferite, pe parcursul anului universitar 2013-2014, peste 500 de consultanţe individuale, la
cererea studenţilor, cadrelor didactice şi absolvenţilor UNMB. La aceasta se adaugă
asumarea rolului de tutore de orientare profesională în carieră de către cadrele didactice
care predau cursuri individuale studenţilor, pe care îi ajută să înţeleagă principiile după care
funcţionează sistemul de învăţământ muzical universitar; în acelaşi timp, titularii
cursurilor oferă studenţilor sfaturi utile şi sprijin eficient pentru a face faţă cerinţelor
pregătirii muzicale complexe.
Dezvoltarea activităţilor de tutoriat din partea profesorilor, pe programe şi ani de
studiu, asigură studenţilor consiliere privind ruta lor profesională. În conformitate cu
metodologia ARACIS, numirea tutorilor de an a fost aprobată de Senatul UNMB pentru
anul universitar 2013/2014, astfel:
1. FIM (şedinţa Senatului UNMB din data de 29 septembrie 2014):
Studii universitare de licenţă şi master:
Anul I
- Conf. univ. dr. Dalila Cernătescu
Anul II
- Conf. univ. dr. Liliana Nedelciu
Anul III
- Prof. univ. dr. Alexandru Matei
Anul IV
- Lect. univ. dr. Ioana Croitoru
Master anul I
- Conf. univ. dr. Dolores Chelariu
Master anul II
- Lect. univ. dr. Adriana Maier
2. FCMPm (şedinţa Senatului din data de 29 octombrie 2014):
Pentru studii universitare de licenţă:
Anul I , specializarea CcMD
Anul I, specializarea CJMU
Anul I, specializarea PM
Anul I, specializarea MR
Anul II, specializarea CcMD
Anul II, specializarea CJMU
Anul II, specializarea PM
Anul II, specializarea MR
Anul III, specializarea CMD
Anul III, specializarea PM
Anul III, specializarea MR
Anul IV, specializarea CMDO

- Asist. univ. dr. Diana Rotaru
- Lector univ. dr. Cătălin Răsvan
- Conf. univ. dr. Dragoş Călin
- Lect. univ. dr. Gabriel Oprea
- Lect. univ. dr. Mihai Măniceanu
- Conf. univ. dr. Marcel Octav Costea
- Conf. univ. dr. Valentin Gruescu
- Lect. univ. dr. Gabriel Oprea
- Conf. univ. dr. Diana Vodă-Nuţeanu
- C.d.a.dr. Ioan Golcea
- Lect. univ. dr. Gabriel Oprea
- Conf. univ. dr. Grigore Cudalbu

Pentru studii universitare de master:
Anii I şi II - Stil şi limbaj compoziţional - Conf. univ.dr. Livia Teodorescu-Ciocănea
Anii I şi II - Sinteză muzicologică
- Lect. univ. dr. Anamaria Călin
Anii I şi II - Stilistică dirijorală
- Conf. univ. dr. Petru Andriesei
Anii I şi II - Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase
- Prof.univ.dr. Mihail Diaconescu /
Lector univ. dr. Gabriel Oprea
Anii I şi II - Jazz şi culturi muzicale pop - Prof. univ. dr. Mircea Tiberian
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Criteriul B.3 – Activitatea de cercetare ştiinţifică
S.B.3.1 Programe de cercetare
IP.B.3.1.1 Programarea cercetării
Conform prevederilor Cartei UNMB, activitatea artistică se echivalează cu cercetarea
ştiinţifică. Ambele, cercetarea fundamentală/cercetarea aplicată, sunt preocupări individuale
şi colective, cu pondere însemnată în aprecierea studenţilor şi componentă obligatorie pentru
cadrele didactice. Strategia de cercetare pe termen lung este adoptată de Senat şi Consilii şi
orientează activitatea instituţiei şi a celor două centre de cercetare ştiinţifică şi activitate
artistică existente la nivelul facultăţilor. Strategia pe termen mediu şi scurt este orientată către
aplicarea în fapt a realităţilor şi perspectivelor în activitatea curentă. Direcția de Cercetare,
Inovare și Informare urmăreşte nivelul de implementare a experienţei dobândite şi asigură
orientarea financiară corespunzătoare proiectelor de cercetare, pe care o decide ordonatorul de
credite – resurse şi mod de valorificare a rezultatelor.
Cercetarea constituie totodată criteriul principal de evaluare şi promovare a
personalului didactic şi de cercetare.
În privinţa competitivităţii şi valorificării cercetarea/creaţia artistică este relevantă nu
numai pe plan naţional. Volumele de autor, creaţiile muzicale, participările la competiţii de
granturi, concursuri, festivaluri, manifestări artistice etc. asigură vizibilitatea naţională,
europeană şi globală a universităţii. Orientarea cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice se
stabileşte de către comunitatea universitară ţinând seama de potenţialul ştiinţific/artistic
existent, de tradiţiile academice şi de cerinţele mediului socio-cultural. În planurile de
cercetare sunt incluse participări la competiţii de granturi, concursuri, festivaluri, manifestări
artistice ce se organizează la nivel naţional şi internaţional atât pentru cadre didactice, cât şi
pentru studenţi. Succesele ajung în atenţia comunităţii ştiinţifice muzicale europene şi
extraeuropene, dovadă fiind numeroasele participări la evenimente artistice şi ştiinţifice de
prim rang a membrilor corpului profesoral din UNMB
Ref. 3: Conform prevederilor Cartei UNMB, activitatea artistică este egală ca
importanţă cu cercetarea ştiinţifică. Ambele sunt preocupări individuale şi colective, cu
pondere însemnată în aprecierea studenţilor şi cadrelor didactice.
Cercetarea se desfăşoară pe două paliere:
a) cercetarea fundamentală – studii asupra teoriei muzicii, armoniei, formelor
muzicale, contrapunctului, orchestraţiei, istoriei muzicii, stilisticii, esteticii, etnomuzicologiei,
criticii muzicale şi managementului cultural.
b) cercetarea aplicată cuprinde aspecte de teoria interpretării şi creaţiei muzicale.
Strategia de cercetare pe termen lung este adoptată de Senat şi orientează activitatea
instituţiei şi a celor două centre de cercetare ştiinţifică şi activitate artistică existente la nivelul
facultăţilor. Strategia pe termen mediu şi scurt este orientată către aplicarea în fapt a
realităţilor şi perspectivelor în activitatea curentă.
Succesele ajung în atenţia comunităţii ştiinţifice muzicale europene şi extraeuropene,
dovadă fiind numeroasele participări la evenimente artistice şi ştiinţifice de prim rang a
membrilor corpului profesoral din UNMB.
IP.B.3.1.2 Realizarea cercetării
Cercetarea dispune de resurse financiare, logistice şi umane suficiente (corelate cu
politica guvernamentala din domeniul activităţilor de cercetare) pentru a realiza obiectivele
propuse. Pentru ca obiectivele propuse să se poată realiza, instituţia alocă resursele materiale,
financiare şi umane necesare.
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Instituţie cu vechi tradiţii, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
promovează un climat şi o cultură academică centrate pe creaţia artistică şi cercetarea
ştiinţifică, atestate prin numărul granturilor, a volumelor de autor, a concertelor, recitalurilor,
a spectacolelor desfăşurate la nivel naţional, european şi internaţional. În instituţie există o
puternică şcoală doctorală, orientată atât pe doctoratul ştiinţific cât şi pe cel profesional, în
care se pregătesc tinerii cercetători, creatori şi interpreţi în domeniul artei muzicale.
Direcţia de Cercetare, Inovare şi Informare, înfiinţată în anul 2013, cu centrele şi
revistele din subordine (Centrul de Muzică Electroacustică şi Multimedia, Centrul de Muzică
veche, Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Artistice şi Centrul de Informare Muzicală
din România, Musicology Today şi AkadeMusica) şi-a continuat, îmbunătăţit şi diversificat
activitatea şi în anul 2014, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele structurilor în
domeniu (MECS, ARACIS etc.)
Ref. 3: În instituţie există o puternică şcoală doctorală, orientată atât pe doctoratul
ştiinţific, cât şi pe cel profesional, vizibilă în numărul granturilor de cercetare şi al
publicaţiilor. Există o echipă operativă (I.O.S.U.D.) care urmăreşte evoluţia proiectelor, le
sprijină şi le asigură finanţarea. Sunt permanent în atenţie principiile eticii cercetării, fiind
ţinute sub control lucrările publicate, în aşa fel încât dreptul de autor să fie suveran şi
respectat.
IP.B.3.1.3 Valorificarea cercetării
Ref. 2: Cercetarea este valorificată prin organizarea de sesiuni ştiinţifice, festivaluri,
simpozioane, publicarea de articole şi studii în reviste la care UNMB este editor –
Musicology Today, cotată EBSCO și RILM, ziarul Acord şi Revista Akademusica – sau coeditor (Actualitatea muzicală, Revista Muzica), prin numărul tot mai mare de cărţi semnate de
membri ai corpului profesoral al UNMB care apar în Editura 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.
În privinţa activităţii artistice, există o emulaţie în instituţie, dar şi pe scene importante
ale ţării. La Radio România Cultural şi România Muzical sunt prezentate frecvent
performanţele UNMB, se realizează interviuri, portrete, transmisiuni directe sau înregistrări
speciale pentru Kardex, având drept protagonişti membrii comunităţii noastre universitare. La
posturile TVR sunt adesea monitorizate realizările compozitorilor, interpreţilor şi
muzicologilor din UNMB
Fiecare cadru didactic şi cercetător are anual cel puţin o publicaţie sau o realizare
didactică sau ştiinţifică
Cele mai bune rezultate apar în atenţia breslei prin citări, premieri şi publicaţii.
Colaborările tot mai strânse cu Institutele culturale româneşti din Europa, Asia şi S.U.A. au
extins la nivel internaţional această valorificare a cercetării ştiinţifice şi activităţii artistice.
Existenţa Direcției de Cercetare, Inovare și Informare a deschis noi perspective în
activitatea ştiinţifică, mai ales în ceea ce priveşte interesul pe plan internaţional manifestat
faţă de performanţele studenţilor şi profesorilor noştri.
Editura UNMB apare ca o rampă de lansare a rezultatelor cercetării, mai ales pe plan
naţional dar şi, în cazul unor cercetări de maxim interes, pe plan internaţional, prin publicaţii
bilingve.
Din lista realizărilor cadrelor didactice se poate constata că acestea sunt apreciate la
nivel naţional, european şi internaţional. Se remarcă activităţile de creaţie artistică şi articolele
asimilate celor publicate în reviste internaţionale, aflate în bazele de date ISI, BDI, EBSCO,
RILM, JSOR, cărţi publicate în edituri naţionale, recunoscute CNCSIS, proiecte de
cercetare/creaţie artistică (granturi de cercetare/creaţie artistică naţionale obţinute prin
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competiţie sau granturi obţinute prin programe internaţionale), obţinerea unor premii din
partea uniunilor de creaţie, apartenenţa la organizaţii profesioniste, uniuni de creaţie naţionale
şi internaţionale, precum şi alte manifestări cu recunoaştere internaţională.
EDUCAŢIE ŞI CERCETARE UNIVERSITARĂ
Ne mândrim astăzi cu o implementare reuşită a celor trei cicluri de studii în UNMB.
Atât licenţa, masteratul, cât şi doctoratul sunt puse la punct ca logistică şi programe de studii,
iar primele două sunt deja acreditate, urmând ca să acredităm şi doctoratul. Numărul
programelor de studii a rămas constant în 2014, singura schimbare care a fost realizată fiind o
mai severă înţelegere, prin lege, a capacităţii maxime de şcolarizare a fiecărui program.
Câteva statistici edificatoare sunt prezentate mai jos:
Facultatea de Interpretare Muzicală
1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
a) înmatriculaţi octombrie 2014 – 92 studenţi
b) absolvenţi iunie 2014 –67 absolvenţi (din care 67 cu examen de licenţă)
2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
c) înmatriculaţi octombrie 2014 – 61 studenţi
d) absolvenţi iunie 2014 – 39 absolvenţi (din care 39 cu examen de disertaţie)
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
1. STUDII DE LICENŢĂ
a) admişi în anul I, octombrie 2014 – 81 studenţi
b) absolvenţi iunie 2014 – 56 (din care 53 cu examen de licenţă)
2. STUDII DE MASTER
a) admişi anul I octombrie 2014 – 41
b) absolvenţi iunie 2014 - 36 (din care 35 cu examen de disertaţie)
Şcoala doctorală:
În anul univ.2014/2015 doctoratul a fost organizat la forma cu frecvenţă.
Au fost înmatriculaţi 25 studenţi-doctoranzi, astfel:
- 17 pe locuri de la buget (7 cu bursă şi 10 fără bursă),
- 8 români pe locuri cu taxă.
În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014 s-au susţinut 27 teze de doctorat.
În cadrul Şcolii Doctorale s-au susţinut, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014,
următoarele conferinţe doctorale:
Nr. Nume şi Prenume
Titlul conferinţei
Data
crt.
conferenţiar
susţinerii
1.
Dan Buciu
Priorităţi în analiza armonică a muzicii tonale (I)
08.01.2014
2.
Dan Buciu
Priorităţi în analiza armonică a muzicii tonale (II)
15.01.2014
3.
Potenţialul educativ al parteneriatului dintre ştiinţă şi 21.01.2014
Magda Buciu
religie
4. Teodor Ţuţuianu
Autosimilitate în elaboraţia discursului muzical (I) 30.01.2014
5. Teodor Ţuţuianu
Autosimilitate în elaboraţia discursului muzical (II) 31.01.2014
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6.

Alexandru Leahu

7.

Dan Buciu

8.
9.
10.

Teodor Ţuţuianu
Teodor Ţuţuianu
Dinu Ciocan

11.

Dinu Ciocan

12. Valentina SanduDediu
13.
Dinu Ciocan

14.

Dinu Ciocan

15.

Grigore Leşe

16. Alexandru Leahu
17. Nicolae Brânduş
18. Alexandru Leahu
19. Octavian Nemescu
20. Nicolae Brânduş
21. Nicolae Brânduş
22.
Grigore Leşe
23.
Grigore
Constantinescu

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

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
30.04.2014
08.05.2014
13.05.2014

24.
25.
26.
27.

Teodor Ţuţuianu
Teodor Ţuţuianu
Teodor Ţuţuianu
Dan Dediu

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

28.05.2014
29.05.2014
02.06.2014
23.10.2014

28.

Giulio Prandi

"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

04.11.2014
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29.

Şerban Dimitrie
Soreanu

Ascensiunea simplităţii spre complexitate

05.11.2014

30.

Dan Dediu

Un model de analiză enunţiativă a filmului „Atlasul
norilor”

06.11.2014

31.

Şerban Dimitrie
Soreanu

Căderea complicaţiilor în simplism

12.11.2014

32.

Şerban Dimitrie
Soreanu

33.

