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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).
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.575/15.07.2015 (M.O.554/27.07.2015) - Licență
- H.G.nr.595/2015 (M.O.nr.595/06.08.2015) – Master
- H.G.nr.778/23.09.2015 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la
H.G.nr.595/2015 (M.O.nr.723/25.09.2015)
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
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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.
Organigramă aprobată în ședința Senatului din 23. 09. 2015:
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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: prof. univ. dr. Vlad Dimulescu
Locţiitor:
prof. univ. dr. Viniciu Moroianu
Secretar:
lect. univ. dr. Oana Rădulescu (Velcovici)
Consiliul departamentului: prof. univ. dr. Vlad Dimulescu – Director Departament
conf. univ. dr. Manuela Giosa
prof. univ. dr. Verona Maier
conf. univ. dr. Cristina Popescu Stăneşti
prof. univ. dr. Viniciu Moroianu
prof. univ. dr. Steluţa Radu
Disciplina / Şef de disciplină:
1. Disciplina instrumente cu claviatură – prof. univ. dr. Vlad Dimulescu
2. Disciplina muzică de cameră – conf. univ. dr. Manuela Giosa
3. Disciplina acompaniament – prof. univ. dr. Steluţa Radu
 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 – Director Departament
conf. univ. dr. Emil Vişenescu
lector univ. dr. Ioana Croitoru
lector univ. dr. Marina Dragomirescu
conf. univ. dr. Alexandru Ganea
prof. univ. dr. Alexandru Matei
Disciplina / Şef de disciplină:
1. Disciplina instrumente cu coarde: lector univ. dr. Ioana Croitoru
2. Disciplina instrumente de suflat-percuţie: conf. univ. dr. Emil Vişenescu
3. Disciplina orchestră: conf. univ. dr. Alexandru Ganea
4. Disciplina acompaniament: lector univ. dr. Marina Dragomirescu
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 Departamentul Canto şi Artele spectacolului muzical:
Director de departament: conf. univ. dr. Cristina Şoreanu
Locțiitor:
conf. univ. dr. Mariana Colpoş
Secretar:
lector univ. dr. Mădălina Marinescu
Consiliul departamentului: conf. univ. dr. Cristina Şoreanu – Director Departament
prof. univ. dr. Bianca Luigia Manoleanu
conf. univ. dr. Mariana Colpoş
conf. univ. dr. Anda Tăbăcaru Hogea
lector univ. dr. Alexandru Petrovici
lector univ. dr. Cezara Petrescu
Disciplina / Şef de disciplină:
1. Disciplina lied: prof. univ. dr. Bianca Manoleanu
2. Disciplina canto: ponf. univ. dr. Mariana Colpoş
3. Disciplina operă: conf. univ. dr. Anda Tăbăcaru Hogea
4. Disciplina acompaniament: lector univ. dr. Alexandru Petrovici
5. Disciplina arta actorului – mişcare scenică: lector univ. dr. Cezara Petrescu
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală (FCMPm):
 Departamentul Compoziţie:
Director de departament: conf. univ. dr. Christian Berger
Locțiitor:
lector univ. dr. Bogdan Vodă
Secretar:
asist. univ. dr. Dinu Savu
Consiliul departamentului: conf. univ. dr. Christian Berger – Director Departament
prof. univ. dr. Antigona Corina Rădulescu
prof. univ. dr. Dan Dediu-Sandu
prof. univ. dr. Mircea Tiberian
prof. univ. dr. Livia Teodorescu – Ciocănea
lector univ. dr. Bogdan Vodă
Şef familii de discipline:
1. Compoziţie – prof. univ. dr. Doina Rotaru
2. Armonie şi Arta construcţiei melodice – conf. univ. dr. Diana Vodă Nuţeanu
3. Polifonie (Contrapunct şi fugă) şi Semiotică muzicală – prof. univ. dr.
Antigona Rădulescu
4. Compoziţie Jazz/ muzică uşoară – prof. univ. dr. Mircea Tiberian
5. Forme şi analize muzicale şi Teoria instrumentelor şi orchestraţie – prof.
univ. dr. Livia Teodorescu-Ciocănea
 Departamentul Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale
Director de departament: prof. univ. dr. Olguţa Lupu
Locțiitor:
conf univ. dr. Florinela Popa
Secretar:
cercet. şt. III dr. Costin Moisil
Consiliul departamentului: prof. univ. dr. Olguţa Lupu – Director Departament
prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu
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lect. univ. dr. Tatiana Hilca
lect. univ. dr. Anamaria Călin
asist. univ. dr. Mihai Murariu
conf. univ. dr. Florinela Popa
Şef familii de discipline:
1. Muzicologie (Muzicologie, Sinteză muzicologică, Istoria muzicii, Stilistică
muzicală, Estetică muzicală, Folclor etc.) – conf. univ. dr. Florinela Popa;
2. Ştiinţele educaţiei muzicale: Teorie, solfegiu, Dictat, Teoria superioară a
muzicii, Citire de partituri, Reducţia pianistică, Educaţie muzicală
contemporană, Sisteme de cultivare a auzului, disciplinele cu profil
didactic etc. – conf. univ. dr. Grigore Cudalbu.
 Departamentul Dirijat şi Instrumente Complementare:
Director de departament:
Locțiitor:
Secretar:
Consiliul departamentului:

prof. univ. dr. Mihail Diaconescu
lector univ. dr. Horia Maxim
lector univ. dr. Laura Smărăndescu
prof. univ. dr. Mihail Diaconescu – Director Departament
prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță
lector univ. dr. Laura Smărăndescu
prof. univ. dr. Smaranda Murgan
conf. univ. dr. Petru Andriesei
lector univ. dr. Horia Maxim

Şef familii de discipline:
1. Dirijat orchestră – conf. univ. dr. Petru Andriesei;
2. Pian general – lector univ. dr. Horia Maxim;
3. Dirijat cor academic – conf. univ. dr. Valentin Gruescu;
4. Muzică religioasă – lector univ. dr. Gabriel Oprea;
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
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Începând cu anul universitar 2011-2012, ciclul al treilea – studii universitare de
doctorat – se organizează în cadrul Şcolii doctorale: doctorat ştiinţific şi doctorat profesional.
Locuri: granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență
și cu frecvență redusă cu bursă și fără bursă și locuri cu taxă.
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:
- Stil şi limbaj compoziţional (reacreditat în 2014)
- Sinteză muzicologică (reacreditat în 2013)
- Stilistică dirijorală (reacreditat în 2014)
- Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase (reacreditat în
2013)
- Jazz şi culturi muzicale pop (reacreditat în 2014)
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;
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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:
Preşedinte:
- conf. univ. dr. Ladislau Csendes
Membri:
- prof. univ. dr. Ionel Voineag
- conf. univ. dr. Verona Maier
- lector univ. dr. Bogdan Vodă
- conf. univ. dr. Roxana Gheorghiu
- Student-doctorand Cristina Uruc,
juristul Felix Vîjîiac urmând să asigure consultanţa de specialitate privind cadrul legal.
Componența comisiei numită în ședința Senatului din 19.09.2012 a fost actualizată în ședința
Senatului din 17.06.2015


De asemenea, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului
U.N.M.B., a fost stabilită, în ședința Senatului universitar din 4 martie 2015, componența
Comisiei disciplinare:
- prof. univ. dr. Olguţa Lupu
- prof. univ. dr. Marin Cazacu
- prof. univ. dr. Steluţa Radu
IP.A.1.1.3. Răspundere şi responsabilitate publică
Ref. 1 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 2015 s-a ocupat, în urma concursului organizat de UNMB, postul de audit intern,
rămas vacant pe perioada 2012-2015, din lipsa candidaților.
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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. 3: 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.
Evaluarea eficienței administrației la nivel de universitate se realizează pe baza
procedurilor și documentațiilor specifice Sistemului de Management al Calității. În anul 2015,
membrii Comisiei SCIM din UNMB au participat la Cursul de Formare Managementul
Riscului (2-3 iulie 2015), organizat de Expert Bussines Center (supervizat de ANAF) și la
Conferința națională de control intern Performanță și bună guvernanță în administrația
publică (15 octombrie 2015), organizată de Institutul de Control Intern.
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, o bibliotecă cu spațiu de acces la baza de date
și sală de lectură, ateliere și un compartiment audio-vizual cu sală de vizionări și de audiții.
Este în curs de instalare și punere în funcțiune și noul studio profesional de înregistrări de la
etajul al IV-lea al Mediatecii.

Indicatori de performanţă
IP.A.2.1.1. Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi
Ref. 2: Pe lângă spaţiile existente, Universitatea Națională de Muzică din București a
inaugurat în 2015 o clădire nouă, complexă, cu destinaţia Mediatecă.
SITUAŢIA SPAŢIILOR EXISTENTE
CORP A
Suprafaţa brută (desfăşurată)
(tronson A1) Suprafaţa netă (utilă)
Săli de curs/seminar
Sală calculatoare
Alte spaţii
Sala de operă
Bufet
(tronson A2) Suprafaţa brută (desfăşurată)
Suprafaţa netă (utilă)

3.141,15 m.p.
1.913,53 m.p.
516,53 m.p.
34,40 m.p.
816,17 m.p.
375,25 m.p.
171,18 m.p.
1.667,66 m.p.
1.016,00 m.p.
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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) 208,13 m.p.
Săli de percuţie
118,10 m.p.
Alte spaţii
90,03 m.p.
(subsol tronsonul A4) Suprafaţa brută (desfăşurată)
31,50 m.p.
Săli de percuţie
31,50 m.p.
CORP B
Suprafaţa brută (desfăşurată)
6.020,04 m.p.
Suprafaţa netă (utilă)
3.842,95 m.p.
Săli de curs/seminar
1.153,76 m.p.
Alte spaţii
2.091,16 m.p.
Sală concerte (G. Enescu)
315,34 m.p.
Terasă
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.
1.017,53 m.p.
308,59 m.p.
290,44 m.p.

CORP D

Suprafaţa brută (desfăşurată)
Suprafaţa netă (utilă)

235,25 m.p.
190,10 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.

MEDIATECĂ Suprafaţa construită:
Suprafaţa brută (desfăşurată)
Suprafaţa netă (utilă)

513,60 m.p.
4.267,40 m.p.
3.470,52 m.p.

CĂMIN
STUDENŢI

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

Suprafaţa brută (desfăşurată)
Suprafaţa netă (utilă)

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;
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- Sală de calculatoare;
- Magazie de decoruri;
- Magazie de costume;
- Atelier lutier;
- Atelier de croitorie;
- Atelier tapiţerie;
- Birou Liga Studenţilor;
- Bufet;
- 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.
- Decanat F.I.M.
- Departament Muzicologie şi Ştiinţe Ed. Muz
- Şef Serviciu Administrativ
- Magazia de Materiale;
- 2 săli de studiu;
- 11 săli se curs;
- Amfiteatrul D. G. Kiriac;
- Amfiteatrul L. van Beethoven;
- 2 săli Laboratorul Multimedia;
- Departamentul de Dirijat şi Instrumente Complementare;
- Birou Madrigal;
- Departament Compoziţie;
- Centrala telefonică.
- Alte spaţii.
■ demisolul tronsonului A3 cu o suprafaţă brută (desfăşurată) de 208,13 m.p.:
- Săli 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;
Secretariat Artistic;
Departament Relaţii Internaţionale;
Cabină Dirijor;
Direcţia de Cercetare Inovare şi Informare;

15

-

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.:
- Magazia de Instrumente;
13 săli de studiu;
2 săli de orchestră;
Cabinet medical;
-

Birou eliberare diplome;
Birou Audit Intern;
Birou Madrigal;
Centrul de Baze de Date al U.N.M.B.;
Birouri Administrative (Contabilitate, Resurse, Ad-tiv, Juridic);
C.C.S.P.A. şi Editura U.N.M.B.;
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.: la această dată este nefuncţional, urmând a
intra într-un proces de reabilitare.

• 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;
- Atelierul de multiplicare şi legătorie;
- Atelier instalator.
Respectivului corp de clădire i-a fost reabilitat acoperișul.

• 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).

•

Clădire Mediatecă: str. Știrbei Vodă, nr. 35, cu o suprafaţă construită de 513,80
m.p., o suprafaţă brută (desfăşurată) de 4.267,40 m.p. şi o suprafaţă netă (utilă) de 3.470,52
m.p.:
- Parter: Spaţii (momentan neocupate), pentru care, în prezent, nu există o destinaţie.
Etaj 1: Bibliotecă (Comunicarea colecţiilor, Colecţii electronice, Sală lectură, Şef
Serviciu Bibliotecă)
- Etaj 2: Audiovizual (Sală de audiţii, Sală de vizionări, Şef Serviciu Audio-vizual).
Departamentul de Cercetare, Inovare şi Informare).
Sala de doctorat.
Alte spaţii (momentan neocupate)
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-

-

Etaj 3: Birou achiziţii Publice;
Arhiva tehnică.
Alte spaţii (momentan neocupate).
Etaj 4: Şef Serviciu Tehnic.
Studio Înregistrări.
Sală auditorium.
Sală repetiții orchestră.

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.
INVESTIŢIE (ÎN CONTINUARE)
Obiectiv complex cu destinaţia MEDIATECĂ

1. S-au finalizat și recepționat toate şi lucrările de construcţie la obiectivul cu destinaţia
Mediatecă, investiție care a ajuns la o valoare totală de 1.980.966,75 lei, cu T.V.A. inclus.
2. Pentru supravegherea derulării optime a lucrărilor de construcţie a noului obiectiv cu
destinaţia Mediatecă, menţionat anterior, au fost continuate serviciile de dirigenţie de şantier
în specialitatea construcţii în valoare de 3.000 lei/lună, serviciile de dirigenţie de şantier în
specialitatea instalaţii, cu o valoare de 1.450 lei/lună și serviciile de asistenţă tehnică, în
valoare de 0,1 % din valoarea situaţiilor de lucrări lunare (sistate pe durata suspendării
lucrărilor).

LUCRĂRI DE REABILITARE
cu fianțare de la Bugetul de stat, executate în cursul anului 2015
În conformitate cu Planul Achiziţiilor Publice al UNMB pentru anul 2015, au fost derulate anul
trecut următoarele contracte de lucrări pentru reabilitarea spaţiilor de învăţământ:
1. Având în vederea necesitatea alimentării – independente – cu energie electrică a imobilului
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

nou construit cu destinaţia Mediatecă, au fost continuate serviciile de întocmire a proiectelor
tehnice, achiziţionarea tuturor echipamentelor necesare şi executarea tuturor lucrărilor de
instalare, de racordare şi de punere în funcţiune a unui post de transformare nou, prefabricat,
într-o anvelopă de beton, în valoare totală de 396.512,53 lei, cu T.V.A. inclus (din care au fost
decontate în anul 2015 lucrări în valoare de 212.064,96 lei, cu T.V.A. inclus).
Tot în vederea alimentării – independente – cu energie electrică a Mediatecii, s-au contractat și
serviciile privind actualizarea planului cadastral general, prin transpunerea coordonatelor din
sistemul de proiecţie local, Bucureşti (1930), în noul sistem de proiecţii stereografice 1970, şi
avizarea noii diocumentaţii la O.C.P.I., respectiv dezmembrarea documentaţiei cadastrale, în
vederea dezlipirii construcţiei aferente noului post de transformare, prin crearea a două loturi
distincte şi obţinerea unui număr cadastral şi a unei cărţi funciare separate (pentru încheierea
contractului de racordare, în vederea furnizării de energie electrică), în valoare totală de 7.000
lei, firma nefiind plătitoare de T.V.A.
Ca urmare a intemperiilor din noaptea de 31 iulie - 1 august 2015, constatându-se o avarie în
corpul B la sistemul de scurgere a apei pluviale, ce a dus la inundarea etajului I şi a parterului,
au fost executate lucrări de reparaţie – în regim de urgenţă – a instalaţiei de preluare ape
pluviale şi a lucrăriilor de izolare a gurii de scurgere de pe terasa corpului B printr-o
membrană bituminoasă, respectiv refacerea zugrăvelilor degradate în respectivele spaţii
afectate ale corpului B, constând în desfacere tencuieli de glet, finisaje cu glet şi zugrăveli
lavabile, cu o valoare totală de 7.344,87 lei, cu T.V.A. inclus.
În vederea reabilitării – în regim de urgenţă – a peretelui din zona N-E a căminului studenţesc,
s-au executat lucrări de dezafectare a unui coş de cărămidă şi refacerea învelitorii de tablă în
zona streşină-coş, desfacerea tencuielii exterioare respectiv repararea calcanului şi izolarea
acestuia cu polistiren expandat, şi aplicarea, în această zonă, de vopsea acrilică la exterior, în
valoare totală de 16.050 lei, firma nefiind plătitoare de T.V.A.
Datorită defectării sistemului de alarmare de la casieria universităţii, s-au contractat și
serviciile privind montarea unui nou sistem de alarmare în caz de efracţie – şi întocmirea
proiectului aferent, avizat conform Legii nr. 333 din 2003 – sistem ce are în componenţa sa o
centrală de avertizare efracţie, un acumulator de tip back-up, de 17 A, detectori de mişcare,
respectiv două sirene de averizare interior-exterior, în valoare totală de 2.414,11 lei, cu T.V.A.
inclus.
În urma controlului efectuat de o echipă de ofiţeri din cadrul Compartimentului de Sisteme de
Securitate Private, Secţia 3 Poliţie, la sediul universităţii şi având în vedere concluziile privind
evaluarea şi tratarea riscurilor la securitate fizică (realizat de către o firmă specializată), au
fost contractate servicii de proiectare cu o firmă autorizată şi de autorizare de către M.A.I.
pentru cele două sisteme de supraveghere cu camere video (T.V.C.I.) existente, atât la sediu,
cât şi la căminul studenţesc, ambele sisteme fiind compuse din câte 16 camere video şi un
DVR cu 16 canale, în valoare totală de 3.349,98 lei, cu T.V.A. inclus.
Având în vedere finalizarea lucrărilor la noul obiectiv cu destinaţia Mediatecă, au fost
contractate servicii de curăţare (interioară/exterioară) a tuturor geamurilor noii clădiri cu o
firmă specializată, care a pus la dispoziţie şi alpinişti utilitari, în valoare totală de 14.880 lei,
cu T.V.A. inclus.