Grigore
Constantinescu

34. Speranţa Rădulescu

35. Speranţa Rădulescu

Calea de la şcoala instituţională la adevărul doctrinar 19.11.2014
Drumul definirii Liedului de la Trubaduri și
Meistersingeri la marii Clasici

26.11.2014

Construcţia naţiunii române şi muzicile orale noi
03.12.2014
care o reflectă: Muzica naţională, muzica lăutărească
(Debutul secolului XX)
Devenirea unei muzici tradiţionale sub presiunea
contextului social: Muzica din Oaş

10.12.2014

Pe parcursul anului 2014 am avut onoarea de a acorda trei titluri de Doctor Honoris Causa
ale UNMB:
1. Krzysztof Penderecki
2. Helmut Loos
3. Hermann Danuser

16.10.2014
30.10.2014
03.11.2014

Procesul de învăţare continuă este un proiect de interes naţional datorită rezultatelor
benefice pe care le produce. Accentuarea competiţiei din domeniul muzical, susţinută de
explozia utilizării tehnologiei informaţiei în ştiinţă şi educaţie, de globalizarea producţiilor şi a
accesului la conferinţe, la institute de cercetare au conturat necesitatea implementării unui
nivel superior de specializare, construit într-o primă fază din plan instituţional înspre individ,
ca beneficiar principal al acestui proiect.
Redăm mai jos rapoartele de activitate ale centrelor aflate în subordinea Direcţiei de
Cercetare, Inovare şi Informare:

DIRECȚIA DE CERCETARE, INOVARE ȘI INFORMARE
Raport asupra activității de cercetare științifică/artistică pentru perioada 01. – 31.12.2014
(include și activitatea CMeM)
Anul
Granturi (Resurse
financiare
atrase pentru cercetarea
stiintifica)

2014
Diana Rotaru (CIMRO):
Câştigătoare a concursului de finanţare nerambursabilă
pentru proiecte culturale lansat de Administraţia Fondului
Cultural Naţional, sesiunea de finanţare nr. 1 / 2014, cu
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Proiecte (Organizare
evenimente cu caracter
stiintific)

Studii/articole publicate
in reviste recunoscute la
nivel international, cotate
ISI Web of Science
Studii/articole/comunicari
publicate in volumele
conferintelor
internationale,
indexate ISI si/sau cele
organizate de societati
profesionale
internationale

Participari simpozioane si
conferinte internationale
(cu participare
internationala)

proiectul “CIMRO DAYS – Program de stimulare şi
recuperare a creaţiei muzicale şi muzicologice româneşti
contemporane”. Buget total: 43.951 RON AFCN –
finanţare nerambursabilă de 39.421 RON; UNMB –
contribuţie de 4530 RON.
Diana Rotaru (CIMRO):
 Simpozion – “Mecanici şi Mecanisme Muzicale” –
tema: mecanismul muzical
Nicolae Gheorghiță:
 Coorganizator al Congresului internațional de
muzicologie Timișoara, ed. a II-a, Universitatea de
Vest, 26-28 septembrie 2014.
Nicolae Gheorghiță: Editorial în Musicology Today, nr. 17
– 20, Janury – December 2014: Musica Sacra (Georgian
Chant) http://www.musicologytoday.ro/
1. Cătălin Crețu: studiul “Tehnici de compoziție
algoritmică în Piano Interactions I și II pentru
senzori, pian(I)/pian preparat(II) și mediu
electronic”, cercetare publicată în volumul
Congresului Internațional de Muzicologie, Ediția a
II-a, 2014, Editura Eurostampa, Timișoara, România;
2. Nicolae Gheorghiță: studiul Muzicile Prințului:
muzică, ceremonii și reprezentări ale puterii
princiare la curțile Valahiei și Moldovei (secolul
XVII – primele decenii ale secolului al XIX-lea).
Partea I, în volumul Congresului Internațional de
Muzicologie, Ediția a II-a, 2014, Editura
Eurostampa, Timișoara, România, pp. 126-137.
1. Cătălin Crețu: “Tehnici de compoziție algoritmică
în Piano Interactions I și II pentru senzori,
pian(I)/pian preparat(II) și mediu electronic”.
Congresul Internațional de Muzicologie, Ediția a IIa, 2014, 22-28 septembrie 2014, Timișoara.
2. Roman Vlad: TTIP and Culture, Copenhaga, 1
Septembrie 2014, ca reprezentant al Alianţei
Naţionale a Uniunilor de Creatori din România;
3. Diana Rotaru (CIMRO): Autoportret componistic
în cadrul Forumului Deschis de Creaţie din cadrul
Festivalului Internaţional de Muzică Contemporană
sonUTopias (Santiago de Compostela, Spania), 30
iulie 2014, ora 10:00, Sala Mare a Universităţii din
Santiago de Compostela.
4. Nicolae Gheorghiță: Muzicile Prințului: muzică,
ceremonii și reprezentări ale puterii princiare la
curțile Valahiei și Moldovei (secolul XVII – primele
decenii ale secolului al XIX-lea). Congresul
Internațional de Muzicologie, Ediția a II-a, 2014, 2228 septembrie 2014, Timișoara.
5. Nicolae
Gheorghiță:
MILITARY
MUSIC
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BETWEEN USE AND ABUSE. Music, Ideology and
Propaganda in the Music of the Romanian Popular
Army. Conferință în cadrul workshop-ului
international cu titlul Musik 'in finsteren Zeiten' in
Europa (1930-50)/Music in Dark Times - Europe
1930-50, organizat la New Europe College între 31
octombrie – 1 noiembrie, 2014.
Participari simpozioane si Diana Rotaru (CIMRO):
conferinte nationale
 Festivalul de Muzică Contemporană Timsonia, ediţia
I: conferinţă internaţională în data de 26 octombrie
2014, ora 11:00, Sala Orpheum a Facultăţii de
Muzică şi Teatru din cadrul Universităţii de Vest din
Timişoara. Prezentarea creaţiei proprii
Nicolae Gheorghiță:
 POLIFONIA BIZANTINĂ: între Răsăritul bizantin și
Apusul latin, conferință la Colegiul Noua Europă (27
februarie 2014, orele 17, Strada Plantelor nr. 21).
 Muzică și ritual la Curtea Sfântului Constantin
Brâncoveanu, 14 octombrie 2014, conferință la
Muzeul ”George Enescu”.
Brevete care apartin
Roman Vlad:
universitatii/
 Umbre în labirint – lucrare pentru orchestră de
Lucrari cu drept de
cameră, 2014;
proprietate intelectuala
 Umbre în labirint II – sextet pentru suflători, 2014.
Prestigiu profesional
Cătălin Crețu: Membru al Uniunii Compozitorilor si
(membru in asociatii
Muzicologilor din Romania.
profesionale de prestigiu Roman Vlad: Membru al Uniunii Compozitorilor si
nationale si
Muzicologilor din Romania.
1
internationale )
Diana Rotaru: Membru al Uniunii Compozitorilor si
Muzicologilor din Romania.
Mihai Cosma: Membru al Uniunii Compozitorilor si
Muzicologilor din Romania. Membru în Consiliul Director
al UCMR.
Nicolae Gheorghiță:
 Membru al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor
din Romania. Membru în Consiliul Director al
UCMR. Secretar al Biroului de Muzicologie.
 Membru al International Society for Orthodox
Church Music (ISOCM), Finlanda
 Membru în bordul editorial al The Journal of the
International Society for Orthodox Church Music,
Finlanda
 Alumnum al Darwin College (University of
Cambridge, UK);
 Alumnum al New Europe College (Bucureşti).
 Membru in staff-ul editorial al periodicului
internațional Musicology Today al UNMB (din
1

*Se iau în considerare doar Academia Română, International Musicological Society, Gesellschaft fur Musikforschung, International
Society for Music Education, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, ICTM (International Council for Traditional
Music), ESEM (European Seminar in Ethnomusicology).

42





2012). Editor al secțiunii Musica Sacra
Membru în Comitetul Științific al periodicului biling
Lucrări de muzicologie/Musicology Papers
(Academie de Muzică Gheorghe Dima, ClujNapoca);
Membru în bordul editorial al revistei MUZICA.

CREAȚIE ARTISTICĂ
Granturi (Resurse
financiare atrase pentru
creatia artistică)

Contracte cu beneficiari in
domeniul artistic privind
lucrările muzicale /
prestațiile interpretative2
Partituri publicate (cu
ISBN) sau partituri
acceptate la achiziție de
UCMR

Participare la manifestări
artistice la nivel național
sau internațional derulate
in cadrul UNMB
(festivaluri, concursuri,
stagiuni, proiecte artistice
finalizate)3

Cătălin Crețu:
1. Finanțare AFCN pentru Festivalul Internațional de
Arte Noi Innersound (67054 ron);
2. Instalația interactivă 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
(5000 euro).
Roman Vlad:
Lucrarea Atlantikos – pentru flaut şi mediu electronic a
apărut pe CD-ul Musique, Même pour les Nouveaux Dada,
Fundaţia Tristan Tzara, noiembrie 2013.
Cătălin Crețu: Odd Interactions – pentru percuție și
electronics, achiziție UCMR.
Roman Vlad:
 Meditaţii şi isonuri – piesă pentru violoncel live şi
3 violoncele preînregistrate, achiziţionată de
comisia de Muzică instrumentală şi multimedia a
UCMR în data de 2 aprilie 2014;
 Reveniri pe Altamir – piesă pentru clarinet şi mediu
electronic, achiziţionată de comisia de Muzică
instrumentală şi multimedia a UCMR în data de
12.10.2014.
Diana Rotaru:
 „2 little whos” pentru soprană şi flaut alto, lucrare
achiziţionată de UCMR.
 Co(ho)quet(us) (pentru 2 flaute) (CIMRO)
Cătălin Crețu:
 Săptămâna Internațională a Muzicii Noi –
organizator concert, compozitor, interpret;
 Festivalul Internațional de Arte Noi InnerSound –
organizator;
 UNMB 150 de ani – interpret muzică electronică
(duo opus.art).
Roman Vlad:
 Procesare electronică a lucrării Reverberations de

2

Înregistrari pe suport (cu ISBN sau echivalent) ale lucrarilor muzicale / prestatiilor interpretative (CD, DVD s.a.), inregistrari speciale
aflate in Cardex Radio sau TV, concerte / spectacole muzicale transmise in direct la Radio sau TV.
3 se va mentiona in ce calitate: solist, dirijor, membru ansamblu cameral/simfonic, compozitor, organizator etc.
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Participare în comitetele
de organizare/ conducere
ale unor festivaluri
internaționale
sau ale unor instituții
culturale de prestigiu

Mihaela Vosganian la Studioul de Opera şi
Multimedia al UNMB, în cadrul Festivalului
International Meridian zilele SNR-SIMC, ediţia a
IX-a (02.12.2013, ora 19);
 Procesare electronică a lucrărilor Warning de
Mihaela Vosganian, Doberos Dabeis III de
Cornelia Zambilă şi Cub Rubik de Roman Vlad
(Studioul de Operă şi Multimedia al UNMB,
18.05.2014, ora 19);
 Noi proverbe (compozitor Roman Vlad) – clarinet
solo, prima audiţie in 6.12.2013, ora 19:30, sala
George Enescu a UNMB, Festivalul Internaţional
Meridian zilele SNR-SIMC editia a IX-a, interpret
Constantin Urziceanu;
 Voci în infinit (compozitor Roman Vlad) – concert
pentru clarinet şi cvartet de coarde, ansamblul
AdHOC, solist Aurelian Băcan, dirijor Matei Pop, 6
decembrie 2014, ora 19, Aula Palatului
Cantacuzino, Festivalul Meridian zilele SNR-SIMC
ediția a X-a.
Diana Rotaru:
 Co-director artistic al Festivalului Internaţional de
Arte Noi InnerSound, ediţia a III-a, 17-20
septembrie 2014 Bucureşti (Arcub, UNMB,
InSpayer) – http://innersound.ro
Nicolae Gheorghiță:
 Concert de Crăciun la UNMB cu formația de
muzică bizantină Psalmodia (Dirijor/solist);
 Concert cu formația de muzică bizantină Psalmodia
(Dirijor/solist) în cadrul ECAP 8 – Eighth
European Congress of Analytic Philosophy,
University of Bucharest – Bucharest, Romania, 28
August – 2 September 2014.

Cătălin Crețu:
 Director executiv al Festivalului Internațional de
Arte Noi InnerSound;
Nicolae Gheorghiță:
 Preşedinte de comisie la Festivalul-Concurs Coral
pentru Tineret „Gavriil Musicescu“ (secțiunea de
Muzică bizantină), ediția a II-a, 2014 (Iași, 01 –
07.07.2014). Participare internațională.
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Participare la evenimente
artistice internaționale /cu
reprezentativitate
națională4

Cătălin Crețu:
 Săptămâna Internațională a Muzicii Noi compozitor, interpret (duo opus.art);
 Festivalul Internațional de Arte Noi InnerSound –
compozitor, interpret (duo opus.art);
 Festivalul Timsonia – susținere workshop și lucrare
camerală;
 Festivalul CuCa Cârțișoara – compozitor, interpret
(duo opus.art);
 Realizarea muzicii la spectacolul interdisciplinar
“Interf@aț@a (produs de Asociația culturală
dramacum) ce îmbină teatrul cu dansul, muzica,
medicina și informatica, pornind de la o cască
dotată cu senzori ce permit traducerea emoțiilor
participanților în date numerice prin intermediul
EEG (electroencefalogramei). A fost prezentat de
mai multe ori în București (Centrul Național al
Dansului), la Cluj (Festivalul Temp d'images la
Fabrica de pensule) și Iași (teatrul Fix).
Roman Vlad:
 Musicalul Scufiţa Roşie (compozitor Roman Vlad)
– după povestea Fraţilor Grimm, teatrul Giulești,
Opera Comica pentru Copii, regia Stela Popescu,
scenografia Viorica Petrovici;
 Musicalul Soacra cu trei nurori – după povestea lui
Ion Creangă, teatrul Giulești, Opera Comică pentru
Copii, regia Stela Popescu, scenografia Viorica
Petrovici.
Diana Rotaru:
Concerte şi festivaluri (în calitatea de compozitor):








4

Bucureşti, 3.12, 8 p.m. – Palatul Cantacuzino - "2
little whos" (pentru ansamblu) – Festivalul
MERIDIAN Zilele SNR-SIMC – Ansamblul
SonoMania (concertul "Frescomania")
Craiova, 29.11, 7 p.m. – Sala Filarmonicii "Silence is Ornament" – Festivalul CRAIOVA
MUZICALĂ - Ansamblul Archaeus – dirij. Liviu
Danceanu
Bucureşti, 4.11, 7 p.m. - A1 - "2 little whos" (pentru
ansamblu) - CIMRO DAYS 2014 - SonoMania
Timişoara, 27.10, 7 p.m. – Sala Orpheum "Debumessquisse" - TIMSONIA Festival - Mihai
Maniceanu (pian)
Timişoara, 28.09, 7 p.m. – Muzeul de Artă "Hymn" - INTRADA Festival - Camelia Fornwald
Docea (mezzo), Andreea Olariu (pian)
Haga (Olanda), 27.09 - "Ani-Motions" (muzică

Se va mentiona in ce calitate: solist, membru ansamblu cameral/simfonic, dirijor, compozitor etc.
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Membru în juriile de
concurs de creație sau
interpretare la nivel
național și internațional
Premii și distincții
naționale sau
internaționale
obținute ca recunoaștere a
valorii de
creație/interpretare

pentru spectacol multimedia) - CATSHEUVEL
Festival - SeduCant: Ana Chifu (flaut), Maria Chifu
(fagot), Diana Rotaru (pian, percuţii)
 Bucureşti, 19.09, 7 p.m. - ArCuB Hall - "2 little
whos" (premiera mondială) - "InnerSound"
International New Arts Festival - Irina Ungureanu
(soprană) & Riccarda Caflisch (flaut)
 Bucureşti, 18.09, 8 p.m. – Studioul de Operă şi
Multimedia UNMB - "Fly in Amber" "InnerSound" International New Arts Festival –
cvartetul de saxofoane SIGMA Project saxophone
quartet – premieră românească
 Montreal (Canada), 8.09, 6 p.m. - Sala Claude
Champagne, Universitatea din Montreal - "Play!"
pentru flaut şi pian - Yovanny Betancur (flaut)
 Potsdam (Germania), 15.05 - Nicolaisaal,
"Intersonanzen" Festival - "Debumessquisse" Moritz Ernst (pian)
 San Marino, 13.04, 4 p.m. - Museo di Stato,
Palazzo Pergami Belluzzi, Piazzeta del Titano "Meander" - Michele Selva (saxofon)
 Roma (Italia), 21.02 - Musica XXI / Teatro in
Scatola, Via degli Artigiani 12/14 - "Meander" Michele Selva (saxofon)
 Varşovia (Polonia), 11.02 - ul. Okolnik 2, Sala im.
H. Melcera - "Co(ho)quet(us)" - Rafal Zolkos &
Yi-Hsien Liao (flaute)
 Barr (Alsacia), 9.02 - Salle des fêtes de l'Hotel de
Ville - "Meanders" - Ensemble "L'Imaginaire" Keiko Murakami (flaut) & Philippe Koerper
(saxofon)
 Sundsvall (Sweden), 29.01 - Kulturfestivalen
Sundsvall - "A Unicorn's Last Cry I" - Jorgen
Pettersson (saxofon) şi Ivo Nilsson (trombon)
Nicolae Gheorghiță:
 Preşedinte de comisie la Concursul Naţional de
Muzică Bisericească „Lăudaţi pe Domnul!”,
secțiunea ”Compoziție muzicală” – ediția a VII-a,
2014 (București, 07.10.2014).
Roman Vlad:
 Premiul Grigore Constantinescu – 24.01.2014 la
ediţia a XIV-a a Premiilor Forumului Muzical
Român.
Diana Rotaru:
 Câştigătoarea proiectului de comandă iniţiat de
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din
România pe 2014, categoria “Tânăr Autor”, cu
proiectul de lucrare “Red Hot” pentru Mercury
Quartet (vioară, clarinet, violoncel şi pian);
 Câştigătoare a bursei de rezidenţă la Viena acordată
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Alte activităţi

de Austrian Federal Chancellery şi KulturKontakt
Vienna (pentru perioada aprilie-iunie 2015) cu
proiectul de lucrare “Verde” pentru Green Thing
Ensemble (flaut, vioară, violoncel, pian).
Nicolae Gheorghiță:
 Masterclass de Cânt Bizantin desfăşurat în cadrul
Universităţii de Arte George Enescu, Iaşi (Ediţia a
VII-a, 07-11.07.2014;
 peer-reviewer pentru Musicology Today;
 Realizarea (împreună cu Andra Frățilă) a
Newsletter-ului biling al UNMB;
Roman Vlad:
 inclus în Enciclopedia Who is Who in Romania
(ediţia a IX-a) şi în The Living Composers Project.