8. Datorită finalizării noului obiectiv cu destinaţia Mediatecă şi punerea lui în funcţiune,
respectiv mutarea departamentelor Audio-Vizual şi Bibliotecă, s-a impus conectarea urgentă a
noilor spaţii la reţeaua de telefonie fixă şi cea de Internet a U.N.M.B., constând în instalarea şi
racordarea unui cablu telefonic cu 50 perechi de fire între centrala telefonică şi Mediatecă,
completarea cablajului Internet de la biroul administratorului I.T. din corpul C, prin podul
corpului A şi, respectiv până la Mediatecă, cu fibră optică autoportantă, instalarea în biroul
administratorului I.T. şi, respectiv, în podul corpului A 2 a două media convertoare, care au
permis şi recuplarea Decanatelor din tronsonul A3 la reţeaua de fibră optică, furnizarea şi
montarea unei extensii în centrala telefonică existentă pentru încă 12 abonaţi de interior (în
primă fază), în valoare totală de 20.714,56 lei, cu T.V.A. inclus.
9. Având în vedere faptul că ultimele tratamente de ignifugare, din lipsă de fonduri, au fost
aplicate în anul 2014 doar la acoperişul căminului studenţesc şi, respectiv, dată fiind
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

obligativitatea legală de a executa şi certifica astfel de operaţiuni cel puţin o dată la trei ani, au
fost contractate servicii pentru prestarea, finalizarea, testarea şi predarea tuturor operaţiilor de
ignifugare la podurile cu acoperiş tip şarpantă, din material combustibil (lemnos), de la corpul
A (6.100 m.p.) şi corpul C (1.935 m.p.), de la sediul U.N.M.B., în valoare totală de 28.893,86
lei, cu T.V.A. inclus.
Datorită apariţiei unei avarii la instalaţia de încălzire de la demisolul corpului C, au fost
executate și lucrări de reparaţii la această instalaţie, constând în înlocuirea instalaţiei de
încălzire cu ţeavă P.P.R.., cu dn 50-20 mm. şi intercalarea de fitinguri din oţel sau P.P.R.., cu
o valoare totală de 2.092,67 lei, cu T.V.A. inclus.
Având în vedere stadiul fizic într-un stadiu avansat de degradare al anumitor spaţii, atât de la
sediul universităţii, cât şi de la căminul studenţesc, au fost executate lucrări de igienizare ale
respectivelor spaţii, care constau în reparaţii tencuieli, zugrăveli, înlocuire parchet, montat
faianţă şi gresie, având valoare totală de 32.557,65 lei, cu T.V.A. inclus.
Din cauză că în perioada iernii centrala funcţioneză cu 2 cazane de putere, ce necesită o
evacuare de fum şi gaze nearse foarte bună, s-au realizat servicii de proiectare pentru sistemul
de evacuare gaze arse de la centralele termice de la subsolul clădirii corpului A al U.N.M.B.,
(servicii care au inclus expertiza şi studiul aferente), în valoare totală de 5.580 lei, cu T.V.A.
inclus.
După finalizarea noului obiectiv cu destinaţia Mediatecă au fost prestate serviciile de
identificare, de evaluare şi de control al riscurilor de incendiu, respectiv realizarea unor
planuri de intervenţie în cazuri de incendiu atât pentru ansamblul de clădiri de la sediul
U.N.M.B., cât şi de la căminul studenţesc, în condiţiile prevăzute prin Lege, în valoare totală
de 49.229,82 lei, cu T.V.A. inclus.
Pentru evitarea de accidente pe perioada iernii, au fost executate lucrări de revizie a
acoperişului corpului de clădire C de la sediul U.N.M.B., constând în tăierea crengilor ce
afectează acoperişul, înlocuirea învelitorii din tablă zincată (pe o suprafaţă de circa 20 m.p.),
înlocuirea jgheaburilor semirotunde din tablă zincată pe o lungime de circa 10 m.l., executarea
operaţiunilor de vopsire anticorozivă a învelitorii din tablă zincată, pe o suprafaţă de circa 60
m.p., înlocuirea burlanelor rotunde din tablă zincată (10 m.l.), curăţarea şi vopsirea
anticorozivă a jgheaburilor, pe o lungime de aproximativ 70 m.l., instalarea de opritoare de
zăpadă, de parazăpezi, executarea unor tencuieli exterioare la îmbinări, în valoare totală de
9.100 lei, firma nefiind plătitoare de T.V.A.
Pentru stoparea infiltraţiilor prin acoperişul corpului E (Atelierul Legătorie–Xerox, Atelierul
de Tâmplărie şi Atelier Instalator, au fost executate toate lucrările de refacere a acoperişului
corpului de clădire E, constând în desfacerea parţială a învelitorii din tablă şi montarea tablei tip ţiglă metalică- pe o suprafaţă de 340 m.p. cu toate accesoriile sale, constând în burlane,
jgheaburi, opritori zăpadă şi refacerea tencuielii exterioare a faţadei), în valoare totală de
28.190 lei, firma nefiind plătitoare de T.V.A.

IP.A.2.1.2 Dotări.
Ref. 2: În cursul anului 2015 au fost achiziţionate:
- mijloace fixe – cu fonduri de la bugetul de stat – în valoare de 1.111.449,23 lei şi anume:

 un sistem complex de echipamente, de programe şi accesorii destinat
înregistrării audio profesionale, pentru dotarea noului studio de înregistrări din
Mediatecă;
 un sistem de supraveghere cu camere video, format din 5 camere de
supraveghere video de interior de tip HDCVI FULL HD, a 2 megapixeli, IR
20 m. HDCVI, cu lentile varifocale şi un monitor cu LED, FULL HD, 24”
pentru Compartimentul Bibliotecă;
 un sistem de supraveghere cu camere video, format din 4 camere de
supraveghere video de interior de tip HDCVI FULL HD, a 2 megapixeli, IR
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20 m. HDCVI, cu lentile varifocale şi un monitor cu LED, FULL HD, 24”
pentru Compartimentul Audio-Vizual;
o multifuncţională color A3, model Konica Minolta Bizhub C 224e / CF 2
pentru Secretariatul Muzical;
un set mobilier bibliotecă (6 etajere cu 7 poliţe 2480 X 450 X 86), pentru sala
de lectură din noua clădire a Mediatecii;
un set mobilier sală doctorală (corp bibliotecă mică, corp bibliotecă mare, masă
vizitator cu 4 module, birou + extensie) pentru noua sală doctorală din clădirea
Mediatecii;
un scanner profesional A2 pentru D.C.I.I.;
un echipament profesional de înregistrare, compus din: o cască profesională,
două monitoare tip activ-studio, un sub-woofer activ, un stativ microfon şi un
adaptor pentru setul microfoane stereo din studioul ce monitorizează sala
George Enescu;
un sistem complex pentru proiecţie, compus dintr-un videoproiector şi un ecran
de proiecţie acţionat electric (prin telecomandă), pentru dotarea
departamentului Audiovizual din noul obiectiv cu destinaţia Mediatecă;
un pian concert model KAWAi GX-6, pentru dotarea studioului de la etajul al
IV-lea al Mediatecii;
trei cornete în Si bemol model Yamaha, argintate, cu diametrul ţevii principale
de 11,73 mm, cu pâlnie aurită, cu diametrul pâlniei de 119 mm., cu câte un
muştiuc suplimentar (lucrat manual, argintat, mărimea 1B) și cu cutiile
aferente, pentru dotarea claselor de suflători;
doi timpani, cu dimensiunile de 23” şi respectiv de 32”, model Adams, din
seria profesională, generaţia II, cu mecanism echilibrat, cu pedală, cu role
rulare netede (material cupru bătut), de sistem european pentru dotarea sălilor
de percuţie;
un vibrafon de concert, model Musser M55WT, 37 note, 3 octave F3-F6,
acordaj 442, cu bare din aluminiu şi înălţime reglabilă pentru dotarea sălilor de
percuţie;
șase seturi de pupitre orchestră hidraulice pentru partituri muzicale -cu
cărucioare de transport- marca Manhasset (20 buc. pupitre și 1 cărucior /set)
pentru dotarea noului studio din Mediatecă;
două seturi a câte 3 etajere pentru discuri vinil din pal melaminat de culoare
albă, rezistent la umezeală şi la pete, uşor de curăţat cu dimensiunile de 182
cm lăţime, 39 cm. adâncime şi 182 cm. înălţime (totală) pentru dotarea
Compartimentului Audiovizual;
două seturi a câte 10 mese de culoare albă, din plastic polipropilenic/plastic
ABS, cu cadru susţinere şi picioare de oţel, protejate cu un strat anticoroziv, cu
inserţie de zinc, un set având dimensiunile de 75 cm. lungime x 75 cm. lăţime
x 75 cm. înălţime, iar alt set cu cu dimensiunile 125 cm. lungime x 75 cm.
lăţime x 75 cm. înălţime, cu scaune de culori diferite, cu şezut şi spătar din
plastic polipropilenic, respectiv cu cadrul şi picioarele din oţel, pentru dotarea
noii săli de audiţii de la Compartimentul Audiovizual;
un set de 4 mese din PAl melaminat de culoarea stejarului cu dimensiunile de
400 x 75 x 80 cm., cu cinci separatoare de capăt, înalte de 40 cm. pentru
dotarea sălii de colecţii electronice a Bibliotecii;
un set dulapuri compacte din PAL melaminat culoare stejar, cu 3 rânduri de uşi
şi poliţe interioare cu dimensiunile de 330 cm. lungime x 240 cm. înălţime x
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55 cm. adâncime, cu accesorii, pentru dotarea noului birou Achiziţii Publice
din clădirea Mediatecii;
 un set dulapuri compacte din PAL melaminat culoare stejar, cu 3 rânduri de uşi
şi poliţe interioare, cu dimensiuni de 330 cm. lungime x 240 cm. înălţime x 55
cm. adâncime și cu accesorii, pentru dotarea Compartimentului Bibliotecă din
noua clădire a Mediatecii;
 30 computere pentru birou, cu sistem de operare Windows 8.1 şi suita
Microsoft Office (10 buc. Bibliotecă, 1 buc. D.G.A., 1 buc. Secretariat Institut,
1 buc. sală eliberat diplome, 4 buc. sală informatică, 1 buc. Şef Serv. Tehnic, 1
buc. Rectorat, 2 buc. serv. Contabilitate, 1 buc. Birou Audit Intern, 1 buc.
Birou Resurse Umane 1 buc. Birou Prodecan F.I.M., 4 buc. Audiovizual, 1
buc. Centrul Muzică Electro-acustică şi Multimedia, 1 buc. Secretariat
F.C.M.P.M.).
- mijloace fixe -cu finanţare din fonduri proprii- în valoare de 69.638,24 lei şi anume:
 un computer performant, cu monitor LED HD 22” şi licenţe (Win 8.1 şi Office
HB 2016) pentru D.C.I.I.
 un autoturism Dacia Duster pentru deplasări în interesul universităţii.
- obiecte de inventar – cu fonduri de la bugetul de stat – în valoare totală de 212.037,23 lei
şi anume:

 4 buc. măsuţe albe pentru cafea cu latura de 50 cm., 13 buc. scaune exterioare fixe
gri-maro, corp B, la intrarea în U.N.M.B.;
 2 buc. cinele Zildjian 18” Classic Orchestra Selection, 1 buc. stativ T.M.H.C.S.
cinele Meinl, 1 buc. triangle studio 49 TI 3 Royal, 1 buc. triangle Grover Pro TR9,
1 set beţe triangle Grover TB D, pentru dotarea sălilor de percuţie;
 un set de tobe Tama VP48VS-SDN, 1 buc. cinel Sabian 20” AAX Stage Ride BR, o buc.
cinel Sabian 16” AAX V-Crash, un set de cinele Sabian 14” HH Fusion H.A.T.S (2
buc./set), 1 buc. amplificator Combo Bas EDEN ECIO şi 1 set microfon Samson VP1,
pentru sălile de Jazz;

 10 buc. DVD Player Philips (tip deck), 10 buc. DVD Player Philips, portabile, 10
buc. căşti wireless Sony RF 811, 1 buc. TV Led Samsung 48”, un covor bicolor 1,2 x










1,7 m, o buc. covor traversă 1,2 x 1 m., 3 buc. scaune birou Fingel negru, pentru dotarea
noii clădiri cu destinaţia Mediatecă (Audiovizual);
120 buc. scaune de vizitator model Taurus, cu şezutul şi spătarul îmbrăcate cu stofă de
culoare neagră şi braţe cromate, o canapea Office Travis cu 3 locuri, stofă, 2 buc. fotolii
Office Travis, stofă și un covor traversă 1,2 x 19 m. pentru dotarea studioului de
înregistrări din noua locaţie din clădirea Mediatecă;
1 buc. cafetieră Heinner, pentru Serviciul Social;
un echipament de calcul tip PC Intel 2C m ATX, 1 buc. aparat foto Nikon, 4 buc.
scaune de birou, OFF 907, maro/negru, 2 buc. panouri de plută 150 x 100 cm. B-SILK, cu
ramă din aluminiu pentru Secretariatul Artistic;
un echipament de calcul tip PC Intel 2CmATX și un HDD Extern Seagate Expansion
Desktop 2 TB pentru Centru de baze de date;
un sandwich-maker Heiner, un fişet metalic cu 2 uşi şi 4 poliţe, o cafetieră Bosch pentru
Birou Contabil Şef;
un P.C. desktop HP Pro 3500 Gy MT Dual Core G 1620 500 GB, un frigider Arctic FB
125+, 1 buc. scaun directorial Riva C11 pentru Birou Contabilitate;
un UPS APC Back-UPS 950 VA, 8 buc. switch Zyxel GS 1900-24 – EV şi o scară
aluminiu cu 8 trepte pentru Administrator Reţea;
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 1 buc. echipament de calcul tip P.C. Intel 2C m ATX, o multifuncţională Laser
Monocrome DCP 2500 Brother, 1 buc. fax Panasonic MB 2130 TX 1B 33.6 cu telefon, 4
buc. scaune de birou OFF 907 maro, 1 buc. scaun directorial Gold P. (piele ecologică) S09
galben, 1 buc. ştampilă cauciuc cu suport Trodat, 1 buc. capsator HS 1000 pentru 100 coli,
pentru Rectorat.;
 1 buc. multifuncţională, laser, monocrom, Brother DCPL-2500 DY/W pentru Biroul
Prodecan F.I.M.;
 o multifuncţională laser monocrom Brother DCPL-2500 DY/W și un frigider Arctic FB
125+, pentru Biroul Audit Intern;
 1 buc. multifuncţională laser B/W Brother DCP 2500 DJ pentru Secretariat Institut;
 două echipamente de calcul tip P.C. Intel 2C m ATX, 3 buc. scaune de birou, OFF 907,
maro/ negru, 1 buc. ştampilă cauciuc cu suport Trodat şi 1 buc. Desktop HP Pro 3500 G2
MT, Dual Core pentru Secretariat F.I.M.;
 2 buc. echipament de calcul tip PC Intel 2C m ATX, 1 buc. ştampilă cauciuc cu suport
Trodat pentru Secretariat F.C.M.P.M.;
 1 buc. ştampilă cauciuc cu suport Trodat , pentru D.G.A..;
 1 buc. ştampilă cauciuc cu suport Trodat, pentru D.P.P.D.;
 1 buc. matriţă timbru sec şi 1 buc. presă manuală pentru Birou eliberare diplome;
 1 buc. tablă Whiteboard 450X600, 1 buc. ventilator cu picior, 1 buc. frigidere Arctic FB
125+, şi 1 buc. distrugător documente pentru Biroul Resurse Umane - Salarizare;
 2 buc. scaune (fotoliu –stivuibil– Bistro), 1 buc. ceas de perete din sticlă, pentru Şef
Serviciul Tehnic;
 un sistem climatizare, Inverter Nordstar 12000 GTU, pentru sala 113, corp B, birou
Preşedinte Senat;
 un sistem de climatizare, Inverter Nordstar 12000 GTU, pentru sala 115, corp B, birou Şef
de Departament Instrumente cu Claviatură şi Muzică de Cameră;
 1 buc. centrală avertizare efracţie pentru casierie;
 1 buc. multifuncţională HP LJ Pro MFPm 125 MW, 1 buc. scaun birou Fingel negru şi 1
buc. panou plută cu ramă aluminiu, 100 x 150 cm., pentru dotarea noului birou al Ligii
Studenţilor din corpul A;
 1 buc. sistem climatizare Inverter Nordstar 12000 GTU, pentru sala de curs 182, corp B.
 4 boxe Creative 2.0 Giga Works T 20 pentru sala de calculatoare;
 1 buc. Multifuncţională, Laser Monocrome DCP 1500 EY, Brother, 1 buc. USB Flash
Drive Sam Disk Cruzer 64 GB, 1 buc. radiator ulei cu 7 elemenţi 1500W pentru dotarea
noii clădiri cu destinaţia Mediatecă (Biroul Şef Mediatecă – Bibliotecă);
 1 buc. Blu-ray player, Smart 3D, Panasonic, 1 buc. TV Led 32 C 2200 CHANGHONG, 3
buc. scaune birou FINGAL negru (tip directorial), 1 buc. USB Flash Drive Sam Disk
Cruzer 64GB şi 1 buc. trusă sanitară, pentru dotarea noii clădiri cu destinaţia Mediatecă
(Bibliotecă);
 2 buc. monitor de studio activ 120W Yamaha HS 8W, 2 buc. stative pentru moniotor
ADAM HALL SKDB039 şi 1 buc. rack 19” K&M pentru Laboratorul Multimedia;
 două seturi microfon Wireless Mini Vocal AKGW M 540, 4 buc. stativ microfon podea
KM, 2 buc. stativ boxă oţel, American DJ, 2 buc. telecomanzi prezentare Benq Laser PSR
01, 2 buc. ecrane de proiectie Avtek cu tripod Standard 200 şi 2 buc. stative de podea,
Vega Stand mobil multimedia AV 1000, 2 perechi sandale, 2 buc. costume (Sari Indian), 1
buc. cămaşă neagră, 1 per. Pantofi negri bărbaţi, 1 buc. cămaşă albă, 1 buc. pantalon alb, 1
buc. pantofi vişinii damă pentru Studio Spectacole;
 1 buc. panou plută cu ramă aluminiu 90 X 120 cm pentru Magazia de Materiale;
 1 buc. HDD portabil 1.5 TB, pentru D.C.S.A.A.;
 10 buc. HDD extern WD Elements Printable 1 TB 2.5 USB 3.0 Black,1 buc. aspirator Zass

22

















cu filtrare prin apă, 5 buc. aspiratoare cu filtrare prin apă Studio Casa, 10 buc. fişete
metalice Eco 2, 1 buc. panou textil albastru 180 X 120 cm, cu profil aluminiu, 3 buc.
bannere cu sistem de ţevi sus - jos şi cârlige sus (cu dimensiunile 70 x 380 cm, 120 x 380
cm, 140 x 430 cm), 1 buc. covor 0,8 X 1,5 m, 5 buc. panouri personalizate pentru
U.N.M.B.;
Multifuncţională laser monocrom Brother DCP 1510 pentru Şef Birou Întreţinere şi
Reparaţii;
1 buc. fişet metalic pentru sala 152, corp B;
1 buc. scaun de birou OFF 907 maro/negru pentru sala 153, corp B
5 buc. scaun de vizitator ISO P stofă C11, negru structură cromată pentru sala 176;
5 buc. scaun de vizitator ISO P stofă C11, negru structură cromată pentru sala 168;
8 buc. scaun de vizitator ISO P stofă C11, negru structură cromată pentru sala 170
(suflători);
10 buc. scaune birou culoare vişinie, 1 buc. covor Aquarell 2 X 3 m, pentru D.C.I.I.;
1 buc. multifuncţională Laser Monocrome DCP 1500 EY Brother pentru C.E.M.C.S.P.;
2 buc. scaune de vizitator ISO P, stofă, C11, negru structură cromată, 1 buc. radiator ulei
cu 7 elemenţi 1500W, 1 buc. sandwichmaker Heiner pentru Biroul Achiziţii Publice;
1 buc. cafetieră Philips HD 7546 cu 15 ceşti, antipicurare, negru, pentru D.R.I.P.C.;
1 buc. stroboscop American DJ FREQ 5 STROBE, 1 buc. maşină de fum ROBE FOG 850
FT, 2 buc. stative de microfon, masă K&M, 4 buc. stative microfon podea K&M, 1 buc.
Keyboard K&M cu înălţime reglabilă, pentru cabină proiecţie Sală Operă;
1 buc. polizor de banc, 1 buc. şurubelniţă Einhell, 1 buc. bormaşină Machita roto, 780W.
şi 2 buc. truse sanitare pentru Atelierul Tâmplărie;
1 buc. baston autoapărare, 1 buc. scaun birou Fingel negru, 1 buc. calorifer electric Zass cu
11 elemenţi, 1 buc. fişet metalic cu 4 poliţe şi 2 uşi solicitate de responsabilul cu Paza;
25 buc. stingătoare, tip P6, 4 buc. stingătoare, tip G5, 3 buc. pichete P.S.I., echipate cu
găleată, cange, rangă, topor, solicitate de responsabilul P.S.I.;