Raport activitate Editura UNMB
(pe anul 2014)
În cadrul Editurii, pe parcursul anului 2014 au fost publicate 17 volume (studii,
monografii, partituri, istoriografie, conferințe doctorale). Pentru fiecare titlu au fost
completate documente referitoare la situația recenzării volumului, ISBN/CIP, Taxa
editorială, Declarație drepturi autor, Depozitul legal, Arhiva editurii, Distribuție, Donație
Biblioteca UNMB, alte Donații.
Fiecare titlu a intrat în editură în stadiu aproape de final, aceasta însemnând că
pentru marea majoritate au fost realizate pagini de titlu, finisare tehnoredactare în stilul
editurii noastre, editare/finisare coperți, nenumărate corecturi și fiecare volum a fost
pregătit pentru faza de tipărire.
Cele mai ample și mai solicitante volume au fost cele 3 volume din programul
MIDAS (1200 pag) și UNMB la 140 de ani de Octavian Lazăr Cosma (vol. 4) (820 pagini)
– pentru care s-a realizat tehnoredactarea și editarea imaginilor.
Au fost tipărite la tipografia UNMB volumele Musicology Today, Conferințe
doctorale (3 titluri), Studii de sinteză MIDAS (3 volume), 20 titluri partituri CIMRO
Au fost organizate lansări de carte
pentru partituri de Valentin Gheorghiu (Burlescă și Balada maeștrilor);
pentru volumul al IV-lea din ciclul Universitatea Națională de Muzică din
București la 140 de ani de Octavian Lazăr Cosma
A fost încheiat un parteneriat cu Editura GRAFOART pentru realizarea volumului
Despre pianistică de Corneliu Gheorghiu (trad. Oana Rădulescu-Velcovici)
-

Lista volumelor publicate în anul 2014
Nr.

Autor

Titlu

Tipul
lucrării
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1.

Coord. Tatiana Hilca

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

2.

Dalila Cernătescu

24 de Studii adaptate pentru nai

3.

Christian Berger

Fragmente dintr-un mozaic op. 16 pentru Carte
orchestră de coarde

4.

Christian Berger

Orga

5.

Emil Vișenescu

Fascinația clarinetului în creația muzicală Carte
românească

6.

Editor Ioan Golcea

In Memoriam Petre Crăciun

Carte

7.

Marian Movileanu

Viola – Repere interpretative

Carte

8.

Nicolae Brânduș

Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Broșură
Avangarda muzicală românească (3 vol)

9.

Grigore Cudalbu

Miniaturile, madrigalele și poemele corale Carte
românești după 1945

10.

Coord.
Valentina Colecția Musicology Today. Insights into Publicație
Sandu-Dediu
Theories of Performances, Sacred Music periodică
and Romanian Modern Compositions

11.

Camelia Popa

Consiliere și orientare

12.

Antigona Rădulescu

Odiseea muzicală 1864-2014. O istorie a Carte
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

13.

Octavian
Cosma

14.

Alexandru Ganea

15.

Dinu Ciocan (editor Passacaglia pentru pian pe o temă de colind
Tudor Moisin)

Partitură

16.

Corneliu Gheorghiu Despre pianistică
(trad.
Oana (- în parteneriat cu editura GRAFOART-)
Rădulescu-Velcovici)

Carte

17.

Ioan Golcea

Carte

Carte

Carte

Lazăr Universitatea Națională de Muzică din Carte
București la 140 de ani, vol. 4
Repere
dirijoral-stilistice
programatismului

Viața cuprinsă într-un chenar
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ale Carte

Carte

CENTRUL DE INFORMARE MUZICALĂ DIN ROMÂNIA - CIMRO
RAPORT DE ACTIVITATE 2014
WEBSITE / FACEBOOK:
Ianuarie – Decembrie 2014: completarea şi actualizarea permanentă a website-ului
http://cimro.ro şi a paginii oficiale de Facebook, https://www.facebook.com/CIMRO.RO
CIMRO DAYS 2014:
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 de recontextualizare a muzicii clasicecontemporane 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.

Buget total: 43.951 RON
AFCN – finanţare nerambursabilă de 39.421 RON
UNMB – contribuţie de 4530 RON
Beneficiari direcţi:
- 10 interpreţi (soprană, flaut, oboi, clarinet, fagot, chitară, violă, violoncel, pian,
percuţie) – 15 interpretări distincte / 15 onorarii
- 19 compozitori promovaţi în cadrul concertelor din cadrul proiectului
- 11 beneficiari ai comenzilor de creaţie – 7 compozitori şi 4 muzicologi
- 1 grafician (1 poster general, 4 postere individuale, 4 programe de sala/pliante)
- 1 inginer de sunet (înregistrări şi masterizări la 3 concerte)
- public ca. 280 persoane – un public mixt (muzicieni din diferite zone stilistice /
nemuzicieni), preponderent tânăr, ca. 70 persoane/eveniment
- echipa de proiect – manager de proiect (asist. univ. dr. Diana Rotaru), doi
coordonatori (lect. univ. dr. Ştefan Firca – muzicologie; dr. Maria Chifu –
interpretare), responsabil financiar (ec. Gabriela Stoica), responsabil resurse umane
(Elisabeta Rotilă)

Lista de creaţii din cadrul proiectului de comenzi „Variaţiuni pe o temă dată”:
Simpozion – “Mecanici şi Mecanisme Muzicale” – tema: mecanismul muzical
1. Ştefan Firca – “Între pistoane şi roţi: câteva imaginări ale metaforei mecaniciste în muzică”
2. Bianca Ţiplea-Temeş – “Dereglând angrenaje: Ligeti şi ceasurile demoniace”
3. Vlad Văidean – "Proces gradual și teleologie recombinantă în minimalismul timpuriu al lui
Steve Reich"
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4. Irina Niţu – “Ştefan Niculescu şi mecanicile cerești”
Concert – “Frescomania” – tema: arie de G. Frescobaldi, 1630, “Se l’Aura Spira”
1. Gabriel Mălăncioiu - "Frescobaldi’s Winter Dream" pentru soprană, flaut, oboi, violă,
violoncel şi tamburină
2. Mihai Măniceanu - "Bicephalous" pentru flaut şi oboi
3. Sebastian Androne - "Fresco meets Baldi" pentru violă şi violoncel
4. Adina Sibianu - "InsPIral" pentru violă, violoncel şi pian
5. Sabina Ulubeanu - "Clustercantabile" pentru soprană, flaut, oboi, vioară, violă şi violoncel
6. Cătălin Creţu - "Bird’s-Eye View of Frescobaldi’s ‘Se L’Aura Spira’" pentru soprană, flaut,
oboi, violă, violoncel şi pian
7. Alexandru Sima – "Vendeleria" pentru flaut, oboi, violă şi violoncel
De-a lungul desfăşurării CIMRO DAYS 2014 s-a putut remarca o creştere
semnificativă a interesului publicului ne-specialist pentru manifestările proiectului şi o
prezenţă din ce în ce mai numeroasă şi variată a auditorilor, în special de vârste tinere. Centrul
de Informare îşi propune să continue anual acest tip de manifestări CIMRO DAYS, de fiecare
dată în spaţii non-convenţionale şi evitând şabloanele academice. Cel mai mare succes, atât în
viziunea publicului dar şi a echipei de proiect, au avut-o cele două manifestări “Variaţiuni pe
o temă dată”, un proiect inedit şi, în momentul acesta, unic de susţinere financiară atât a
compozitorilor cât şi a muzicologilor: atât simpozionul “Mecanici şi Mecanisme Muzicale”,
cât şi concertul “Frescomania” au demonstrat prospeţime şi forţă creativă. CIMRO va
continua cu siguranţă să încerce să găsească resurse financiare pentru continuarea acestui
proiect, de fiecare dată pe alte teme şi încercând să acopere o paletă cât mai largă de tineri
creatori reprezentativi români. Acest lucru se va putea realiza atât prin continuarea aplicării
pentru fonduri AFCN, cât şi prin atragerea unui număr cât mai mare de parteneri.
CIMRO SCORES:
1 decembrie 2014, Palatul Cantacuzino, ora 18:30 - Lansarea oficială a colecţiei
CIMRO SCORES 2013-2014 în deschiderea Festivalului internaţional MERIDIAN – Zilele
SNRSIMC. Au participat: coordonatorul colecţiei, drd. Sebastian Androne, coordonatorul
CIMRO, asist. dr. univ. Diana Rotaru, rectorul UNMB, prof. univ. dr. H.C. Dan Dediu,
compozitorii editaţi.
Lista completă de partituri:
Colecţia de partituri contemporane
CIMRO SCORES
2013-2014
• 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
• Sorin Lerescu – Actio II (pentru violă solo)
• Cristian Lolea – Étude (pentru pian solo)
• 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)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

Parteneriate media:
17-20 Septembrie 2014, Bucureşti – Festivalul internaţional de arte noi InnerSound,
organizator Asociaţia OPUS, directori artistici Sabina Ulubeanu şi Diana Rotaru
http://innersound.ro/, http://cimro.ro/innersound-2014-vortex/
26-27 septembrie, Haga (Olanda) - Festivalul de muzică românească Catsheuvel Festival,
director artistic Lucian Martin
http://www.catsheuvelfestival.nl/, http://cimro.ro/catsheuvel-festival-2014/
1-7 decembrie, Bucureşti – Festivalul internaţional MERIDIAN - Zilele SNR-SIMC, director
artistic Ulpiu Vlad
http://cimro.ro/meridian-2014/
CENTRUL DE MUZICĂ VECHE
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
În anul 2014, activitatea ştiinţifică şi artistică a Centrului de Muzică Veche a fost una
consistentă.
S-au încheiat două parteneriate în vederea depunerii a doua 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 mil. eur, a fost aprobat, urmând sa se
desfășoare până în anul 2018. În fiecare an se organizează selecții, câte 6 ansambluri tinere
fiind selectate pentru a fi promovate, vizitând apoi pe rând țara fiecărui partener și susținând
concerte și masterclass-uri. Beneficiul UNMB din acest proiect este de cca 100,000 eur.
În 2014, reprezentantul Centrului a participat la selecțiile desfășurate la Leipzig, Basel
și Paris.
Au loc ședințe regulate, fie pe internet, fie prin întâlniri.
În noiembrie, ca urmare a implementării anticipate a proiectului, 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.
Directorul Centrului de Muzică Veche
lector univ. dr. Mihail Ghiga
Centrul de Educaţie Muzicală Continuă şi Studii Postuniversitare
(Raport de activitate pentru anul 2014)
În anul 2014, CEMCSP şi-a desfăşurat activitatea în condiţii favorabile, asigurând
cursuri la cerere pentru o gamă diversă de discipline. Cele mai solicitate au fost cele din
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cadrul Facultăţii de Interpretare Muzicală, dar a existat interes şi pentru cursuri teoretice, mai
precis cel de iniţiere în teoria muzicii.
S-au organizat 14 cursuri individuale, dintre care 3 la violoncel, 3 la clavecin, 3 la
acordeon şi câte unul la teoria muzicii (iniţiere), chitară, nai, contrabas şi muzică de cameră.
Beneficiarii acestor cursuri au fost atât persoane din afara instituţiei, inclusiv străini
(Argentina, Elveţia, Germania), cât şi studenţi ai UNMB, care şi-au manifestat dorinţa de a
urma cursuri ce nu fac parte din propria curriculă.
Un element particular al activităţii anului 2014 l-a reprezentat desfăşurarea modului
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. S-au organizat şi 3 concerte în care cursanţii au avut posibilitatea
să performeze în faţa orchestrei.
În general, cursurile s-au desfăşurat în condiţii optime, iar unii participanţi au
manifestat interes pentru continuarea acestor cursuri şi în anul universitar 2014-2015. Totuşi,
au existat şi anumite momente delicate, legate de promptitudinea achitării taxelor de către unii
cursanţi, deşi Centrul a arătat înţelegere prin acceptarea eşalonării plăţilor în decursul
semestrului.
În anul universitar 2014-2015 cursurile CEMCSP se bucură în continuare de
popularitate, lărgindu-se aria de interes (solicitări pentru cursuri din curricula specializării
Canto clasic şi Dirijat).
Ceea ce apare ca necesitate de îmbunătăţire a activităţii este ca, în afara vizibilităţii
asigurate Centrului de site-ul UNMB, să realizăm o promovare mai intensă şi prin mijloace
mai variate a ofertei noastre, în scopul atragerii de noi cursanţi.
Director CEMCSP
conf. univ. dr. Viorela Ciucur

O mare parte a activităţii internaţionale pe 2014 a fost derulată prin DRIPC (Direcţia
Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare).
Iată mai jos un rezumat al activităţii acestei Direcţii în anul 2014:
DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI PROGRAME COMUNITARE (DRIPC)
RAPORT DE ACTIVITATE
An academic 2013 - 2014
Obiective:
I. Internaţionalizarea programelor de formare şi pregătire profesională oferite de UMNB
viitorilor muzicieni profesionişti.
II. Asigurarea calităţii în organizarea, promovarea şi finalizarea parteneriatelor şi a
activităţilor de cooperare internaţională în domeniul învăţământului superior muzical.
III. Consiliere individuală şi informare privind oportunităţile de studiu/carieră şi formare
profesională în instituţii partenere.
Activităţi desfăşurate în DRIPC:
În anul academic 2013 - 2014 – ultimul an al generației LLP Erasmus – numărul de instituţii
partenere a fost de 70. În cadrul Programului ERASMUS + obiectivul principal al BPC a fost
resemnarea contractelor inter-instituționale preexistente și încheierea unora noi. Acest proces
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se află încă în desfășurare (lista instituţiilor partenere poate fi consultată online
http://www.unmb.ro/wp-content/uploads/2013/08/PARTENERI-ERASMUS+.pdf
I. Activităţi de promovare a programelor ERASMUS + şi CEEPUS prin acţiuni
specifice:
- Organizarea evenimentului anual “Studenți ERASMUS în concert – Classy
Jazzy Christmas” - 11 decembrie 2014, Sala George Enescu din UNMB. În acest
an, concertul a reunit actuali și viitori studenţi Erasmus, bucurându-se de un real
succes.
- Informare si consiliere individuala cu studenţii si profesorii interesaţi să
participe la programele de mobilităţi ERASMUS +/CEEPUS (mobilităţi de studiu,
de plasament şi participare la proiecte artistice internaţionale) – activitate continuă).
- Difuzarea de materiale publicitare (pliante), reactualizarea paginii “Relaţii
Internaţionale” pe site-ul UNMB - www.unmb.ro/relatii-internationale
II. Întocmirea dosarelor de aplicaţie pentru obţinerea mobilităților individuale (KA1)
ERASMUS + 2014 - 2015 şi pentru aprobarea Programul CEEPUS III 2014 - 2015, “New
Cooperation Initiatives in the Central European Professional Music Training”. În acest
an, lista partenerilor CEEPUS s-a extins. Două instituții de învățământ superior din
Sarajevo și Republica Moldova s-au alăturat programului. http://www.unmb.ro/relatiiinternationale/ceepus/
În cadrul programului CEEPUS, au fost desfășurate două tipuri de mobilități:
1. Studențești (1 student incoming din Polonia)
2. De predare (2 profesori incoming din Polonia)
III. Respectarea calendarului de derulare a programului ERASMUS pentru anul academic
2013 - 2014:
- Întocmirea dosarului de aplicaţie către ANPCDEFP în vederea obţinerii suportului
financiar necesar derulării programului ERASMUS pentru anul academic 2014 –
2015.
- organizarea selecției candidaților pentru granturile ERASMUS + (mobilităţi de
studiu şi plasament). La selecție (27 februarie 2014), au fost selectaţi 15 studenţi. La
instituţiile partenere au fost admişi 6 studenţi (mobilităţi de tip SMS) şi 2 (mobilităţi
de tip SMP).
- Monitorizarea şi consilierea studenţilor outgoing (admişi la selecţia internă, în
vederea întocmirii dosarului de aplicaţie la universităţile gazdă) şi a studenţilor
incoming. Lista instrumentelor standard (variantă download), ghidul studentului
ERASMUS, lista instituţiilor partenere pot fi accesate la http://www.unmb.ro/relatiiinternationale/llp-erasmus/
- Participarea la sesiunile de pregătire/seminarii tematice organizate de
ANPCDEFP (AN) şi colaborarea de succes cu această instituţie.
- Participarea 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).
IV. Derularea activităţilor specifice Centrului de Informare şi Orientare în Carieră
pentru Absolvenţi şi Studenţi (CIOCAS): în cadrul acestui centru, se derulează
următoarele tipuri de activităţi:
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a. consultanţă individuală (la cerere) privind dezvoltarea carierei, oportunităţi de
studiu, proiecte personale, întocmirea dosarelor de aplicaţie pentru obţinerea de
granturi, transfer, echivalare de studii, etc. Conform analizei de conţinut a
solicitărilor înregistrate pe parcursul anului academic 2013 – 2014 (542) rezultă
următoarele:
- pe primul loc se situează solicitările formulate de studenţi privind
oportunităţile de studiu şi plasament în străinătate (instituţii,
discipline, specializări, granturi), de transferuri, echivalări de studii.
- pe al doilea loc se situează solicitările privind proiectele individuale
de dezvoltare a carierei (întocmirea unui dosar de aplicaţie pentru
un job, elaborarea unui CV, a unei scrisori de intenţie/motivaţie,
tehnici de comportament în cadrul unui interviu de angajare) şi a
unor proiecte individuale în vederea obţinerii unor finanţări (tehnici
de scriere a proiectului, elaborarea unui buget, managementul de
proiect).
- pe locul al III-lea se situează solicitările cadrelor didactice şi a
absolvenţilor privind oportunităţile unor mobilităţi de predare şi
formare profesională şi managementul unor proiecte artistice.
În urma acestei statistici, se remarcă o distribuire proporțională a beneficiarilor
programelor oferite de DRIPC în cadrul celor două facultăți (FIM și FCMPm) și al
specializărilor.
b. activităţi de informare şi documentare: alcătuirea unor pachete de informaţii
necesare studenţilor incoming/outgoing, punerea la dispoziţia studenţilor a
informaţiilor oferite de instituţiile partenere (broşuri informative, pliante, DVD-uri),
up-datarea paginii de web (în engleză şi română).
V. Activităţi permanente de comunicare cu departamentele UNMB şi cu partenerii
externi:
 Comunicarea internă cu instituţiile ierarhic superioare (ca structură subordonată
instituţiei rectorului, ANPCDEFP, AEC) şi la nivelul decanatelor, catedrelor,
profesorilor şi studenţilor. Modalităţile de comunicare sunt diverse: comunicare
directă, email, rapoarte scrise, site UNMB, broşuri, pliante.
- întocmirea de rapoarte, statistici, baze de date privind activităţile internaţionale, la
solicitarea conducerii universităţii, facultăţilor şi departamentelor.
- consilierea individuală a studenţilor/profesorilor, întocmirea documentelor de
efectuare/finalizare a stagiilor de studiu/predare/formare profesională.
- organizarea activităţilor de tutoriat pentru studenţii incoming.
- arhivarea băncii de date.
- elaborarea unor metodologii de echivalare a studiilor efectuate în străinătate.
 Comunicarea externă care implică următoarele:
- scrisori către şi de la instituţii partenere, potenţiali studenţi/profesori şi orice alte
persoane/instituţii interesate de oferta educaţională oferită de UNMB.
- încheierea de noi parteneriate şi pregătirea unor proiecte de parteneriat strategic pentru
perioada 2014 - 2020.
Statistică mobilităţi ERASMUS/ CEEPUS
an academic 2013 – 2014
STUDENŢI :
Outgoing: 8 studenţi (SMS) au efectuat mobilităţi de studiu,
4 studenţi (SMP) mobilităţi de plasament
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Incoming: 4 studenţi (SMS) mobilităţi de studiu.
PROFESORI SI PERSONAL ADMINISTRATIV:
Outgoing:
STA. Mobilități de predare : 6
STT . Mobilități de formare profesională : 4
Incoming:
STA. Mobilități de predare: 11
STT. Mobilități de formare profesionala : 2
Mobilităţi studenţi outgoing 2013 -2014
SMS - Mobilităţi de studiu
Disciplină

Instituția gazdă

Compoziţie

Birmigham Conservatoire

Pian

Birmigham Conservatoire

Violă

4.

Sebastian
ANDRONE
Arthur
BOCANEANU
Catalina
FILIPESCU
Petru SFABU

Corn

Universitaet fur Musik und
Darstellende Kunst, Graz
Luzern Conservatory

5.

Corina TIRZIMAN

Compoziție

University College Ghent

6.

Iuliana GHIDUC

Vioară

Cork Music Institute

7.

Ciprian MELENTE

Clarinet

Universidad Complutense de
Madrid
Liege Conservatoire

Nume
1.
2.
3.

8.
Sebastian FELEA
Total: 8 studenţi

Dirijat orchestra

SMP - Mobilităţi de plasament
Nume
Disciplină
Instituția gazdă
1.
Doctorat
Musikproducktion Jurgen
Lucian BESCHIU
Hoflich Munchen
2.
Doctorat
Musikproducktion Jurgen
Alice TACU
Hoflich Munchen
3.
Doctorat
Colegiul Ghislieri - Pavia,
Cristina URUC
Italia
4.
Pian
Instituto Superiore di studi
Cosmin Adrian
musicali – Conservatorio
PĂTRANA
G.F. Ghedini di Cuneo, Italia
Total: 4 studenţi (SMP)
Mobilităţi studenţi incoming 2013 - 2014
Nume
Disciplină
1.
2.

James Samuel Peter
Antonio Amato

Compoziție
Violoncel

3.

Roberta

Compoziție Jazz
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Instituția gazdă
Birmingham Conservatoire
Conservatorio di Musica di
Salerno
Conservatorio di Musica di

Prestigiacomo
4.
Marija Ciapaite
Total: 4 studenţi

Pian (acompaniament)

Trapani
Vilnius Music Academy

Profesori outgoing 2013 - 2014 Mobilităţi de predare (STA)
Nume
Disciplină
Instituția gazdă
1.
Canto
Haute Ecole de Musique de
Bianca MANOLEANU
Geneve, Elvetia
2.
Harpă
Cork Musik Institute
Ion Ivan RONCEA
Gabriel CROITORU

Vioară

SANDU SANDRIN

Pian

3.
4.

Instituto Politecnico do porto school of Music and Performing
Arts, Porto, Portugalia
National Music Academy Sofia,
Bulgaria

Total: 4 profesori
Profesori incoming 2013 - 2014
Nume
Disciplină
1.
Chitară
Davide Ficco

2.

Dieter Flury

Flaut

3.

Georg Hamann

4.

Henk Van Der Meulen

Muzică de
cameră (vioară
& violă)
Compoziție

Maria Diaconu

Canto

6.

Martin Hughes

Pian

7.

Sandu Constantin

Pian

8.
9.
10.
11.

Larissa Groeneveld
Peter Brunt
Ellen Corver
Walter Burian

Violoncel
Vioară
Pian
Management

5.



1.

Instituția de origine
Instituto Superiore di studi
musicali – Conservatorio G.F.
Ghedini di Cuneo, Italia
Kunstuniversität Graz
Universitaet fuer Musik und
Darstellende Kunst Wien
Den Haag Royal Conservatoire
CONSERVATOIRE
SUPERIEUR DE MUSIQUE DE
GENEVE
Universitaet fuer Musik und
Darstellende Kunst Wien
Instituto Politecnico do porto school of Music and Performing
Arts, Porto, Portugalia
Den Haag Royal Conservatoire
Den Haag Royal Conservatoire
Den Haag Royal Conservatoire
Joseph Haydn Konservatorium
Eisenstadt

Total: 11 profesori
Mobilităţi de pregătire profesională a personalului didactic/nedidactic
Nume
Funcţie
Instituția gazdă
Conf. univ. dr.
Istituto Ellenico di Studi
Nicolae GHEORGHITA
Bizantini e Postbizantini di
Venezia
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2.

Angela SINDELI

Asistent
DRIPC

Conservatorio "A. Pedrollo"
Vicenza Italia

3.

Angela SINDELI

Den Haag Royal Conservatoire

4.

Mihaela IONESCU

Asistent
DRIPC
Secretar artistic

5.

Roxana Mihălăchescu

Asistent
manager

Conservatorio di Musica di
Trapani
Conservatorio di Musica di
Trapani

Total: 5 mobilităţi

Mobilităţi de pregătire profesională a personalului didactic/nedidactic Incoming
Nume
Funcție
Instituția de origine
1.

Cristina Sinacori

2.

Fiorella Borgesi

Staff
administrativ
Staff
administrativ

Conservatorio di Musica di
Trapani
Conservatorio di Musica di
Trapani

STATISTICA SOLICITĂRILOR PENTRU CONSULTANŢĂ INDIVIDUALĂ ŞI
INFORMARE
NR.
CONSULTANŢE
LUNA
OBIECTUL SOLICITĂRII
1.
2.

67 (10 profesori - 57
studenti)
28 (7 profesori - 21studenti)

OCT.2013
NOV.2013

3.

23 (5 profesori - 18 studenti)

DEC.2014

4.

64 (10 profesori - 54
studenţi

IAN.2014

5.

56 (6 profesori - 50
studenţi)

FEB.2014

6.

50 (9 profesori – 41 studenţi)

MARTIE 2014

7.

30 (6 profesori/staff
administrativ - 24 studenţi)

APRILIE 2014

8.

43 (6 profesori/staff
administrativ - 37 studenţi)

MAI 2014

57

Informaţii ERASMUS şi
consiliere carieră
Informaţii ERASMUS şi
consiliere carieră
Informaţii ERASMUS şi
consiliere carieră
Informaţii ERASMUS,
CEEPUS, burse ISA, consiliere
carieră
Informaţii ERASMUS
mobilităţi de predare
incoming/outgoing, consultanţă
carieră
Informaţii ERASMUS
mobilităţi de predare
incoming/outgoing, consultanţă
carieră
Informaţii ERASMUS
mobilităţi STA
incoming/outgoing, STT, SMS
şi SMP)
Informaţii ERASMUS şi
consiliere carieră

9.

27 (7 profesori - 20 studenţi)

IUNIE 2014

Informaţii ERASMUS şi
consiliere carieră

10.

20 (3 profesori - 17 studenţi)

IULIE 2014

Informaţii ERASMUS,
mobilităţi STA şi SMS
(outgoing)
Informaţii ERASMUS,
mobilităţi STT, SMS (outgoing)
Informaţii ERASMUS,
mobilităţi SMS (outgoing)
Informaţii ERASMUS,
mobilităţi SMS (outgoing)
Informaţii ERASMUS şi
consiliere carieră
Informaţii ERASMUS şi
consiliere carieră

11.

10 (10 studenţi)

AUGUST 2014

12.

20 (3 profesori - 17 studenţi)

SEPT.2014

13.

53 (3 profesori - 50 studenţi)

OCT.2014

14.

31 (4 profesori - 27 studenţi)

NOV.2014

15.

20 (6 profesori - 14 studenti)

DEC.2014

TOTAL: 542 audienţe pe parcursul
anului academic 2013 -2014

15 luni

Întocmit de: conf. univ. dr. Lucia Costinescu, director
dr. Angela Şindeli, asistent

O grijă permanentă o constituie dezvoltarea orchestrelor universităţii. Redăm în
continuare activitatea susţinută de studenţi în 2013 în cadrul orchestrelor UNMB:
Orchestra simfonică „Universitaria”:
Lector univ. dr. Alexandru Ganea
În calitate de dirijor al Orchestrei Universitaria a UNMB:
- 6 aprilie 2014 Studioul Mihail Jora al Societăţii Române de Radiodifuziune, Solişti:
Bianca Mărgean (soprană), Andreea Iftimescu (mezzosoprană), Adrian Dumitru (tenor),
Iustinian Zetea (bas). În program: G. Rossini – Stabat Mater.
- 30 iunie 2014 Sala de concerte George Enescu a UNMB. Solişti: Ștefan Diaconu (flaut),
Radu Greluș (clarinet), Felicia Greciuc (oboi), Simina Croitoru (vioară), Mădălina Dănilă
(pian), Ioana Cojuharov (pian). În program: M. Blazewicz – Concertul pentru flaut şi
orchestră de coarde, Cl. Debussy – Première Rhapsodie pentru clarinet şi orchestră, R.
Strauss – Concertul pentru oboi şi orchestră, E. Chausson – Poème pentru vioară și
orchestră, C. Saint-Säns – Carnavalul Animalelor.
- 9 noiembrie 2014, Sala de concerte George Enescu a UNMB, solist Tudor Scripcariu
(pian). În program: W. A. Mozart – Uvertura la opera Răpirea din Serai, L. van Beethoven –
Concertul pentru pian şi orchestră nr. 5 în Mi b major, op.73, Imperialul, J. Brahms –
Simfonia nr. 3, în Fa major, op. 90.
- 7 decembrie 2014 Sala de concerte George Enescu a UNMB Soliști: Sorin Spasinovici
(violă), Octavian Maxim (contrabas), Alexandru Cantea (clarinet). În program: K. Ditters
von Dittersdorf – Simfonia Concertantă pentru violă, contrabas şi orchestră în Re major, W.
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A. Mozart – Concertul pentru clarinet şi orchestră în La major, K.V. 622, R. Wagner – Die
Meistersinger von Nurnberg – Vorspiel, R. Wagner – Tristan und Isolde – Vorspiel und
Isoldes Liebestod, R. Wagner – Lohengrin – Actul 3 – Vorspiel.
- 8 decembrie 2014 Festivalul Internațional Craiova Muzicală, Sala de concerte a
Filarmonicii de Stat Oltenia din Craiova, solişti: Sorin Spasinovici (violă), Octavian Maxim
(contrabas), Alexandru Cantea (clarinet), în program: K. Ditters von Dittersdorf – Simfonia
Concertantă pentru violă, contrabas şi orchestră în Re major, W. A. Mozart – Concertul
pentru clarinet şi orchestră în La major, K.V.622., R. Wagner – Die Meistersinger von
Nurnberg – Vorspiel, R. Wagner – Tristan und Isolde – Vorspiel und Isoldes Liebestod, R.
Wagner – Lohengrin – Actul 3 – Vorspiel.
În calitate de profesor îndrumător al orchestrei simfonice „Universitaria” din cadrul
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, lector univ. dr. Alexandru Ganea a
pregătit concertele:
- 24 mai 2014 Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi 2014, Ateneul Român, Dirijor: Jin
Wang. Solist: Octavian Moldovean (flaut), în program: S. Androne – Erebos, D. Rotaru –
Concertul nr. 1 pentru flaut şi orchestră, J. Wang – Concerto for the Young Orchestra, D.
Capoianu – Variaţiuni cinematografice.
- 1 decembrie 2014 Gala Performanţei, Ateneul Român, Dirijor: Gabriel Bebeşelea,
Soliste: Diana Jipa (vioară), Miruna Vidican (harpă), în program: C.P. Basacopol –
Concertino pentru harpă, M. Negrea – Tarantella , G. Dinicu – Hora staccato, S. Pautza –
Jocuri II, P. Constantinescu – Olteneasca, T. Olah – Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia.
Orchestra simfonică „Symphonia”
În calitate de profesor îndrumător al orchestrei simfonice „Symphonia” din cadrul
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, lector univ. dr. Alexandru Ganea a pregătit
concertele:
- 10 ianuarie 2014 Sala de concerte George Enescu a U.N.M.B., Dirijori: Rebecca Mihai,
Sebastian Pascale, Bianca Oprea, Mircea Pădurariu, Andreas Mihăiţă, Alexandru Mija,
Kang Byoung Don (studenţi ai claselor de dirijat orchestră), în program: C. M. von Weber –
Uvertura la opera „Oberon”, L. van Beethoven – Simfonia nr. 1, G. Bizet – Arleziana, Suita
nr. 1.
- 30 mai 2014 Sala de concerte George Enescu a U.N.M.B., Dirijori: Răzvan Apetrei, Ştefan
Diaconu, Sebastian Felea, Alexandru Ilie, Rebecca Mihai, Mircea Pădurariu, Alexandru
Mija (studenţi ai claselor de dirijat orchestră), în program: W.A. Mozart – Simfonia „Praga”,
Fr. Schubert – Simfonia nr.4, J. Haydn – Simfonia nr.104 în Re major, Fr. Schubert –
Simfonia nr. 3 în Re major.
Orchestra simfonică „Concerto”
Dirijor lector univ. dr. Bogdan Vodă
- 11 aprilie 2014, Concert în Festivalul “Chei”, sala George Enescu a UNMB, în program:
Chevalier de Saint-George – Simfonia în Re major, Johann Nepomuk Hummel – Concert pt.
fagot şi orchestră, Solist: Mihai Boboiescu (Clasa c.d.a.dr. Maria Chifu), L. v. Beethoven –
Concert pt. pian şi orchestră nr. 4, Solist: Daniel Dascălu (Clasa prof.univ.dr. Dana Borşan),
J. Haydn – Simfonia nr. 85 "Regina".
- 27 mai 2014, Concert în cadrul SIMN 2014, sala G Enescu a UNMB, în program: Liviu
Glodeanu - Studii pentru orchestra, Christian W. Berger - Fragmente dintr-un mozaic op. 16
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(p.a.r.), Bogdan Vodă - Ses voies incompréhensibles, Myriam Marbe - Serenata - Eine kleine
Sonnenmusik, Tiberiu Olah - Suita simfonica „Mihai Viteazul”
- 9 noiembrie 2014, Concert simfonic, sala George Enescu a UNMB, în program: Borodin Dansuri polovtiene, Weber - Concert pentru fagot, solist Alexandru Duda (clasa c.d.a. dr.
Gödri Orban), Beethoven - Simfonia a treia.
În calitate de profesor îndrumător al orchestrei simfonice „Concerto” din cadrul
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, lector univ. dr. Bogdan Vodă a pregătit
concertul:
- 8 decembrie 2014, Gala de Operă, sala G Enescu a UNMB, dirijor Tiberiu Soare,
pregătirea muzicală Bogdan Vodă - arii, duete și ansambluri din opere; soliști: studenți și
masteranzi ai UNMB.
Spectacole susținute de studenții UNMB cu opera "Gianni Schicchi" de G. Puccini, dirijor
lector univ. dr. Alexandru Petrovici (formație instrumentală de 11-16 persoane, aranjament
realizat de Alexandru Petrovici)
Regia: Anda Tăbăcaru Hogea;
Scenografia: Francesca Cioancă.
Distribuția: Gianni Schicchi – Dominic Cristea; Lauretta – Irina Baianț; Zita –
Andreea Iftimescu; Rinuccio – Adrian Dumitru;
Gherardo – Valentin Trandafir; Nella – Alina Boșovici; Gherardino –
Victoria Radu; Betto – Florian Suditu; Simone – Filip Panait; Marco –
Alexandru Chiriac; La Ciesca – Oana Neagoe, Cristina Vasilache;
Rodica Ștefan; Maestro Spinelloccio și Ser Amantio di Nicolao – Ştefan
Lamatic; Buoso Donati – Gloria Tronel.
- 12 aprilie 2014, UNMB, Festivalul "CHEI", Sala de Operă;
- 7 mai 2014, Cluj-Napoca, Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Festivalul "VIVA
VOX”;
- 7 iunie 2014, 2014, UNMB, Festivalul "OPERA MANIA", Sala de Operă;
- 13 august 2014, Sibiu, Sala "Thalia", Festivalul "CLASSICS FOR PLEASURE", organizat
de ELIT ART CLUB UNESCO;
- 17 octombrie 2014, UNMB, Sala de Operă, spectacol în cadrul evenimentelor dedicate
aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Conservatorului.
Alte spectacole realizate de Departamentul canto în 2014:
- Începând cu 26 februarie se continuă proiectul „Generaţia XXI”, în parteneriat cu Radio
România. Datele recitalurilor au fost: 27.02, 19.03, 14.05 la ora 18, în Studioul de Operă al
UNMB (acest proiect s-a derulat pentru al şaselea an consecutiv).
- In 17 ianuarie la Filarmonica „Oltenia” din Craiova, sub bagheta dirijorului Robert Gutter
din SUA, soliştii Missei în do major de Beethoven au fost: prof. univ. dr. Bianca
Manoleanu, Adrian Dumitru (tenor, master I), Corina Ţică (mezzosoprană, doctorand),
Daniel Pascariu (bas, anul IV)
- Madama Butterfly, de G. Puccini – 11 IUNIE 2014, premiera la Studioul de Opera şi
Multimedia
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-