 un TV Led Samsung 48”, pentru dotarea sălii de Doctorat din noua clădire

Mediatecă;
 6 buc. canapele Office Travis cu 3 locuri stofă, 2 buc. fotolii Office Travis stofă, 1 buc.
aragaz electric Hansa, FCEW 63010 cu 4 zone de gătit, cuptor electric şi grill, 1 buc.
frigider cu 2 uşi Arctic 275, 2 buc. frigidere Arctic FB 125+, 5 buc. frigidere Arctic 266, 2
uşi, 2 buc. frigider Arctic ANFB 155, 1 buc. cuptor cu microunde Heiner 20, 4 buc. Led
TV Horizon 20 inch, 10 buc. stingătoare tip P6, 1 buc. freza de zapadă ST 1300, 20 buc.
saltele ortopedice 80 X 190, 1 buc. trusă sanitară, 1 buc. baston de autoapărare, 20 buc.
pilote matlasate 140/200 cm., 20 buc lenjerii pat pentru o persoană și 20 buc. perne 50 X
70 cm., pene gâscă 100%, 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.
În dotarea UNMB se află peste 550 de instrumente muzicale (fără a le număra pe cele
de percuție), din care 166 sunt instrumente cu claviatură (piane, pianine, clavecine, orgi,
etc.), 5 harpe, 106 de instrumente cu coarde (viori, viole, violoncele, contrabasuri,
instrumente baroce etc.), 188 instrumente de suflat. În plus, există azi în inventarul U.N.M.B.
420 de pupitre pentru note şi 6 cărucioare de transport pentru pupitre.
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O listă succintă cu instrumentele aflate în dotarea U.N.M.B. ar arăta astfel:
Piane Estonia - 2
Kawai - 20
Steinway - 10
Yamaha - 10
Petrof - 1
Bechstein - 1
Bluthner - 5
Bosendorfer - 1
Zimmerman - 1
Lipatti - 10
Weinbach - 4
Forster - 2

Total: 67
Pianine

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

Total: 88
Clavecine

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

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

Sala G. Enescu
Total: 11
Total instrumente cu claviatură: 166
Harpă concert sovietică – 1
Leningrad – 1
Salvi – 1
Lyon&Healy – 1
Lunarcearscorva – 1
Contrabas Reghin – 8
Cehoslovac – 2
3/4 și 4/4 – 15
Baroc – 1
Chitară Manuel -1
Lăută – 1
Teorbă – 1
Violoncel – 12
Violoncel baroc – 2
Lignotone – 3
Nendorfer – 2
Varna – 1
Arcuș violoncel baroc – 5
Violone – 1
Arcuș baroc – 1
Violă masters – 1
Viola da gamba – 2
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Vianu – 1
Nendorfer -2
Viola – 9
Arcuș violă baroc – 4
Vioară – 19
Vioară baroc – 13
Macarie – 1
Mockel – 1
Karel – 1
Stradivarius (copie) – 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
Tuba Yamaha – 1
Miraphone – 2
Cornet în Si bemol, model Yamaha – 3

Total instrumente de suflat: 188
Pupitre note muzicale -270
Pupitre cu lampă – 30, cu 3 cărucioare de transport

Pupitre orchestră hidraulice pe cărucior – 120 pupitre şi 6 cărucioare
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Instrumente de 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
TIMPANI PASYKH 23-1
TIMPANI PASYKH 26-1
TIMPANI PASYKN 32-1
MARIMBA ADAMS-1
VIBRAFON M-55 LUDWIG-1
GONG-1
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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
SET 3 TOBITE -1
MINIXILOFON – 1
GLOCKENSPIEL -1
AMPLIFICATOR COMBO BAS EDEN EC10 – 1
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SET MICROFON SAMSON VP1 – 1
MINI VOCAL AKGW M 540 – 2
SET TOBE TAMA VP 48 VS – 1
CINEL SABIAN 20’’ – 1
CINEL SABIAN 16 ’’ – 1
CINEL SABIAN 14 ’’ – 2
TIMPAN ADAMS 23” – 1
TIMPAN ADAMS 32” – 1
VIBRAFON MUSSER M55WT – 1
CINEL ZILDJIAN 18” – 2
STATIV TMHCS CINEL MEINL – 1
SET BEŢE TRIANGLE GROVER – 1
TRIANGLU STUDIO 49TI 3 ROYAL – 1
TRIANGLU GROVER PRO TR9 – 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 2015.
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. 1: 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 2015 (an univ. 20142015, sem. II şi 2015-2016, 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 418 (207 FIM + 211 FCMPm) de studenţi (în medie
pentru anul 2015), beneficiari ai tipurilor de burse acordate de UNMB, 61 (40 FIM + 21
FCMPm) sunt subvenţionaţi din fondurile proprii, extrabugetare – 14.59 %.
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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.

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 2015 au fost aduse modificări la probele concursului de admitere din broşura de
admitere conform Ordinului MECŞ.
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
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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
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
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disciplinele ce definesc competenţele generale şi de specialitate, asigură compatibilitatea cu
planurile de învăţământ similare din statele Uniunii Europene şi extraeuropene şi facilitează
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,
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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
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.
În 2015 au fost incluse în oferta educațională și următoarele module facultative cu
plată: informația muzicală pe computer; management artistic; istoria costumului de teatru;
imagine scenică; interpretări comparate; ansamblu cameral specific pentru pian-clavecin: a)
două piane/4 mâini; b) două clavecine/4 mâini; formații specifice muzicale experimentale.
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.
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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
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 2: 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 2: 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.
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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
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 2014: - Absolvenţi licenţă:
FIM 67 + FCMPm 56 = 123 UNMB
- Înmatriculaţi master:
FIM 61 + FCMPm 36= 97 UNMB
PROCENT: 78,86 %
Anul 2015: - Absolvenţi licenţă:
FIM 58 + FCMPm 52 = 110 UNMB
- Înmatriculaţi master: FIM 54+ FCMPm 36 = 90 UNMB
PROCENT: 81,81 %
În procentele mai sus menţionate sunt incluşi absolvenţi ai UNMB precum şi ai altor
centre universitare (înmatriculaţi la master).
În statistica de mai jos sunt menţionaţi doar absolvenţii UNMB înmatriculaţi la master:
Anul 2014: - Absolvenţi licenţă:
FIM 67+ FCMPm 56 = 123 UNMB
- Înmatriculaţi master:
FIM 61+ FCMPm 22 = 83 UNMB
PROCENT: 67,47 %
Anul 2015: - Absolvenţi licenţă:
FIM 58 + FCMPm 52 = 110 UNMB
- Înmatriculaţi master: FIM 54 + FCMPm 22 = 76 UNMB
PROCENT: 69,09 %
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
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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
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 B 2.1.5 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
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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
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 2015-2016, astfel:
1. FI.M. (ședința Senatului universitar din data de 23.09.2015):
Studii universitare de licenţă şi master:
Anul I
- lector univ. dr. Sorin Rotaru
Anul II
- conf. univ. dr. Dalila Cernătescu
Anul III
- conf. univ. dr. Liliana Nedelciu
Anul IV
- prof. univ. dr. Alexandru Matei
Master anul I
- lector univ. dr.Ioana Croitoru
Master anul II
- conf. univ. dr. Dolores Chelariu
2. F.C.M.P.m. (ședința Senatului universitar din data de 30.09.2015):
Pentru studii universitare de licenţă:
Anul I, specializarea CcMD
- asist. univ. dr. Mihai Murariu
Anul I, specializarea CJMU
- lector univ. dr. Andrei Tudor
Anul I, specializarea PM
- c.d.a.dr. Ioan Golcea
Anul I, specializarea MR
- lector univ. dr. Gabriel Oprea
Anul II, specializarea CcMD
- asist. univ. dr. Diana Rotaru
Anul II, specializarea CJMU
- lector univ. dr. Cătălin Răsvan
Anul II, specializarea PM
- conf. univ. dr. Dragoş Călin
Anul II, specializarea MR
- lector univ. dr. Gabriel Oprea
Anul III, specializarea CcMD
- lector univ. dr. Mihai Măniceanu
Anul III, specializarea CJMU
- conf. univ. dr. Marcel Octav Costea
Anul III, specializarea PM
- conf. univ. dr. Valentin Gruescu
Anul III, specializarea MR
- lector univ. dr. Gabriel Oprea
Anul IV, specializarea CcMD, CJMU
- conf. univ. dr. Diana Vodă-Nuţeanu
Pentru studii universitare de master:
Anii I şi II - Stil şi limbaj compoziţional

- prof. univ.dr. Livia TeodorescuCiocănea
- lector univ. dr. Anamaria Călin
- conf. univ. dr. Petru Andriesei

Anii I şi II - Sinteză muzicologică
Anii I şi II - Stilistică dirijorală
Anii I şi II - Educaţie muzicală contemporană
şi culturi muzicale religioase
- prof. univ. dr. Mihail Diaconescu /
prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiţă
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

38

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 2015 – 110 studenţi
b) absolvenţi iunie 2015 – 61 absolvenţi (din care 58 cu examen de licenţă)
2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
c) înmatriculaţi octombrie 2015 – 54 studenţi
d) absolvenţi iunie 2015 – 37 absolvenţi (din care 34 cu examen de disertaţie)
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
1. STUDII DE LICENŢĂ
a) admişi în anul I, octombrie 2015 – 88 studenţi
b) absolvenţi iunie 2015 – 52 (din care 52 cu examen de licenţă)
2. STUDII DE MASTER
a) admişi anul I octombrie 2015 – 36 studenți
b) absolvenţi iunie 2014 - 35 (din care 34 cu examen de disertaţie)
Şcoala doctorală:
În anul univ. 2015/2016 doctoratul a fost organizat la forma de învățământ cu frecvență
și cu frecvență redusă cu bursă și fără bursă și locuri cu taxă.
Au fost înmatriculaţi 19 studenţi-doctoranzi, astfel:
- 17 pe locuri de la buget (7 cu frecvență, cu bursă; 9 cu frecvență redusă din care 1
rom şi 1 bursier al statului român din Rep. Coreea),
- 2 români pe locuri cu taxă.
În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015 s-au susţinut 18 teze de doctorat.
În cadrul Şcolii Doctorale s-au susţinut, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015,
următoarele conferinţe doctorale:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Nume şi Prenume
conferenţiar
Dan Dediu-Sandu
Nicolae Brânduş
Dan Buciu

Titlul conferinţei
Modele de a înţelege muzica
Muzica - obiect transdisciplinar (I)
Geneza formei de sonată clasică, aflată în zona
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Data
susţinerii
20.01.2015
21.01.2015
25.02.2015

4.
5.
6.

Dinu Ciocan
Alexandru Leahu
Dinu Ciocan

7.

Dan Buciu

8.

Dan Buciu

9.
10.
11.
12.

Nicolae Brânduş
Magda Buciu
Dan Dediu-Sandu
Şerban Dimitrie
Soreanu
Alexandru Leahu

13.

14.
15.

16.
17.

18.

muzicii instrumentale pure
(precedată de o scurtă incursiune istorică) (I)
Aspecte contemporane în semantica analizei
muzicale
Viaţa formelor în organismul culturii predilecţii, evoluţii, disoluţii Despre un vocabular armonic modulo 12 integral
generator la 2-12 voci
Geneza formei de sonată clasică, aflată în zona
muzicii instrumentale pure
(precedată de o scurtă incursiune istorică) (II)
Geneza formei de sonată clasică, aflată în zona
muzicii instrumentale pure
(precedată de o scurtă incursiune istorică) (II)
Muzica - obiect transdisciplinar (II)
Jakob Böhme, balanţa cosmică şi triada tonală
Bibliografie aplicată
Criterii & Scheme (I)

Ultimele cvartete de Beethoven,
sub semnul introspecţiei şi al conversiei lirice,
proteice, a formelor şi genurilor
Improvizaţia în muzicile orale: Note pe marginea
Speranţa Rădulescu
unui volum etnomuzicologic de referință
Speranţa Rădulescu
Improvizaţia în muzicile orale: Două studii de
caz desprinse din cultura muzicală rurală a
românilor
Şerban Dimitrie
Criterii & Scheme (II)
Soreanu
Alexandru Leahu
Ultimele cvartete de Beethoven,
sub semnul introspecţiei şi al conversiei lirice,
proteice, a formelor şi genurilor (II)
Şerban Dimitrie
Criterii & Scheme (II)
Soreanu

03.03.2015
04.03.2015
10.03.2015
18.03.2015

02.04.2015

29.04.2015
07.05.2015
14.10.2015
21.10.2015
27.10.2015

29.10.2015
05.11.2015

11.11.2015
03.12.2015

09.12.2015

De asemenea, în anul univ.2015/2016 studenții-doctoranzi au beneficiat de
următoarele cursuri de predare / atelier:
- Semnificaţie şi context în cercetarea şi creaţia muzicală – susţinut de prof. univ. dr.
Valentina Sandu-Dediu
- Culturi şi mentalităţi muzicale – susţinut de prof. univ. dr. Şerban Dimitrie Soreanu
- Modele cognitive în cercetarea muzicală avansată - susţinut de prof. univ. dr. Dan
Dediu-Sandu
- cursul opţional de predare / atelier: Atelier de scriitură şi analize tonale şi moderne susţinut de prof. univ. dr. Dan Buciu
Pe parcursul anului 2015 am avut onoarea de a acorda titlul de Doctor Honoris Causa
al UNMB domnului Vytautas Landsbergis (24. 06. 2015).
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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:
Raport pe anul 2015:
Domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare este unul încă tânăr pentru mediile
universitare din România, mai ales pentru instituțiile cu profil artistic. UNMB, prin Direcția
de Cercetare, Inovare și Informare (DCII) aflată sub conducerea prof. univ. dr. Nicolae
Gheorghiță, creează cadru performant de cercetare științifică și creație artistică în vederea
derulării de proiecte inovative cu impact semnificativ nu numai asupra calității procesului
educațional, dar și a mediului economico-social. Din această perspectivă, credem că liniile de
acțiune și proiectele inovative concrete derulate până în acest moment în aria cercetării
științifice și a creației artistice de către cele patru centre ale Direcției, sunt mai mult decât
promițătoare.
Centrul de Muzica Electroacustică și Multimedia (CmeM), coordonat de dr. Cătălin
Crețu și dr. Roman Vlad, a derulat proiecte comune în care fiecare dintre cei doi cercetători sau axat pe direcții complementare de cercetare; pe de o parte în zona de interactivitate audiovizuală, continuând realizarea și dezvoltarea de noi programe și algoritmi cu ajutorul mediului
de programare Max/MSP/Jitter, iar pe de altă parte în zona didactică, prin cursurile de
Producție Muzicală pentru perfecționarea tehnicii de live electronics. Dr. Cătălin Crețu a
susținut o serie de workshopuri și comunicări științifice pe tematici legate de implicarea noilor
tehnologii în artă în diferite centre universitare precum Timișoara, Cluj Napoca sau București
și a realizat noi parteneriate cu instituții de profil din țară și străinătate (Universitatea de Vest
din Timișoara prin Festivalul de Muzică Nouă Timsonia, Asociația 4Culture, UNATC
București, MIXTUR International Festival for Contemporary Music Barcelona, Spania etc.).
Dr. Roman Vlad a urmărit direcția de dezvoltare a tehnicii de Live electronics prin
aprofundarea proceselor de masterizare și identificare de procedee specifice a regenerării
sunetului muzical printr-o permanentă analiză a fenomenelor de corelare și decorelare de fază
în procesul producției muzicale contemporane din perspectiva înțelegerii profunde a acusticii
instrumentelor muzicale.
O altă ramură a DCII este Centrul de Informare Muzicală din România (CIMRO)
aflat sub coordonarea dr. Diana Rotaru. A fost continuat proiectul Cimro Days început în
2014 prin events ce au inclus muzică nouă, prezentate la Muzeul Național „George Enescu” și
la Clubul Țăranului Român din Capitală. În mai 2014, CIMRO a fost câștigător al concursului
de finanțări nerambursabile organizat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) cu
proiectul „CIMRO DAYS – Program de stimulare şi recuperare a creaţiei muzicale şi
muzicologice româneşti contemporane”. De asemenea, Centrul a încheiat parteneriate cu
Festivalul bucureștean Silent Film Night – In memoriam Teodora Maftei (victimă a tragediei
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din clubul Colectiv) și Ensemble for New Music din Tallin – Estonia. Compozitoarea Diana
Rotaru a susținut numeroase concerte și recitaluri în țară și străinătate, reprezentând cu succes
atât Centrul cât și Universitatea. Mai multe detalii privind activitățile detaliate ale CIMRO
puteți găsi pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CIMRO.RO
Pentru Centrul de Muzică Veche, aflat sub coordonarea lectorilor universitari dr.
Mihail Ghiga și Adrian Buciu, ultimul an a însemnat o dezvoltare semnificativă pe plan
național dar și internațional. În noiembrie 2014 a avut loc cea de-a treia ediție a Săptămânii
Baroce, manifestare realizată în colaborare cu Centrul European Ambronay, în cadrul
parteneriatului Eeemerging și susținut de Creative Europe. În 2015, Centrul și Universitatea
noastră au fost gazde pentru câțiva dintre membri formației Collegio Ghisleri din Pavia –
Italia, invitați pentru a susține o serie de concerte și masterclasses într-un proiect finanțat de
Institutul Cultural Italian, iar în noiembrie 2015 a avut loc cea de a patra ediție a Săptămânii
Baroce, în aceeași ‘formație’ de colaboratori și parteneri naționali și internaționali.
Cu tradiție și experiență în domeniul cercetării și proiectelor artistice este și Centrul de
Excelență, a patra și cea mai veche ramură a DCII. Ca și în trecut, Centrul are sub oblăduirea
sa și Editura UNMB, ale cărei activități a fost una intensă și variată. Lista publicațiilor poate fi
consultată pe www.edituraglissando.ro. Pe lângă aparițiile de carte există și o implicare în
proiectele școlii doctorale prin tipărirea întregii suite de conferințe susținute în cadrul acestui
program. De asemenea, Editura a oferit suport de specialitate pentru revista Musicology Today
(http://www.musicologytoday.ro/), completat de proiecte legate de tipărirea de partituri
muzicale mai puțin cunoscute sau chiar inexistente în România – cum ar fi, spre exemplu, aria
Ecco il punto din opera La Clemenza di Tito de W. A. Mozart. În proiectele Centrului sunt
implicați atât profesori cât și studenți ai Universității. Au fost încheiate numeroase
parteneriate: Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Muzeul Național de
Istorie și Arheologie Prahova, Opera Națională București. Centrul se află în coordonarea prof.
univ. dr. Mihai Cosma.
În paralel, construirea și promovarea unei imagini cât mai coerente la nivel național și
internațional a UNMB precum și informarea mediilor academice asupra activităților sale de
cercetare științifică și artistică, constituie o altă constantă a DCII. Alături de newsletter-ul
bilingv (română - engleză) și cele cinci întâlniri din seria Conferințele Brăiloiu – eveniment la
care sunt invitați să conferențieze, cu predilecție, personalități din spațiul universitar și de
cercetare internațional, aria realizărilor DCII în zona cercetării științifice este lărgită prin
apariția unor noi titluri publicate de dr. Cătălin Crețu și dr. Nicolae Gheorghiță în anul ce doar
s-a încheiat și din care amintim, spre exemplu, volumele DE LA SUNETUL SINUS LA
ANATOMIA UMBREI. Perspective tehnologice în muzica nouă, apărut în cotutelă la Editurile
UNMB și Vellant (Cătălin Crețu) și MUSICAL CROSSROADS: Church Chants and Brass
Bands at the Gate of the Orient, Editura Muzicală (Bucharest, 2015).
prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță
Directorul DCII
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Centrul de Educație Muzicală Continuă și Studii Postuniversitare
(Raport de activitate pe anul 2015)
În anul 2015, CEMCSP și-a desfășurat activitatea în condiții favorabile, asigurând
cursuri la cerere pentru o gamă diversă de discipline, din cadrul Facultății de Interpretare
Muzicală.
S-au organizat 25 de cursuri individuale, dintre care 2 la violoncel, 3 la orgă, 1 la
clavecin, 1 la acordeon, 7 la canto și 11 la saxofon – studenți activi – cât și un student care a
dorti să participe la o serie de cursuri colective din curricula de la Canto. Beneficiarii acestor
cursuri au fost atât persoane din afara instituției, incliusiv străini (Irlanda, Italia), cât și
studenți ai UNMB, care și-au manifestat dorința de a urma cursuri ce nu fac parte din propria
curriculă. După cum o arată cifrele, de o afluență deosebită se bucură cursul de saxofon
predat de cadru didactic asociat dr. Cătălin Milea, la care s-au înscris cursanți cu ocupații
dintre cele mai diverse, ceea ce demonstrează impactul acestei noi oferte, promovate prin
mijloace curente, dar și prin rețele de socializare.
Un element de noutate a constituit, începând cu anul universitar 2014-2015, trecerea
în coordonarea CEMCSP a cursurilor opționale de instrument/canto pentru studenții
masteranzi de la FCMPm, cursuri desfășurate până acum sub egida facultății.
Considerăm că inițiativa Centrului, de a reduce cunatumul taxei semestriale atât
pentru cursanții din afara UNMB, cât și pentru studenții noștri, a fost una inspirată, în acest
mod reușind să atragem un număr cât mai mare de persoane interesate.
În general, cursurile s-au desfășurat în condiții optime, iar unii participanți, care au
început activitatea în anul universitar 2014-2015, au manifestat interes pentru continuarea
acestor cursuri și în anul universitar curent. Taxele au fost în general achitate cu
promptitudine, mai ales că s-au acordat din partea Centrului facilități prin acceptarea
eșalonării plăților în decursul semestrului.
Ceea ce apare ca necesitate de îmbunătățire a activității este ca, în afara vizibilității
asigurate Centrului de site-ul UNMB, să realizăm o promovare mai intensă și prin mijloace
mai variate a ofertei noastre, în scopul atragerii de noi cursanți.
conf. univ. dr. Viorela Ciucur
director CEMCSP