Deviz: 1000 lei (500 LEI sponsorizări)
Madama Butterfly, de G. Puccini - 21 SEPTEMBRIE 2014, Sibiu, Festivalul
Internaƫional al Artei Lirice
(asigurare de către Festival: transport, cazare, onorarii – 14.000 lei)
Participarea Departamentului la “ Orele muzicii în Grădina Cișmigiu” cu concert în
Parcul Cișmigiu – 12 OCTOMBRIE 2014, în cadrul manifestărilor artistice ale UNMB
cu ocazia sărbătoririi a 150 ani de la înfiinƫarea Conservatorului bucureştean

La iniƫiativa Decanului FIM, s-a înfiinƫat stagiunea Studioului de Operă, începând cu
anul universitar 2014, spectacole desfăşurate sub genericul OPERAMANIA.
- Madama Butterfly, de G. Puccini, 25 NOIEMBRIE 2014, în cadrul stagiunii Studioului
de Operă al UNMB
- Gala de operă, cu mare impact la public (a III-a ediƫie) dirijor Tiberiu Soare - 8
DECEMBRIE 2014, la Sala “ George Enescu” a UNMB
- Peter Pan, de L. Profeta, 18 DECEMBRIE 2014 în cadrul stagiunii Studioului de Operă
al UNMB
- O noapte furtunoasă, de P. Constantinescu – spectacol-concert în parteneriat cu
Filarmonica “Paul Constantinescu” din Ploieşti – decembrie 2014
O altă falangă importantă a activităţii artistice şi de cercetare a constituit-o cea de-a
VI-a ediţie a Festivalului Chei, în aprilie 2014.
Pe lângă concertele și spectacolele susținute de către studenții noștri în cadrul
ansamblurilor de orchestră mai sus amintite, Festivalul a reunit o serie de manifestări artistice
de înalt nivel artistic, susţinute de ansamblurile Game & Gamelan, Hard Bop Vision
Ensemble, corul Juventus Academica (dirijor Valentin Gruescu) sau de studenții UNMB, în
cadrul recitalurilor camerale și de muzică românească. O seară memorabilă de muzică de
cameră ne-a fost oferită de invitaţii speciali din străinătate: membrii Trio-ului Osiris (Haga).
Workshop-ul CINERITM organizat de CMeM în colaborare cu UNATC și Spectacolul de
mișcare scenică și teatru „IDEI” coordonat de Filip Ristovski s-au adăugat paletei
manifestărilor artistice ale festivalului, întregite de comunicările științifice din cadrul
Simpozioanelor de didactică muzicală și de muzicologie
Devenită deja o tradiție în cadrul festivalului „Chei”, Gala Excelenţei s-a organizat şi
în acest an în UNMB, acordându-se premii şi distincţii.

Premii şi distincţii acordate profesorilor şi studenţilor UNMB în 2014
Anul 2014 a fost unul deosebit, având în vedere cea de-a 150-a aniversare a
Universității Naționale de Muzică din București. Cu această ocazie, i-au fost decernate
instituției noastre mai multe distincții:


Ordinul „Meritul pentru Învățământ”, în grad de ”Mare Ofițer” Din partea
Președintelui României, „la aniversarea unui veac și jumătate de la înființare, în
semn de apreciere pentru dăruirea generațiilor de profesori care au contribuit, printrun proces educativ de înaltă ținută academică, la formarea elitei intelectuale a țării și
la progresul științei și culturii, contribuind astfel în mod determinant la modernizarea
României”



Decorația Regală Nihil Sine Deo conferită de Majestatea Sa Regele Mihai I al
României – „La împlinirea unui secol și jumătate de existență neîntreruptă, timp în
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care nenumărate generații de compozitori, muzicologi și interpreți români au fost
formate și promovate de către profesori renumiți și dedicați. Pentru că reprezintă o
flacără a înaltei culturi românești care nu s-a stins nici în cele mai grele momente ale
trecutului recent. Pentru că în cadrul său se promovează valorile și tradițiile muzicii
noastre, dar și dialogul intercultural prin muzică.”


Placheta și Diploma aniversară ”Spiru Haret” acordate de Ministrul Educației
Naționale și Ministrul Delegat pentru Învățământul Superior, Cercetare Științifică
și Dezvoltare Tehnologică Universității Naționale de Muzică din București – „În
cinstea a 150 de ani în care talentul, dedicația și pasiunea pentru muzică au dăruit
națiunii generații de muzicieni și au transformat armonia sunetului în artă și cultură
autentică. Pentru un secol și jumătate de tradiție și performanță în educația muzicală
românească și pentru generațiile de profesori, studenți și muzicieni care au ridicat
talentul la rang de creație universală.”



Diploma acordată de Rectorul și Senatul Academiei de Muzică din Cluj-Napoca –
„at suis CL anniversario, tam in excelentiae interpretationis suis musicorum, qvam in
magna competitia magistrorum, diploma in testimonio nostrum pares respectum et
admiratio.”



Brevet și Medalia Universității de Arte ”George Enescu” Iași acordată Universității
Naționale de Muzică București cu ocazia aniversării a 150 de ani, în semn de omagiu
adus meritelor excepționale în promovarea și sporirea valorilor naționale și
susținerea învățământului superior artistic românesc.



Premiul ”Gala Societății Civile”, ediția a XII-a, acordat de Fundația Gala Societății
Civile Universității Naționale de Muzică din București pentru aniversarea celor 150 de
ani de existență și activitate

Premii și distincții obţinute de profesori:
Titlul de Doctor honoris causa al Universității de Arte ”George Enescu”, Iași (iunie 2014) acordat prof. univ. dr. Dan Dediu-Sandu, rectorul Universității Naționale de Muzică din
București
Premiile Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pe anul 2013 (acordate în
2014)
Marele Premiu (pentru întreaga activitate creatoare) – Irina Odăgescu Țuțuianu
SECȚIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI MULTIMEDIA:
Pemiul pentru lucrare simfonică – Adrian Iorgulescu – Kaleidoscope–pentru voci
și orchestră de soliști
Pemiul pentru lucrare camerală – Octavian Nemescu – TRIssonumBETRI pentru ora
4 dimineața ( Nativitas Quindeci pour 11 heures nuits)
SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ:
Pemiul pentru lucrare vocal-instrumentală – Diana Vodă-Nuţeanu: Anotimpuri (Ciclu
de 5 lieduri pentru mezzosoprană şi pian, pe versuri de Lucian Blaga)
Ordinul ”Meritul cultural” în grad de Ofițer, 2014, Dan Dediu.
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GALA Premiilor Anuale ale Revistei „Actualitatea Muzicală” a Uniunii Compozitorilor
şi Muzicologilor din România pe anul 2013 (acordate în 2014)
Premiul “Colla parte” – pianista Viorica Rădoi
Premiile Forumului Muzical Român – 24.01.2014, ediţia a XIV
Premiul Grigore Constantinescu - Roman Vlad
Diplomă de excelenţă a Primăriei sectorului 2 – pentru contribuţia valoroasă şi implicarea
activă în derularea proiectelor cultural-artistice iniţiate de administraţia locală a sectorului 2,
Bucureşti – conf. univ. dr. Tatiana Noia
Premiul special “Adrian Tomescu” pentru
- Krimhilda Cristescu (Concursul ”Dan Cumpătă)

cel

mai

bun

acompaniament

–

Total distincții și premii profesori UNMB: 10

Premii ale studenţilor
Concursul International "George Enescu” – București, ediția a XIV-a
Premiul de compoziție pentru muzică simfonică – Sebastian Androne (clasa prof.
univ. dr. Dan Dediu) – pentru lucrarea Tektonum / motto: Every act of
creation is first of all an act of destruction.
Concursul Internaţional de canto de la Ningbo, China
Premiul I – Adrian Dumitru (clasa Ionel Voineag)
Premiul II – Emanuela Pascu, doctorand.
Concursul Internațional de Pian Rieti – Italia”DocMusiContest” 16 – 18 mai 2014:
Premiul I – Fabiola Ioniță (clasa conf. univ. dr. Vlad Dimulescu)
Premiul I – Iulian Ochescu (clasa prof. univ. dr. Dana Borșan)
Premiul II – Maria Ionel, anul II (clasa prof. univ. dr. Steluța Radu)
Concursul International "Pro Piano", București, ARCUB 17-22 Iunie 2014:
Premiul I de Excelență și Premiul Special "F. Chopin" pentru cea mai bună
interpretare a unei lucrări de Chopin din concurs – Dan Tudor Scripcaru
(clasa conf. univ. dr. Vlad Dimulescu)
Concursul International ”Le Grand Prix de l'Opera” 26 – 29 iunie 2014 – Opera Română
Premiul ”Colla parte” pentru cel mai bun pianist acompaniator tânăr – Cristiana
Mihart (clasa prof. univ. dr. Steluța Radu)
Locul IV și premiul pentru cea mai buna interpretare a unei arii din repertoriul italian Irina Baianƫ, master I (clasa prof. univ. dr.Ionel Voineag)
Premiile Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pe anul 2013 (acordate în
2014)
SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ/POP:
Premiul pentru muzică de jazz sau muzică instrumentală – Andrei Tudor – 3 piese
pentru pian (Vals în Eb m; Melancolie; Tango)

63

GALA Premiilor Anuale ale Revistei „Actualitatea Muzicală” a Uniunii Compozitorilor
şi Muzicologilor din România pe anul 2013 (acordate în 2014)
Premiul pentru debut: tenorul Adrian Dumitru
Concursul Festivalului muzicii maghiare – Ediția a X-a –Institutului "Balassi"
Premiul II - Ștefan Diaconu, flaut
Premiul III – Cătălin Răducanu, pian (clasa prof. univ. dr. Viniciu Moroianu)
Concursul național de creație și interpretare ”Mihail Jora”, ediția a XXIV
Laureați
Canto
Premiul I: Iustinian Zetea
Premiul II: Irina Maria Ionescu
Premiul III: Adrian Dumitru
Pian
Premiul I: Daniel Dascălu (clasa prof. univ. dr. Dana Borșan)
Premiul II, ex aequo: Claudia Mădălina Dănilă și Cristiana Mihart
Premiul III, ex aequo: Daniel Cătălin Răducanu (clasa prof. univ. dr. Viniciu
Moroianu) și Dan Tudor Scripcariu Răducanu (clasa conf. univ. dr.Vlad
Dimulescu)
Violoncel
Premiul I: Horațiu Ludușan (clasa prof. univ. dr. Marin Cazacu)
Premiul II, ex aequo: Adrian Precup și Radu Croitoru (clasa prof. univ. dr. Marin
Cazacu)
Premiul III: Constantin Borodin (clasa prof. univ. dr. Marin Cazacu)
Formațiuni camerale
Premiul II: Ștefana Zaharia vioară și Mihaela Neacșu pian (clasa conf. univ. dr.
Manuela Giosa)
Premiul III, ex aequo: Iulian Ochescu pian - Sabin Penea vioară și Iulian Turiceanu
vioară - Maria Petrache pian (clasa conf. univ. dr. Manuela Giosa)
Premiul Enescu: Claudia Mădălina Dănilă (clasa prof. univ. dr. Sandu Sandrin)
Premiul Special J. S. Bach pentru cea mai buna interpretare a unei lucrări de Bach din
concurs – Dan Tudor –Scripcaru (clasa conf. univ. dr. Vlad Dimulescu)
Premiul Muza Ghermani-Ciomac: Daniel Dascălu (clasa prof. univ. dr. Dana Borșan)
Premiul memorial Lisette Georgescu: Dan Tudor Scripcariu (clasa conf. univ. dr.
Vlad Dimulescu)
Premiul 100 de ani de la nașterea pianistei Maria Fotino: Cristiana Mihart
Premiul Carmen și Pierre Soliman: Dan Tudor Scripcariu (clasa conf. univ. dr. Vlad
Dimulescu)
Premiul David Ohanesian, ex aequo: Adrian Dumitru și Diana Gheorghe
Premiul Serafim Antropov, ex aequo: Adriana Precup și Radu Croitoru
Premiul Crețoiu Tassian, ex aequo: Ștefania Rodica Ștefan (Butu) și Cristina
Andreea Panu Misăilescu
Premiul Valentin Teodorian, ex aequo: Irina Maria Ionescu și Iustinian Zetea
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Concursul național de Interpretare și Creație Muzicală „Paul Constantinescu”, ediția a
XX-a – Ploiești
Secția vioară
Premiul I – Andra Lucia Andrei, anul III
Premiul II – Mihai Alexandru, anul II
Secția pian
Secția canto
Marele premiu – Dominic Octavian Cristea - anul II, clasa conf. univ. dr. Cristina
Soreanu.
Premiul II– Antonia Cosmina Stancu, anul III
Premiul III – Martiniana Antonie anul II
Mențiune – Diana Gheorghe, anul II
Secția violoncel
Premiul I – Constantin Borodin, violoncel, anul II (clasa prof. univ. dr. Marin
Cazacu)
Premiul II – Alexandru Totan, anul IV (clasa prof. univ. dr. Marin Cazacu)
Secția compoziție
Premiul I – Megumi Okuda, compoziție, anul II (clasa prof. univ. dr. Dan Dediu) –
premiu acordat de UCMR)
Premiul II - Bogdan Pintilie, anul III (clasa lector univ. dr. Mihai Măniceanu)
Premiul II - Alexandru Mihalcea, anul I Master (clasa prof. univ. dr. Doina Rotaru)
Premiul III – Vlad Baciu, doctorand
Concursul de Interpretare ”Matei Bucur Mihăescu” – ediția a V-a,
Marele premiu Matei Bucur Mihăescu – Iulia Martiniana Antonie anul I, (clasa
Lector univ. dr. Claudia Codreanu)
Premiul I – Cătălina Antal anul IV (clasa Lector univ. dr. Claudia Codreanu)
Premiul II – Cosmina Stancu, anul II (clasa Profesor univ. dr. Eleonora Enăchescu)
Premiul III – Andrea Panu Misăilescu, master I (clasa Lector univ. dr. Claudia
Codreanu)
Premiul III – Andrea Blidariu anul II (clasa Profesor univ. dr. Eleonora
Enăchescu)
Mențiune – Margarita Antoniadou anul III, (clasa c.d.a dr. Alina Bottez)
Premiul special al Juriului – Amaia Vargas Arieta, anul II (clasa Lector
univ. dr. Claudia Codreanu)
Premiul Felicia Filip – Andrea Panu Misăilescu
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Concursul Vox Artis de la Sibiu
Premiul II - George Vîrban, clasa prof. asoc. dr. Mariana Colpoş