Raport DRIPC și Birou ERASMUS +
2015
În context european, UNMB se impune ca o instituție de învățământ superior muzical
de prestigiu, atât prin calitatea profesională a actorilor implicați în programul de mobilități
ERASMUS + (profesori, studenți, Biroul ERASMUS +), cât și prin programele de studiu
oferite studenților și profesorilor care optează pentru mobilități în UNMB. Specificul
învăîământului muzical (predare individuală “one-to-one”, ponderea studiului individual în
economia orarului prevăzut pe durata stagiului, rolul practicii artistice – ca parte a curriculei
universitare – în dezvoltarea și formarea profesională a studentului – impune o serie de
particularități în organizarea și desfășurarea mobilitatilor Erasmus+:
- dublă selectie a beneficiarilor de mobilitate (atât în instituția de origine, cât și în
instituția gazdă)
- dimensiunea subiectivă a alegerilor (a universităților de destinație, a profesorilor de
instrument)
- rolul esențial al Birourilor ERASMUS + în organizarea eficientă a mobilităților
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(intermedierea comunicării dintre departamentele de specialitate, alegerea profesorului
și a universității gazdă, întocmirea dosarelor de aplicație, negocierea disciplinelor și
punctelor de credit solicitate de către ambele instituții.
Mobilitățile individuale de studiu/predare și formare profesională au avut ca
beneficiari studenți (licenă, master, doctorat), profesori și personal administrativ din
Universitatea Națională de Muzică din București.
Specificul individual al educației muzicale se reflectă și în asteptările studenților (pe tot
parcursul pregătirii și derulării mobilității) privind sprijinul primit de la reprezentanții
Biroului ERASMUS +, de la propriul profesor de instrument, de la familie și de la
universitatea gazdă. Armonizarea acestui complex de relații este baza succesului mobilității,
iar Birourile ERASMUS + au un rol central în acest proces de armonizare, prin asigurarea
calitativă a acestora. Comunicarea permanentă cu toți actorii implicați în desfășurarea
mobilităților permite rezolvarea tuturor problemelor de natură obiectivă și subiectivă, care
apar în: alcătuirea dosarului, alegerea universității gazdă, a profesorului tutore, alegerea
disciplinelor, schimbările intervenite în Learning Agreement, semnarea Contractului financiar,
alcătuirea dosarului de întoarcere din mobilitate, completarea chestionarului, diseminarea
experiențelor dobândite pe parcursul mobilității, testarea și parcurgerea suportului de curs
OLS. Întreaga corespondență cu studentul este parte integrantă a dosarului. Rezultat:
îmbunătățirea strategiei de internaționalizare a învățământului superior muzical. Anul 2015 a
însemnat nu doar o creștere a numărului de parteneriate interinstituționale (IIA), ci și o
creștere a preocupărilor pentru asigurarea calității organizării mobilităților (nr. de parteneriate
semnate: 53).
Principalele categorii de parteneriat au vizat instituții de învățământ superior muzical,
instituții culturale/cercetare, edituri muzicale și biblioteci, ansambluri profesioniste (orchestre,
filarmonici).
Valorile de finalitate ale proiectului s-au subsumat obiectivului general și celor
specifice, la nivelul fiecărei categorii de participanți și al fiecărui tip de mobilitate:
A. Studenți mobilități de studiu și plasament (SMS și SMP):
- Îmbunătățirea performanțelor de învățare și de studiu individual într-un mediu artistic
multicultural.
- Formarea competențelor de self-management în alegerea carierei și în identificarea
oportunităților de colaborare și de angajare într-un mediu artistic internațional
- Dezvoltarea personalității artistice prin conștientizarea perspectivei internaționale a
lumii moderne. Creșterea capacității de integrare și de a face față provocărilor
impuse de educația și practica muzicală contemporană
- Creșterea încrederii de sine și formarea stilului personal în comunicarea muzicală
prin experiențe colective trăite în medii culturale diferite
- Creșterea șanselor de dezvoltare a spiritului antreprenorial și inovativ prin
participarea și cooperarea în proiecte muzicale organizate de instituțiile gazdă
- Conștientizarea apartenenței la setul de valori europene prin integrarea în viața
socială, culturală și artistică a acestei comunități
- Îmbunătățirea competențelor lingvistice, ca rezultat al imersiunii în cultura țării
gazdă și al implementării Online Lingustic Support (OLS)
B. Profesori și personal academic/non-academic (STA, STT)
- Îmbunătățirea competențelor și abilităților de predare/cercetare/management și
administrație
- Creșterea capacității de înțelegere și punere în practică a modernizării și perspectivei
internaționale în procesul de predare/evaluare a studenților
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- Îmbunătățirea calității tehnicilor și conținutului predării bazată pe schimbul de bune
practici între instituțiile partenere
- Conștientizarea rolului complementar și formativ al educației non-formale și
informale în educația muzicală
- Îmbunătățirea competențelor lingvistice (aplicate domeniului muzical) și formarea
abilităților de predare într-o limbă de circulație europeană, atât în instituția gazdă, cât
și în cea de origine
- Creșterea gradului de satisfacție profesională în activitatea de predare
- Îmbunătățirea rutei și șanselor profesionale prin adăugarea în propriul CV a
experienței internaționale – ca un indicator relevant pentru promovarea didactică
C. La nivel Instituțional:
Prin proiectul KA1, UNMB și-a reevaluat baza de contacte și parteneriate
instituționale (53), promovând o politică dinamică în relație directă cu solicitările existente
(profesori, studenți, instituții). Identificarea unor noi instituții de practică artistică (festivaluri,
ansambluri profesioniste, școli și universități, biblioteci și centre de cercetare) se constituie ca
o provocare și prioritate a proiectelor de mobilități individuale derulate de UNMB.
În anul academic 2015, au fost organizate următoarele activități: SMS (6), SMP (3),
STA (7), STT (6).
În ceea ce privește acțiunea cheie KA2, Proiectul VOXearlyMUS – aplicat de Biroul
ERASMUS + al Universității Naționale de Muzică din București – s-a clasat al doilea (cu
83.5 puncte) – în topul selecției proiectelor de parteneriat strategic în domeniul învățământului
universitar propuse spre finanțare din fonduri UE – de către Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
VOXearlyMUS se va desfășura pe o perioadă de trei ani, prima lună a proiectului fiind
septembrie 2015. Parteneriatul strategic include următoarele instituții:
 Universitatea Națională de Muzică din București – coordonator proiect
 Den Haag Royal Conservatoire
 Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt
 Conservatorio di Musica Arrigo Boito Parma
 Conservatorio di Musica Arrigo Pedrollo Vicenza
 Asociația Europeană a Conservatoarelor (AEC)
 Fondazione Italiana per la Musica Antica
 Asociația Națională Corală din România (ANCR)
Proiectul își propune inițierea și pregătirea unor ansambluri vocale specializate în
muzica veche, în contextul unui master internațional de excelență. Studenți, profesori și
personalități marcante din instituțiile partenere vor avea oportunitatea de a studia/preda la
București, Parma și Haga repertoriul ofertant al muzicii vechi. Evenimente muzicale de
referință vor fi susținute de ansamblurile vocale nou formate, într-un context multicultural
european.
Mai mult, Universitatea Națională de Muzică din București este partener în proiectul
intitulat Modernizing European Higher Music Education through Improvisation, coordonat
de Estonian Academy of Music and Theatre și aplicat în cadrul Programului Erasmus + KA2.
Proiectul urmează să se desfășoare – începând din luna septembrie – pe o durată de trei ani
(2015 – 2018) și are ca parteneri următoarele instituții: Taideyliopisto (Finlanda), UNMB
(România), Norges musikkhøgskole (Norvegia), Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris (Franța), Goeteborgs Universitet (Suedia), Hogeschool der
Kunsten Den Haag (Olanda), Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn
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Bartholdy" Leipzig (Germania), Guildhall School of Music and Drama (Marea Britanie),
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (Lituania), The Royal Conservatoire of Scotland (Marea
Britanie), Fundacio privada per a l’escola superior de musica de catalunya (Spania), Artesis
Plantijn Hogeschool Antwerpen (Belgia), Association Européenne des Conservatoires,
Academies de Musique et Musikhochschulen (Belgia).
Raportare statistică:
STUDENŢI OUTGOING & INCOMING
ERASMUS OUTGOING FIM & FCMPM
Nr.