Concursul George Enescu de la Paris
Premiul I - George Vîrban, clasa prof. asoc. dr. Mariana Colpoş
Concursul de teoria muzicii
Secţiunea Dicteu muzical
Premiul I – Dorin Tiberiu Păun, anul III Pedagogie muzicală (prof. Rodica
Nicolaescu)
Premiul II – Mariana Alina Manolache, anul II Compoziţie muzică uşoară (prof.
Olguța Lupu)
Mențiune – Cristina Lazăr, anul I Interpretare muzicală – Vioară (prof. Cristian
Petrescu) și Cicerone Tudor, anul II Pedagogie muzicală (prof. Olguța
Lupu)
Secţiunea Teoria muzicii – test scris
Premiul I – Mariana Alina Manolache, anul II Compoziţie muzică uşoară (prof.
Olguța Lupu)
Premiul II – Cecilia Benedicta Pavel, anul I Muzicologie (prof. Rodica Nicolaescu) și
Bogdan Pintilie, anul II Compoziţie clasică (prof. Olguța Lupu)
Premiul III – Emanuel Dumitrache, anul I Interpretare muzicală - Vioară (prof.
Cristian Petrescu), Dorin Tiberiu Păun, anul III Pedagogie muzicală
(prof. Rodica Nicolaescu) și Desiela Tătaru, anul I Muzicologie (prof.
Rodica Nicolaescu)
Mențiune – George Butcă, anul II Muzicologie (prof. Olguța Lupu)
Secţiunea Elaborare solfegii şi dictate muzicale
Secţiunea Solfegiu
Premiul I – Alexandra Gabriela Florea, anul III Canto (prof. Tatiana Hilca) și Dorin
Tiberiu Păun, anul III Pedagogie muzicală (prof. Rodica Nicolaescu)
Premiul II – Mariana Alina Manolache, anul II Compoziţie muzică uşoară (prof.
Olguța Lupu) și Cecilia Benedicta Pavel, anul I Muzicologie (prof.
Rodica Nicolaescu)
Premiul III – Desiela Tătaru, anul I Muzicologie (prof. Rodia Nicolaescu), Emanuel
Dumitrache, anul I Interpretare muzicală – Vioară (prof. Cristian
Petrescu)
Mențiune – Bianca Ionescu, anul II Pedagogie muzicală (prof. Olguța Lupu) și Elena
Antonia Liță, anul I Muzicologie (prof. Rodica Nicolaescu)
Secţiunea Elaborare solfegii şi dictate muzicale
Premiul I – Megumi Okuda, anul I Compoziție clasică (prof. Rodica Nicolaescu) și
Dorin Tiberiu Păun, anul III Pedagogie muzicală (prof. Rodica
Nicolaescu)
Premiul II – Mariana Alina Manolache, anul II Compoziţie muzică uşoară (prof.
Olguța Lupu)
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Premiul III – George Andrei Butcă, anul II Muzicologie (prof. Olguța Lupu)
Secţiunea Teoria muzicii – Eseu (tema “Acordul”)
Premiul I – Cecilia Benedicta Pavel, anul I Muzicologie (prof. Rodica Nicolaescu)
Premiul II – Alina Mariana Manolache, anul II Compoziţie muzicǎ uşoarǎ (prof.
Olguța Lupu) și Desiela Tătaru, anul I Muzicologie (prof. Rodica
Nicolaescu)
Premiul III – Antonia Elena Liță, anul I Muzicologie (prof. Rodica Nicolaescu)
Concursul National ,,Victor Giuleanu”
Secțiunea pian:
Marele premiu – Iulian Ochescu (clasa prof. univ. dr. Dana Borșan)
Premiul III – Abel-Edison Corban, anul IV (clasa prof. univ. dr. Viniciu Moroianu)
Mențiune – Ecaterina Talmaci, anul III (clasa lector univ. dr. Oana VelcoviciRădulescu)
Concursul Naţional de Interpretare a Liedului ”Ionel Perlea” ediția XXIII - 16 – 17 mai
2014 – Slobozia
Premiul pentru duo cameral „Suzana Szörenyi” – George Vârban tenor și Miriam
Drașovean pian (clasa prof. univ. dr. Steluța Radu)
Concursul național Ada Ulubeanu (pian)
Premiul I – Iulian Ochescu (clasa prof. univ. dr. Dana Borșan)
Premiul special pentru cea mai bună interpretare a unei piese românești – Iulian
Ochescu (clasa prof. univ. dr. Dana Borșan)
Concursul „Drumul spre celebritate”
Premiul III – Iulian Ochescu (clasa prof. univ. dr. Dana Borșan)
Premiul III - Boboiescu Mihai, masterand (clasa c.d.a.dr. Maria Chifu)
Concursul ”Dan Cumpătă”
Premiul II – Marius Deneș - (clasa prof. univ. dr. Dana Borșan)
Premiul special ”Remember Enescu” pentru cea mai bună interpretare a unei piese
românești – Antonia Cosmina Stancu - mezzosoprană
Concursul de fagot de la Iaşi
Premiul I şi Premiul special pentru ceea mai bună interpretare a unei lucrări
contemporane – Boboiescu Mihai, masterand (clasa c.d.a.dr. Maria
Chifu)
Concursul de muzică preclasică – UNMB, decembrie 2014
Premiul I – Raluca Bolocan, an II, specializarea Muzică religioasă (lector univ. dr.
Laura Smărăndescu)
Total număr de premii obținute de studenții UNMB: peste 100
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Alte disctincții și rezultate deosebite ale studenților UNMB:









studentul Iulian Ochescu (clasa prof, univ. dr. Dana Borșan)
- a fost selecționat în două etape Concursul international de la Novi Sad
- a fost selectat pentru a reprezenta UNMB la Festivalul-concurs internațional
de pian organizat la ULM
studentul Dan Tudor Scripcaru (clasa conf. univ. dr. Vlad Dimulescu)
- a fost selectat pentru a reprezenta UNMB la Festivalul-concurs internațional
de pian organizat la ULM
studentul Abel Corban (clasa prof. univ. dr. Viniciu Moroianu)
- a câștigat Bursa ''Principesa Margareta"
- a câștigat Bursa ”Constantin Dumitru"
studentul Cătălin Răducanu (clasa prof. univ. dr. Viniciu Moroianu)
- a câștigat Bursa ''Principesa Margareta"
studentul Marius Denes (clasa prof. univ. dr. Viniciu Moroianu)
- a fost selectat și distins pentru Evenimentul de binefacere de la Ateneul
Român "Aripi pentru talente", din 23martie
Studenții Rodica Ştefania Ştefan, Alexandru Chiriac şi Adrian Dumitru au fost
selecționați şi au participat la un Masterclass la Salzburg susținut de doamna Elisabeth
Cornelius Lund.
Irina Baianţ, master II (clasa prof.univ.dr. Ionel Voineag) a susţinut două concerte la
Paris cu Orchestra Naţională a Belgiei şi unul la Kremlin, Moscova, cu Orchestra
Teatrului Balshoi sub bagheta lui Vladimir Cosma.

Burse obținute de studenții de la canto:
 Bursa „Iolanda Mărculescu” oferită de soprana Georgeta Stoleriu şi soprana Felicia
Filip a fost câştigată de Adrian Dumitru (master, anul I) şi Anca Păuleţ, anul II.
 Bursa „Maria Ieronimaki”, oferită de Plori capital&Consulting, a fost câştigată de
Ana-Maria Hangu (master, anul I)
 În data de 9 ianuarie, Opera Naţională Bucureşti a sărbătorit 60 de la inaugurarea
actualului sediu, prilej cu care a avut loc un concert la care au participat sopranele
Iulia Isaev și Alina Bottez (profesori asociați), soprana Irina Baianţ (master I, clasa
prof. univ. dr Ionel Voineag), soprana Veronica Anuşca (doctorand) şi tenorul
George Vârban (anul I, clasa c.d.a. dr. Mariana Colpoş).
Activităţi în cadrul Departamentului Studio Spectacole (2014):

SALA GEORGE ENESCU
Manifestări
Recital vocal/canto
Recital de pian
Recital de vioară
Recital corzi grave/chitara
Recital suflători
Recital cameral
Recital susţinut de către doctoranzi

Nr.
5
28
5
4
20
14
3
68

Recital percutie
Concert de orgă
Concert simfonic
Concert aniversar /comemorare
Simpozion ştiinţific
Zilele Departamentelor
Ceremonie de decernare a titlului de DHC
Concursul Mihail Jora
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

7
2
12
4
4
2
3
1
1
1
1
8

3
1
12
2
1
1

Total manifestări

145

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

Nr.
4
2
15

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

6
2
29

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

Nr.
4
29
2
7
10
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Concursul Paul Constantinescu

1

Festivalul George Enescu
Lansare de carte/cd
Simpozion

1
5
9

Total manifestări

68

Număr total de manifestări în UNMB: 242
CONCERTE ANIVERSARE UNMB 150 DE ANI
SALA MARE A ATENEULUI ROMÂN
STUDIOUL DE OPERĂ ŞI MULTIMEDIA
SALA DINU LIPATTI
PARCUL CIȘMIGIU
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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Criteriul B.4 – Activitatea financiară a organizaţiei
S.B.4.1. Buget şi contabilitate
IP.B.4.1.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli
Min: UNMB dispune de un Buget de Venituri şi Cheltuieli propriu fundamentat după
numărul de studenţi echivalenţi şi indicatorii economico - financiari şi de calitate, specifici
activităţii de bază, şi are organizată o contabilitate adecvată care, în conformitate cu normele
legale în vigoare, urmăreşte permanent gestionarea valorilor patrimoniale.
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiei este analizat şi aprobat anual de Senatul
universitar, este urmărit permanent, lunar, de către Serviciul Financiar – Contabil şi este
riguros respectat. Veniturile sunt reflectate pe fiecare sursă de finanţare, iar cheltuielile nu au
depăşit creditele bugetare alocate, asigurându-se permanent o funcţionare sustenabilă.
Cheltuielile pentru plata salariilor sunt fundamentate în mod real, în funcţie de
specificul domeniului de activitate. Cheltuielile materiale efectuate din fondurile alocate de
la bugetul de stat, cât şi din cele extrabugetare au avut ca obiectiv dezvoltarea bazei
materiale, astfel ca activitatea de bază să se desfăşoare în condiţii de eficienţă prin crearea de
condiţii optime pentru cadrele didactice şi studenţi
Valoarea taxelor de şcolarizare se reevaluează anual, modul de calcul ţinând cont de
costul mediu de şcolarizare din învăţământul public finanţat de la bugetul de stat. Valorile se
calculează diferenţiat, pe programe de studii şi cele trei cicluri universitare, licenţă, masterat şi
doctorat (4000 – 8000 lei) şi sunt aduse la cunoştinţa studenţilor prin afişare pe site-ul
universităţii, la avizierele facultăţilor şi prin serviciul secretariat. Prin aceleaşi mijloace
studenţii sunt informaţi despre posibilităţile de asistenţă financiară de care pot dispune din
partea instituţiei şi despre modul de utilizare a taxelor.
În prezent, activitatea didactică, de cercetare şi creaţie artistică din UNMB se
desfăşoară în spaţii aflate în proprietatea instituţiei, dotate în mod corespunzător pentru
activităţile programate.

IP.B.4.1.2 Contabilitate
Ref. 1: La nivelul UNMB este organizată contabilitate proprie, în compartiment
distinct, cu personal încadrat în conformitate cu normele legale în vigoare şi adaptată la
specificul instituţiei.
Contabilitatea, ca activitate specializată în evaluarea, cunoaşterea, gestionarea şi
controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor din activitatea de
bază, oferă ordonatorului de credite informaţiile cu privire la execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli, a rezultatului execuţiei bugetare şi a administrării patrimoniului propriu precum şi
a poziţiei financiare în orice moment.
Activitatea economico–financiară este reflectată în indicatorii din Bilanţul Contabil şi
rezultatele din Contul de Rezultat Patrimonial, Situaţia Fluxurilor de Trezorerie, Structura
activelor şi Contul de Execuţie Bugetară, Raportul de gestiune şi Registrul inventar.
Elementele prezentate în Situaţia Financiară sunt conforme cu principiile contabile
generale, prevăzute de contabilitatea de angajamente. Politicile contabile ale instituţiei au la
bază proceduri contabile privind toate operaţiunile patrimoniale şi persoanele implicate în
desfăşurarea acestora, aprobate prin decizii ale ordonatorului de credite.
Veniturile şi cheltuielile sunt armonizate cu obiectivele propuse a fi realizate, ca
urmare a gestionării activităţii de învăţământ superior şi de cercetare. Operaţiunile de încasări
şi plăţi se efectuează prin conturile bancare, cu respectarea strictă a disciplinei financiare.
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Activitatea contabilităţii este informatizată şi transparentă. Pentru buna desfăşurare a
activităţii din cadrul acestui compartiment, instituţia a achiziţionat soft-urile aferente.
IP.B.4.1.3 Auditare şi răspundere publică
Min: UNMB are organizat auditul intern, care se desfăşoară pe baza programelor de
audit - instrumente de monitorizare ale auditării. Fundamentarea opiniei de audit are în
vedere gestionarea resurselor disponibile ale instituţiei, în scopul realizării obiectivelor
necesare în asigurarea siguranţei în funcţionare, în conformitate cu cadrul legal.
Bilanţul Contabil, Contul de Execuţie Bugetară şi Raportul auditorului sunt analizate şi
aprobate de Senatul universitar, iar indicatorii economico-financiari sunt publicaţi în
Monitorul Oficial al României.
În vederea certificării bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară, la data de
31 decembrie 2011 s-a efectuat auditarea internă de către auditorul public intern. În urma
vacantării prin deces a postului de audit intern s-au organizat mai multe concursuri în UNMB,
conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în anul 2013, dar din lipsa candidaţilor sau a lipsei de
competență a unor candidați, postul nu s-a ocupat. Ne încadrăm în dispoziţiile legale, care
prevăd obligativitatea efectuării auditului intern la o perioadă de maximum 3 ani.
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Domeniul C - Managementul calităţii
În UNMB s-a înfiinţat din 2006 o Comisie pentru asigurarea şi evaluarea calităţii
interne, în care sunt reprezentate ambele Facultăţi şi studenţii UNMB. Astfel, comisia poate
avea o comunicare directă cu Senatul, Consiliile Facultăţilor şi departamentele.
Comisia a elaborat, conform legislaţiei în vigoare, Regulamentul asigurării calităţii
învăţământului la nivelul UNMB, Manualul calităţii coordonează reînnoirea şi reformularea
unor documente strict necesare unui învăţământ superior de elită şi aplică strategii adecvate la
cote de relevanţă europeană. Este vorba, în primul rând, de elaborarea noii Carte universitare a
UNMB, avizate de către MECT prin adresa 48262 bis/22. 09. 2011 şi de regulamentele
aferente, în conformitate cu ultimele prevederi legale publicate. Cu privire la Reforma
învăţământului muzical românesc şi competitivitatea acestuia la nivel internaţional, există şi
se aplică Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial din cadrul Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti. Pe baza unor premise metodologice sunt prevăzute
obiectivele generale şi specifice, academice şi administrative, acţiunile programului,
responsabilităţi
şi termene, scopul şi definirea standardelor necesare conceperii şi
funcţionalizării unui model de control managerial intern, uniform şi coerent.
La aceasta s-au adăugat numeroase Regulamente (şi altele sunt în curs de finalizare),
aprobate de Senatul universitar:
REGULAMENTE UNMB
1. Alegeri UNMB (Regulamentul pentru alegerea membrilor structurilor de conducere)
2. Arhivă (Nomenclatorul arhivistic al UNMB)
3. Audit (Carta auditorului intern)
4. Audit (Regulamentul de organizare şi funcţionare a compartimentului Audit Public Intern
din cadrul UNMB)
5. Biblioteca (Regulamentul de organizare, funcţionare şi administrare)
6. Burse studenţeşti (Regulamentul privind acordarea de burse pentru studenţi)
7. Calitate (Raportul de evaluare internă a calităţii)
8. Calitatea în învăţământ (Regulamentul asigurării calităţii la nivelul UNMB, Manualul
calităţii)
9. Carta (Carta UNMB)
10. Departamente (Regulamentul de funcţionare a departamentelor din cadrul FIM)
11. Departamente (Regulamentul de funcţionare a departamentelor din cadrul FCMPm.)
12. Cămin studenţesc (Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminului UNMB)
13. Centre de cercetare (Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de cercetare)
14. Cercetare (Strategia de cercetare a UNMB pentru 2007-2013)
15. Cercetare (Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice şi activităţii artistice din
UNMB)
16. Concursuri (Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare)
17. Consiliul Ştiinţific (Regulamentul Consiliului ştiinţific al UNMB)
18. Control managerial (Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial din
cadrul UNMB)
19. Credite (Regulamentul privind organizarea procesului de învăţământ pe baza sistemului
de credite)
20. Credite (Regulamentul de examinare şi notare a studenţilor pe baza sistemului de credite)
21. D.C.S.A.A. (Regulamentul privind modul de organizare şi statutul de funcţionare a
Departamentului de Cercetare Ştiinţifică şi Activităţi Artistice)
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22. Diplome (Regulamentul privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea, şi evaluarea
periodică a programelor de studiu şi a diplomelor emise)
23. Doctorat (Regulamentul de organizare şi desfăşurare a doctoratului)
24. D.P.P.D (Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea DPPD)
25. DRIPC: (Statutul şi regulamentul de funcţionare a Departamentului de Relaţii
Internaţionale şi Programe Comunitare)
26. Examen de licenţă (Conţinutul şi metodologia examenului de licenţă la FIM)
27. Examen de licenţă (Conţinutul şi metodologia examenului de licenţă la FCMPm)
28. Examen de disertaţie (Conţinutul şi metodologia examenului de disertaţie la FIM)
29. Examen de disertaţie (Conţinutul şi metodologia examenului de disertaţie la FCMPm)
30. Examen de admitere (Conţinutul şi metodologia concursului de admitere în învăţământul
universitar – UNMB)
31. Editură (Statutul editurii UNMB)
32. Etică (Codul de etică al UNMB)
33. Financiar-administrativ (Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea activităţii
financiar-administrative)
34. FCMPm (Regulamentul de funcţionare a FCMPm)
35. FIM (Regulamentul de organizare şi funcţionare a FIM)
36. Master (Regulamentul de organizare şi funcţionare a Masterului)
37. Mediatecă (Regulamentul de organizare şi funcţionare a Mediatecii)
38. Ordine interioară (Regulamentul de ordine interioară)
39. Plan strategic (Planul strategic de dezvoltare al UNMB)
40. Senat UNMB (Regulamentul Senatului UNMB)
41. Securitate şi sănătate în muncă (Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Comitetului de Securitate şi Sănătate în muncă)
42. Studenţi (Ghidul studentului)
43. Studenţi (Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei studenţilor din UNMB)
44. Studio de concerte (Statutul de funcţionare a studioului de concerte, spectacole şi
înregistrări “George Enescu”)
45. Taxe de studiu (Regulamentul privind încasarea taxelor de studii)
Lista regulamentelor UNMB elaborate, completate sau actualizate în 2012:
1. Regulamentul de concurs pentru obţinerea gradaţiei de merit – aprobat în şedinţa
Senatului UNMB din 14 martie 2012;
2. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de
doctorat şi al Şcolii Doctorale din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti Aprobat în şedinţa Senatului din 21 martie 2012;
3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului UNMB - Aprobat în şedinţa
Senatului din 28.06.2012;
4. Regulament privind acordarea de burse pentru studenţi – aprobat de Senatul UNMB în
data de 12 decembrie 2012;
5. Regulamentul Centrului de Muzică Veche – aprobat în şedinţa Senatului UNMB în
data de 12 decembrie 2012.
Regulamente aprobate în 2013:
- Regulamentul de examinare şi notare a studenţilor pe baza sistemului de credite
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- Regulamentul privind primirea de noi membri ai Şcolii Doctorale din Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti
- Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti
- Conţinutul şi metodologia concursului de admitere în învăţământul universitar pentru anul
universitar 2013-2014
A. Strategia de cercetare a Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală.
B. Planul strategic al Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală.
C. Planurile strategice de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică pentru anul universitar 20132014 ale departamentelor:
- Departamentul de Compoziţie
- Departamentul de Muzicologie şi Ştiinţele educaţiei
- Departamentul de Dirijat şi Instrumente Complementare
D. Planurile strategice de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică pentru anul universitar 20132014 ale programelor de studii de licenţă:
- Programul/specializarea Compoziţie muzicală
- Programul/specializarea Dirijat
- Programul/specializarea Muzică religioasă
- Programul/specializarea Muzicologie
- Programul/specializarea Pedagogie muzicală
E. Planurile strategice de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică pentru anul universitar 20132014 ale programelor de studii de master:
- Programul/specializarea Stil şi limbaj compoziţional
- Programul/specializarea Sinteză muzicologică
- Programul/specializarea Stilistică dirijorală
- Programul/specializarea Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase
- Programul/specializarea Muzică şi cultură pop
Regulamente modificate în 2013:
- Regulament privind acordarea de burse pentru studenţi
- Regulamentul de examinare şi notare a studenţilor pe baza sistemului de credite
- Regulamentul de activitate profesională a studenţilor
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului UNMB
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi
al Şcolii Doctorale din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
- Regulamentul de funcţionare a Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
(reactualizat)
2014:
I. Regulamente / metodologii aprobate:
- Conţinutul şi metodologia concursului de admitere în învăţământul universitar pentru anul
2014-2015 (Senat 26 februarie 2014)
- Conţinutul şi Metodologia examenului de licenţă, iunie 2014 / februarie 2015 (Senat 26
februarie 2014)
- Conţinutul şi Metodologia examenului de disertaţie, iunie 2014 / februarie 2015 (Senat 26
februarie 2014)
- Metodologia desfăşurării procesului de evaluare a tezelor de abilitare în Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti (Senat 19 martie 2014, 3 decembrie 2014)
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- Regulamentul privind modul de întocmire a contractului de închiriere pentru instrumentele
muzicale (Senat 24 iunie 2014, 19 noiembrie 2014)
II. Modificări / completări Regulamente / metodologii:
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat
şi al Şcolii Doctorale din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (Senat 22
ianuarie 2014)
- Regulamentul privind criteriile de ierarhizare anuală a studenţilor pe locuri de la bugetul de
stat (Senat 22 ianuarie 2014)
- Regulament de activitate profesională a studenţilor (Senat 22 ianuarie 2014)
- Regulamentul de examinare şi notare a studenţilor pe baza sistemului de credite (Senat 26
februarie 2014)
- Regulamentul privind primirea de noi membri ai Şcolii Doctorale din Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti (Senat 28 mai 2014)
- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul U.N.M.B.
(Senat 24 iunie 2014)
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat
şi al Şcolii Doctorale din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (Senat 10
septembrie 2014)
- Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (Senat 3 decembrie 2014)
Standarde (S) şi indicatori de performanţă (IP)
Criteriul C.1 – Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
S.C.1.1. Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii
IP.C.1.1.1 Organizarea sistemului de asigurare a calităţii
Ref. 2: În cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti funcţionează
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) – structură responsabilă cu elaborarea,
implementarea, coordonarea şi aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii. La nivelul fiecărei facultăţi există Comisii care coordonează activitatea pe programe
de studii. Comisia promovează o cultură a calităţii, insistând asupra modernizării şi aplicării
Regulamentelor necesare bunei desfăşurări a procesului didactic în instituţie (a se vedea lista
de mai sus). Aceeaşi comisie a iniţiat alcătuirea formularelor de evaluare a cadrelor didactice
de către studenţi. În vederea îmbunătăţirii sistemului de asigurare a calităţii s-au efectuat
comparaţii cu universităţi similare din ţară şi din străinătate pentru evaluarea şi monitorizarea
calităţii. Acest proces a fost facilitat de schimburile internaţionale de cadre didactice şi
studenţi, prin care s-au obţinut informaţii despre sisteme de asigurare a calităţii din
universităţile europene (Erasmus, CEEPUS).
UNMB a primit obţinut aprecieri pozitive din partea comisiilor de evaluare
instituţională externă, obţinând acreditare internaţională atât din partea AEC, cât şi EUA.
IP.C.1.1.2 Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii
Ref. 2: Politica UNMB centrată pe calitate vizează, pe de o parte, consolidarea
permanentă a bazei materiale şi a dotărilor instituţiei. Pe de altă parte, asigurarea calităţii
învăţământului muzical s-a concretizat anul acesta printr-o mult mai atentă formulare a unor
regulamente de funcţionare, care au fost alcătuite şi discutate conform unor principii şi
termene bine definite. Planurile de învăţământ – îndeosebi cele de la ciclul de masterat – au
fost modernizate în sensul introducerii de noi cursuri şi de mai mare flexibilitate. Programele
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de politici şi strategii centrate pe calitate sunt urmărite de comisia de specialitate menţionată
în Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial din cadrul UNMB, în vederea
aplicării şi îmbunătăţirii permanente a standardelor de calitate, prin implicarea fiecărui
compartiment, prin stimularea şi participarea fiecărui membru al corpului didactic şi de
cercetare. Fiecărei politici îi corespund strategii de realizare cu prevederi şi termene concrete,
aşa cum sunt menţionate în Planurile strategice, operaţionale şi Declaraţia Rectorului în
domeniul calităţii.
Criteriul C.2 – Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a
programelor şi activităţilor desfăşurate
S.C.2.1 Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi
diplomelor ce corespund calificărilor
IP.C.2.1.1 Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la iniţierea, aprobarea,
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu
Ref. 3: Regulamentul există şi se aplică. În conformitate cu principiile adoptate în
procesul Bologna, programele de studiu au fost permanent schimbate, revizuite, supuse
aprobării Senatului. Actualmente, sunt puse în aplicare H.G.nr.580/09.07.2014, publicată în
M.O.nr.527/16.07.2014, privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor /
programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru
anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor
învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012,
2012-2013 şi 2013-2014.
Anual, informaţiile şi evaluările de la nivelul programelor de studii sunt prelucrate în
vederea elaborării Raportului anual de evaluare a calităţii pentru întreaga instituţie.
Toate programele de studii universitare de licenţă şi masterat organizate la cele două
facultăţi ale UNMB au fost acreditate (evaluare periodică) pe baza Rapoartelor de evaluare
externă şi a vizitelor efectuate de comisiile de experţi evaluatori ai ARACIS.
Prin participarea la procesul de evaluare externă a calităţii academice, în cadrul
programului finanţat din fonduri europene (contract nr. POSDRU/2/1.2/S/1), UNMB a obţinut
calificativul Grad de încredere ridicat; UNMB este clasată pe locul I la categoria A în
domeniul Muzică prin Metodologia de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi
ierarhizării programelor de studii; şi în anul 2014 UNMB a continuat să desfăşoare o politică
conformă cu legislaţia în vigoare, efectuând evaluări periodice ale programelor de studii
universitare şi participând totodată la activităţile prevăzute prin proiectele desfăşurate de
MECS, ARACIS, CNFIS cum ar fi: Sisteme moderne de preluare, evaluare şi informare
privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale; Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii; Registrul matricol unic;
Îmbunătăţirea calităţii sistemului naţional de învăţământ superior în conformitate cu
schimbările societăţii bazate pe cunoaştere şi cu dinamica pieţei muncii etc.
IP.C.2.1.2 Corespondenţa dintre diplome şi calificări
Ref. 2: Programele de studiu şi diplomele sunt elaborate şi emise în funcţie de
cerinţele calificării universitare, conform reglementărilor în vigoare. Acestea, diplomele
obţinute de absolvenţii UNMB atestă că titularii acestora au dobândit cunoştinţe şi competenţe
generale şi de specialitate în domeniul pe care l-au absolvit. Programele de studii şi diplomele
sunt revizuite prin comparaţie europeană şi internaţională pe baza unui set de nivele
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profesionale de reper.
Criteriul C.3 – Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor
învăţării
S.C. 3.1 Evaluarea studenţilor
IP.C.3.1.1 Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea
studenţilor care este aplicat în mod riguros şi consecvent
Ref. 1: UNMB are un Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor cu
proceduri specifice programelor şi disciplinelor aferente, care este aplicat în mod riguros şi
consecvent. Sistemul de examinare, precum şi ponderea activităţii de pe parcursul semestrului
sunt aduse la cunoştinţa studenţilor şi sunt prevăzute în fişa disciplinei şi în regulamentul
aferent, precum şi în cataloagele individuale şi în cele centralizate la nivelul facultăţii şi al
instituţiei, în registre şi în format electronic. La examinare participă, pe lângă titularul
cursului, cel puţin încă un cadru didactic de specialitate.
Regulamentul privind examinarea şi notarea studenţilor şi pachetul de
procedee/tehnici/metode de examinare, prevăzute de către fiecare departament în funcţie de
specificul său, au fost completate, începând din 2006, de un sistem în care se recomandă ca la
examinare să participe şi un examinator extern.
IP.C.3.1.2. Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării, pe cursuri şi
programe de studiu
Ref. 2: Datorită profilului aparte al învăţământului muzical, oferta educaţională a
UNMB este ghidată de principiul „centrării” pe student a activităţilor didactice; principiul
„centrării pe student” fiind în mod natural asumat. Această cultură instituţională este
împărtăşită în totalitate şi de către cadrele didactice care predau cursuri sau conduc seminarii
la disciplinele teoretice sau la clasele de ansamblu muzical (orchestră sau cor). Specificul
predării „unul la unul” face ca în învăţământul muzical studenţii să fie stimulaţi pentru
învăţarea creativă. Aceasta diferă, desigur, de la o specializare la alta, de la un ciclu de studii
la altul: este evident că, în cadrul masteratului, independenţa şi creativitatea studentului se
afirmă la un nivel net superior celui din programele de licenţă.

Criteriul C.4 – Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
S.C.4.1. Calitatea personalului didactic şi de cercetare
FIM şi FCMPm beneficiază de personal didactic deplin adecvat studenţilor, atât
numeric, cât şi profesional. Corpul profesoral corespunde întru totul specificului programelor
de studiu şi a obiectivelor de calitate pe specializări şi discipline. Fiecare disciplină are doar
cadre didactice de specialitate.
Indicatori de performanţă
IP.C.4.1.1 Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi
Ref.2. În UNMB raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi este stabilit în
aşa fel încât să se asigure nivelul propriu optim al calităţii academice şi realizarea obiectivelor
propuse, predarea şi învăţarea, cercetarea şi creaţia artistică. Învăţământul artistic presupune o
anumită calitate a predării şi învăţării specifice domeniului Datorită lucrului individual cu
artistul în formare, este absolut necesar un raport optim între numărul de cadre didactice şi
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studenţi, având în vedere atât cursurile colective, cât şi orele de măiestrie interpretativă,
componistică, dirijorală, muzicologică etc. Se are, de asemenea, în vedere stabilirea unui
raport similar celor existente în universităţile de prestigiu din Europa şi din lume, ţinând cont
de specificul învăţământului 1 – 1 (individual).
IP.C.4.1.2 Evaluarea colegială
Ref.1: UNMB realizează în mod obligatoriu evaluarea colegială periodică, conform
regulamentului de evaluare a cadrelor didactice. Fiecare facultate înregistrează rezultatele
evaluării colegiale sub forma unui document sintetic şi îl raportează anual.
IP.C.4.1.3 Evaluarea personalului didactic de către studenţi
Ref.1: Există un formular de evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor didactice,
aprobat de Senat. Condiţiile existente pe piaţa educaţională (numărul mare de furnizori de
servicii de învăţământ, globalizarea, apariţia de noi forme de educaţie, posibilitatea de a studia
în întreg spaţiul Uniunii Europene) fac ca asigurarea calităţii serviciilor oferite de
universitate să devină un factor determinant al atractivităţii şi competitivităţii acesteia. Una
dintre aceste acţiuni este evaluarea activităţilor didactice de către studenţi. Aceasta este
obligatorie, are loc anual, iar rezultatele se prelucrează la nivelul catedrelor, facultăţilor şi
universităţii. Rezultatul evaluării obţinut de fiecare cadru didactic este comunicat acestuia în
mod individual. Rezultatele prelucrate statistic sunt discutate şi analizate la facultăţi şi la
nivelul instituţiei şi constituie o bază de informaţii în vederea îmbunătăţirii activităţilor
didactice şi a relaţiei cu studenţii.
IP.C.4.1.4 Evaluarea de către managementul universităţii
Ref. 1: Cadrul didactic se autoevaluează şi este evaluat anual de către şeful de
departament. Universitatea dispune de un formular de evaluare anuală multicriterială a
fiecărui cadru didactic şi de un sistem de clasificare a performanţelor în predare, cercetare şi
servicii aduse instituţiei şi comunităţii. Promovarea personalului didactic depinde de
rezultatele evaluării, în care sunt avute în vedere şi rezultatele evaluării colegiale şi ale celei
făcute de studenţi.
Criteriul C.5 – Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
S.C.5.1 Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti
FIM şi FCMPm beneficiază de un fond mediatic relativ bogat (partituri, material
audio-video, cărţi, publicaţii) la care fiecare student are acces liber. În condiţiile respectării
drepturilor intelectuale, studenţii pot folosi doar în scopul studiului toate resursele de învăţare.
IP.C.5.1.1 Disponibilitatea resurselor de învăţare
Ref.2: Mediateca UNMB funcţionează sub această denumire din anul 2001 şi este
împărţită în două servicii: Biblioteca şi Audiovizualul, la rândul lor cuprinzând mai multe
compartimente. Scopul acestui departament este de-a pune la dispoziţia procesului de
învăţământ tot materialul de care acesta are nevoie, în cantitatea necesară şi la timp.
Resursele de învăţare sunt asigurate în funcţie de necesităţile obiective ale procesului
de învăţământ, precum şi de cererile specifice ale catedrelor celor două Facultăţi. Accesul
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studenţilor şi cadrelor didactice la orice resursă este neîngrădit, singura cerinţă fiind deţinerea
unui Permis de Mediatecă. În anumite condiţii, Mediateca este deschisă şi pentru utilizatorii
externi, doar la Sala de lectură.
Documentele care au fost solicitate, indiferent de suportul material, au fost întotdeauna
puse la dispoziţia procesului de învăţământ, în măsura în care furnizorii au putut să găsească,
în ţară şi străinătate, respectivele documente şi Universitatea a putut să le achiziţioneze.
Deoarece de multe ori necesităţile nu au concordat cu ceea ce s-a găsit pe piaţa de specialitate,
s-a recurs la schimburi interbibliotecare şi alte mijloace specifice. Actualizarea periodică a
Mediatecii se încearcă să se facă în ritm susţinut, în primul rând la solicitarea expresă a
cadrelor didactice şi a studenţilor, în acord cu programul didactic al Universităţii.
Modernizarea Mediatecii a început printr-un soft mai puţin performant. În acest
moment informatizarea se face cu ajutorul Softlink Alice. Accesarea informaţiei prin baza de
date s-a făcut, până anul trecut, la calculatoare, repartizate la cele două compartimente de
împrumut ale celor două servicii, pentru toţi utilizatorii. Aşa că, pe lângă fişierele tradiţionale,
ca asiguratoare a păstrării informaţiei şi pe alt suport, există şi posibilitatea accesării virtuale a
bazei de date. Datorită consolidării vechii clădiri a Universităţii, Biblioteca a trebuit să se
mute din nou în alt spaţiu, unde nu mai există loc special pentru accesarea virtuală a
informaţiei, deocamdată.
Accesul la internet al personalului Universităţii, oricărei categorii ar aparţine, este
neîngrădit în cadrul Universităţii.
Departamentul este abonat la reviste româneşti importante, de profil, iar prin
intermediul Bibliotecii Centrale Universitare există posibilitatea accesului on-line din
interiorul Campusului UBB la publicaţii de specialitate, şi nu numai, din străinătate. Prin
donaţii primim şi publicaţii de specialitate şi alte documente de la alte instituţii de profil din
ţară şi din străinătate.
În cadrul Compartimentului electroacustic se realizează compact discuri cu creaţiile
muzicale ale unor compozitori de seama ai României, care sunt sau au fost profesori ai
Universităţii. Aceste documente sunt realizate în exclusivitate pentru procesul de învăţământ.
Problema cea mai dificilă a Mediatecii, problema locaţiei, a făcut primul mare pas spre
rezolvare. Niciodată locaţia pe care a avut-o Biblioteca sau Audiovizualul n-a corespuns, din
toate punctele de vedere, normelor legale, profesionale de funcţionare. Această problemă se
va rezolva prin construirea unei clădiri, P+4 cu două subsoluri. Astfel se va moderniza cu
adevărat acest departament, cel mai important ajutor profesional al procesului de învăţământ.
Parterul şi primele trei nivele vor fi ale Mediatecii. Deoarece Biblioteca are documente mai
mari ca volum, informaţia fiind mai puţină pe o suprafaţă mai mare decât la Audiovizual,
acest serviciu va avea parterul şi două etaje, cu o împărţire judicioasa a spaţiului, care să
cuprindă toate compartimentele pe care, la ora actuală, este necesar să le aibă o bibliotecă în
curs de modernizare. Aceeaşi metodologie se va păstra şi pentru Audiovizual, punându-se şi
aici accentul pe modernizare, nu ca scop în sine, ci ca metodă de a ajunge cât mai uşor şi
eficient la informaţia dorită.
Deoarece o instituţie cu profilul Mediatecii trebuie să aibă un spaţiu luminos, întreaga
faţadă a fost compusă de către arhitect ca o mare fereastră către lumină, lucru ce va uşura
toată activitatea, atât a utilizatorilor cât şi a personalului menit să faciliteze ajungerea la
scopul final al Mediatecii, informaţia, sub orice formă ar fi ea, pusă la dispoziţia utilizatorilor.
Compartimentele noi, care vor apărea la fiecare serviciu în parte, vor îmbogăţi seria de
activităţi care se vor putea desfăşura aici. Astfel, va exista o sală pentru restaurarea
documentelor, modern utilată, compartimentul tehnic, laboratorul foto şi video. La
Audiovizual va avea mare importanţă pentru utilizatori Compartimentul de Copieri,
Înregistrări pentru serviciu sau pentru utilizator a documentelor pe diferite suporturi numai
pentru scopuri didactice. Toate acestea înseamnă o adevărată modernizare a întregii aparaturi
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a Mediatecii în general şi a Audiovizualului în special. Cu un personal pregătit pe mai multe
paliere ale culturii, acest compartiment ar putea fi în viitor punctul de efervescenţă creatoare
al Mediatecii.
IP.C.5.1.2 Predarea ca sursă a învăţării
Ref.1: Procesul de instruire este coordonat de cadre didactice, muzicieni-pedagogi
de notorietate naţională şi internaţională, din profesionişti aplicanţi ai artei interpretative,
compozitori, muzicologi, dirijori. Toţi profesorii sunt încadraţi în urma unor concursuri care
conţin date stricte ale profesiunii. Astfel, studenţii sunt orientaţi printr-o relaţie de tip
„mentor” – „discipol”. Fiecare student este un discipol cu particularităţi inconfundabile, care
îşi formează propriul „cod intelectual/profesional/artistic”, în totală libertate decizională, întrun univers artistic în care „clonarea” nu îşi găseşte nici raţiunea de a se insinua, nici suportul
spiritual. Orice student doreşte, încă de când a început disciplinarea aptitudinilor muzicale adică din copilărie - să fie el însuşi. Construcţia personalităţii unui tânăr – în special în etapele
masteratului şi doctoratului – este posibilă prin consfinţirea atributelor unui mentor-artist, el
însuşi bine format.
FIM şi FCMPm dispun de un centru media de consultare activă a materialelor
(partituri, discuri), de Direcția de Cercetare, Inovare și Informare, care implică personalul
didactic şi studenţii.
Implicarea studenţilor în cercetarea de „laborator” este o condiţie de bază a studiului.
Doar partiturile şi discurile consacrate pot oferi date valabile / valoroase; de aceea, existenţa
acestor instrumente de studiu este asigurată deplin şi, totodată, în continuă evoluţie.
Este de menţionat şi Studio-ul de înregistrări în care studenţii pot să realizeze stocarea
prin mijloace tehnice moderne a propriilor interpretări artistice.
IP.C.5.1.3 Programe de stimulare şi recuperare
FIM
Ref. 1: FIM dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte
precum Concursul de interpretare anual şi acordarea burselor de excelenţă. Competiţia
artistică are rigori extrem de dure, astfel încât acel tip de student “cu dificultăţi” se autoexclude. Desigur, există – ca în orice sistem de învăţământ – sesiuni de restanţe şi un set de
măsuri de ore suplimentare (de consultaţii) pe care le acordă profesorii studenţilor, în genere.
Bunăoară, astfel de ore suplimentare sunt efectuate şi de studenţii excepţionali care au în
proiect apariţii publice deosebite (concursuri, concerte, recitaluri, spectacole). Cu privire la
studenţii cu dizabilităţi, menţionăm cazul unui student de la FIM care prezintă o formă de
autism, și care a fost abordat cu o atenţie specială de către personalul didactic.
FCMPm

Ref. 1:
FCMPm dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe
înalte în învăţare precum Concursurile de Compoziţie „Paul Constantinescu” şi „Ştefan
Niculescu”, Concursul de Muzicologie „George Breazul”, Concursul Coral, Concursul de
Teoria muzicii, cât şi un sistem de acordare a burselor. Există, pentru cei cu dificultăţi în
învăţare, sesiuni de restanţe şi refaceri integrale de discipline. Pentru o studentă cu distrofie
musculară s-au creat facilităţi cu privire la coordonarea calendarului educaţional cu spaţiul
rezervat corespunzător disciplinelor de studiu.
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În UNMB s-a îmbunătăţit sistemul de acordare a burselor de excelenţă pentru studenţi
(burse ale UNMB) şi s-au desfăşurat activităţi de selecţie, în baza parteneriatului publicprivat, pentru acordarea unor burse de către fundaţii precum Fundaţia „Principesa Margareta”,
Fundaţia „Constantin Dumitru”, Fundaţia „Sergiu Celibidache”, Bursele „Yolanda
Mărculescu”, „Ştefan Gheorghiu”, „Ieronymaki”, „Dorel Paşcu”, UNIMIR. S-au acordat
premii în cadrul concursurilor organizate de UNMB - Concursul Mihail Jora, Concursul
Victor Giuleanu, Concursul Ştefan Niculescu, Concursul Ştefan Gheorghiu, Concursul de
Fagot, Concursul Coral, Concursul de Muzicologie, Concursul de Teoria muzicii.
IP.C.5.1.4 Servicii studenţeşti
Ref. 2: Universitatea oferă servicii variate studenţilor şi dispune de programe speciale
pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate, pe care le monitorizează şi le evaluează
periodic: cămin studenţesc, sală de sport, cabinet medical, servicii de consiliere şi orientare în
carieră.
Căminul studenţesc al U.N.M.B. din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8, sector 1, este unul
dintre cele mai moderne şi mai utilate din Bucureşti, funcţionează după un regulament propriu
de ordine interioară şi dispune de următoarele dotări: are 52 de camere (209 locuri) care sunt
dotate cu 60 de frigidere; o spălătorie cu 4 maşini de spălat automate şi o uscătorie, un aragaz
electric şi o sală de mese cu 3 cuptoare cu micro-unde şi 4 plite electrice; 4 cuptoare cu
microunde în camere; sală de socializare; o sală de calculatoare, cu 6 desk-top-uri; un sistem
audio cu 2 boxe; 10 săli de studiu individual, dotate cu pianine etc. În cămin este instalată o
reţea de Internet şi T.V., toate camerele fiind echipate cu prize pentru accesul la Internet şi la
semnalul T.V., iar pe palierele şi în spaţiile comune sunt instalate 12 echipamente T.V.,
funcţionează un automat pentru băuturi calde şi altul pentru băuturi şi produse reci, respectiv
există canapele, mese şi fotolii pentru socializare.
Căminul este dotat cu sistem de supraveghere video (compus din 16 camere video,
dintre care 15 sunt amplasate în interiorul clădirii şi 1 în exterior), cu un sistem de
semnalizare în caz de incendiu şi cu ascensor hidraulic.
Ca un element specific unui învăţământului superior vocaţional, instituţia asigură
serviciile de împrumut a instrumentelor muzicale din dotarea universităţii, servicii de acordaj
şi reparaţii ale instrumentelor muzicale, un atelier de lutier, spaţii destinate concertelor
studenţeşti, posibilitatea de a efectua studiu individual în sălile universităţii, zilnic, până la
orele 21,30. Noile propuneri de îmbunătăţire şi de diversificare a serviciilor care pot fi oferite
studenţilor sunt discutate regulat cu reprezentanţii acestora în structurile de conducere de la
nivelul facultăţilor şi universităţii.
La sediul U.N.M.B. funcţionează şi un bufet-restaurant modern, oferind o gamă
rezonabilă de preparate culinare, dar şi o bibliotecă cu profil muzical, respectiv sunt instalate
trei plasme pentru programe video, trei automate de băuturi calde şi unul de produse şi băuturi
reci.

82

Criteriul C.6 – Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea
calităţii

internă

a

S.C.6.1 Sisteme de informaţii
Indicatori de performanţă
IP.C.6.1.1 Baze de date şi informaţii
Ref. 2: Referitor la bazele de date şi accesul la informaţie, putem distinge mai multe
aspecte:
•

•

•
•

Utilizatorii beneficiază de sisteme de calcul performante (atât de calculatoare desktop,
cât şi de laptop-uri), up-gradate şi modernizate permanent, conectate la reţeaua
universităţii şi, respectiv, la Internet. De asemenea, tot prin intermediul reţelei interne,
sunt implementate aplicaţii de tip client-server, care asigură accesul la ultima legislaţie
în vigoare apărută, sau la programele moderne de contabilitate, salarizare sau gestiune.
Angajaţii beneficiază şi de existenţa unei poşte electronice, fiecare utilizator având
creată o adresă de e-mail. Există şi un site – de pagină de Internet – al Universităţii:
www.unmb.ro bilingv (română/engleză), cu sub-capitolele: www.fim.ro şi
www.fcmpm.ro, respectiv: www.editura.glissando.ro şi www.musicologytoday.ro, cu
sub-domeniile: www.midas–unmb.ro şi „De la ucenicie la măiestrie, în practica
dirijorală” unde doritorii pot accesa diversele informaţii, actualizate periodic, de
interes specific activităţii de învăţământ superior.
Securitatea şi buna circulaţie a informaţiilor este asigurată de:
a) existenţa unei soluţii antivirus de tip client-server, ce presupune management-ul
central de pe un sistem de tip server, al aplicaţiei antivirus instalată pe fiecare
calculator în parte;
b) posibilitatea copierii şi salvării în timp real a datelor utilizatorilor, pe un sistem de
tipul server, cu partajarea datelor în funcţie de utilizator şi parolă;
c) posibilitatea înregistrării în timp real a datelor utilizatorilor, pe dispozitive externe
de stocare de date, asigurate.
Acolo unde este necesar, alimentarea şi funcţionarea calculatoarelor, a serverului,
precum şi a tuturor echipamentelor de reţea este asigurată de existenţa unor dispozitive
de tip UPS.
Existenţa unui server de Baze de Date pentru secretariate –de tip registru-matricol– în
sala 30 din corpul C (o aplicaţie locală a programului naţional, conceput la nivelul
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice).

Menţionăm şi asigurarea, de către UNMB, a abonamentelor la baze de date
internaţionale (JSTOR) sau publicaţii de prestigiu, cu profil didactic (Journal of Research in
Music Education), în scopul creşterii calităţii cercetării ştiinţifice.
Criteriul C.7 – Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările obţinute
S.C.7.1 Informaţie publică
Transparenţa publică a datelor şi informaţiilor, în formă tipărită şi în formă electronică,
despre toate calificările şi programele de studiu, actualitatea, corectitudinea şi validitatea
acestor informaţii, trebuie demonstrate permanent.
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Indicatori de performanţă
IP.C.7.1.1 Oferta de informaţii publice
Ref. 1: Universitatea oferă informaţii şi date, cantitative şi calitative, actuale şi
corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de
cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte de interes pentru public, în
general, şi pentru studenţi, în special. Aceste informaţii se găsesc pe site-ul Universităţii,
precum şi prin magazia de difuzare a tipăriturilor proprii, unde se pot procura broşurile despre
examenele de admitere şi licenţă, precum şi alte regulamente necesare.
Informaţiile oferite public de instituţie sunt compatibile cantitativ şi calitativ cu cele oferite de
universităţile din Spaţiul European al Învăţământului Superior.
Promovarea universităţii se realizează pe mai multe căi:
-

pagina de Internet a UNMB: http://www.unmb.ro disponibilă în permanenţă tuturor
celor interesaţi;
acţiuni de promovare prin mass-media locală şi regională (ziare, emisiuni radio şi TV)

Criteriul C.8 – Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform
legii.
S.C.8.1 Structura instituţională de asigurare a calităţii este conformă
prevederilor legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a fost înfiinţată, are structură şi
desfăşoară activităţile prevăzute prin reglementările în vigoare. Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii, actualizată în şedinţa Senatului UNMB din 16 aprilie 2014 este:
Preşedinte:
- Conf. univ. dr. Viniciu Moroianu
Membri:
- Prof. univ. dr. Matei Alexandru
- Conf. univ. dr. Mircea Tiberian
- Lect. univ. dr. Grigore Cudalbu
- Lect. univ. dr. Dalila Cernătescu
- Student Anastasia-Irina Dincu
Indicatori de performanţă
IP.C.8.1.1 Comisia coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi
asigurare a calităţii
Ref. 2: Procedurile şi activităţile de evaluare privind calitatea educaţiei au fost
elaborate şi aprobate de Senatul universitar. Comisia elaborează anual Raportul de evaluare
internă a calităţii şi îl face public prin afişare, publicare, inclusiv în format electronic şi postat
pe site-ul UNMB. Există o relaţie permanentă a comisiei cu ARACIS. Membrii Comisiei şi
alte persoane din structurile UNMB participă la conferinţe, training-uri şi în proiecte
strategice coordonate de ARACIS
În anul 2010 a avut loc evaluarea în vederea acreditării instituţionale a UNMB de o
Comisie mixtă alcătuită de reprezentanţi ai ARACIS şi ai AEC (Association Européene de
Conservatoires, Hochschulen für Musik, Music Universities). Evaluarea s-a finalizat prin
rapoartele separate ale reprezentanţilor ARACIS şi AEC, pe baza cărora UNMB a obţinut
calificativul maxim – grad de încredere ridicat.
În ierarhizarea programelor de studii organizate de universităţile acreditate din
sistemul naţional de învăţământ, UNMB s-a clasat pe locul I la categoria A, în domeniul
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Muzică, Conform art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prevederilor hotărârii
Guvernului nr. 789/2011.
În 2013 s-a finalizat procesul de evaluare instituţională a UNMB de către EUA
(European Universities Association). Raportul întocmit de către comisia de experţi străini a
fost întru totul favorabil instituţiei noastre. Astfel s-a confirmat, odată în plus (având în vedere
aprecierile pozitive anterioare ale evaluatorilor internaţionali de la AEC), calitatea
învăţământului desfăşurat în UNMB.

85