Nume şi prenume

Disciplina

Instituţia gazdă

1.

SMS
JULA Elias Olivian

Trompetă

Den Haag Royal Conservatoire

2.
3.

CAZACU Ștefan
ZAHARIA Ștefana

Violoncel
Vioară

4.

Dirijat cor

5.

CRĂCIUN Ana
Maria
JAKAB Robert

MDW
University of Music and Theatre
Leipzig
Karol Lipinski Music Academy
Wroclaw
Aarhus/Aalborg Academy of Music

6.

TASI Nora

7.

MEGUMI Okuda

8.

PETRACHE Maria
Diana
NEDELCIU
Elisabeta
VĂIDEAN Vlad
ANGELOVA
Plamenka
SMP
ENEA Ioana

9.
10.
11.

1.

2.
3.
4.

FELEA Sebastian
BACIU Vlad Răzvan
SLĂMNOIU Isabela

Compoziție/Muzică
ușoară
Compoziție/Muzică
ușoară
Compoziție

Groningen

Pian

Hochschule fur Musik Franz Liszt
Weimar
Hochschule fur Musik Nürnberg

Vioară

UDK Berlin

Muzicologie
Canto

Universität Leipzig
Conservatorio di Musica Verona

Pian

Dirijat orchestră
Compoziție

Istituto Superiore di studi musicali
– Conservatorio G.F. Ghedini di
Cuneo, Italia
Liege Royal Orchestra
Oldenburg Music Institute

Pedagogie

Vigo Conservatorio
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ERASMUS INCOMING
Nr.

Nume şi prenume

Disciplina, an de studiu

Instituţia de proveniență

1.

Davide Bertorello

Pian

2.

Malvina Jomard

Vioara

Istituto Superiore di studi
musicali – Conservatorio G.F.
Ghedini di Cuneo, Italia
Birmingham Music
Conservatory

PROFESORI OUTGOING & INCOMING
ERASMUS OUTGOING FIM & FCMPM
Nr.

Nume şi prenume

Disciplina

Instituţia gazda

1.

Dana Borșan

Pian

2.
3.

Gabriel Croitoru
Valentina Sandu Dediu

Vioară
Muzicologie

4.

Angela Șindeli

Pedagogie vocală

Liszt University of Music
Weimar
ESMAE
Conservatoire National
Supérieur de Musique et de
Danse de Paris
Joseph Haydn Konservatorium
Eisenstadt

ERASMUS INCOMING
Nr.

Nume şi prenume

Disciplina

Instituţia de proveniență

1.
2.
3.

Chiara Staibano
Gerlinde Otto
Margarita Garcia Escarpa
Judith Ermert
Wolfgang Manz
Regina
Himmelbauer

Oboi
Pian
Chitara

Conservatorio di Musica di Verona
Liszt University of Music Weimar
Conservatorio Superior de Musica de Vigo

Violoncel
Pian
Flaut baroc

Hogeschool Gent
Hochschule fur Musik Nürnberg
Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt

4.
5.
6.

Staff administrativ/cadre didactice și non-didactice OUTGOING
Nr.

Nume şi prenume

Disciplina

Instituţia gazda

1.

Filip Ristovski

2.

Maria Chifu

Miscare scenica & arta
actorului
Fagot

Joseph Haydn Konservatorium
Eisenstadt
Kunstuniversität Graz (KUG)
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3.
4.

Florinela Pop
Cătălin Crețu

Muzicologie
Centrul multimedia

Leipzig Institute
MIXTUR International Festival

5.
6.

Costinescu Lucia
Sindeli Angela

Director DRIPC
Asistent DRIPC

Ferrara Staff Week
Ferrara Staff Week

În cadrul programului CEEPUS “New Cooperation Initiatives in the Central
European Professional Music Training” s-a desfășurat o mobilitate studențească (o studentă
din Republica Moldova). În acest an, lista partenerilor CEEPUS s-a extins. Pentru mai multe
detalii privind programul, accesați http://www.unmb.ro/relatii-internationale/ceepus/

Întocmit de coordonator instituțional ERASMUS +,
conf. univ. dr. Lucia Costinescu

O grijă permanentă o constituie dezvoltarea orchestrelor universităţii. Redăm în
continuare activitatea susţinută de studenţi în 2015 în cadrul orchestrelor UNMB:

Orchestra simfonică „Universitaria”:
Dirijor: conf. univ. dr. Alexandru Ganea
30 şi 31 martie 2015
Studioul de Operă şi Multimedia al UNMB
Soliști: studenţi ai claselor de canto din cadrul UNMB
În program:
G. Puccini – La Bohème (actele I şi II)
12 mai 2015
Studioul de Operă şi Multimedia al UNMB
Soliști: studenţi ai claselor de canto din cadrul UNMB
În program:
G.Puccini – La Bohème (opera integrală)
30 iunie 2015
Sala de concerte „George Enescu” a UNMB
Solişti: Maria Andreea Dragomir (oboi), Miruna Elena Vidican (harpă), Alexandru Store
(percuţie)
În program:
- D. Rotaru – Concert pentru percuţie şi orchestră
- W. A. Mozart – Concertul pentru oboi şi orchestră în Do Major KV 314
- M. Ravel – Pavane pour une infante defunte
- M. Ravel – Introduction et Allegro pentru harpă, flaut, clarinet şi orchestră de coarde
- M. Ravel – Le tombeau de Couperin
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8 noiembrie 2015
Sala de concerte „George Enescu” a UNMB
Solişti: Andra Lucia Andrei (vioară), Adrian Precup (violoncel)
În program:
- W. A. Mozart – Uvertura la opera Il re pastore
- J. Brahms – Concertul pentru vioară, violoncel şi orchestră în la minor op.102
- A. Dvorak – Simfonia nr.7 în re minor op.70
9 noiembrie 2015
Casa de cultură „Geo Bogza” Câmpina
Solişti: Andra Lucia Andrei (vioară), Adrian Precup (violoncel)
În program:
- W. A. Mozart – Uvertura la opera Il re pastore
- J. Brahms – Concertul pentru vioară, violoncel şi orchestră în la minor op.102
- A. Dvorak – Simfonia nr.7 în re minor op.70
7 decembrie 2015
Gala de operă (ediţia a IV-a)
Sala de concerte „George Enescu” a UNMB
Solisti: studenţi ai claselor de canto din cadrul UNMB
În program lucrări de W. A. Mozart, G. Donizetti, G. Rossini, G. Bizet, L. Delibes, Ch.
Gounod, G. Verdi, G. Puccini, J. Strauss

Orchestra simfonică „Symphonia”
În calitate de profesor îndrumător al orchestrei simfonice „Symphonia” din cadrul
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, conf. univ. dr. Alexandru Ganea a pregătit
concertele:
9 ianuarie 2015
Sala de concerte „George Enescu” a UNMB
Dirijori: studenţi ai claselor de dirijat orchestră din cadrul UNMB
În program:
- J. Haydn – Simfonia nr. 103 în Mi b Major
- L. van Beethoven – Simfonia nr. 8 în Fa Major op.93
30 mai 2013
Sala de concerte „George Enescu” a UNMB
Dirijori: studenţi ai claselor de dirijat orchestră din cadrul UNMB
În program:
- W. A. Mozart – Simfonia nr. 31 în Re Major KV 297 „Pariser Sinfonie”
- Fr. Schubert – Simfonia nr. 6 în Do Major

Orchestra simfonică „Concerto”
Dirijor lector univ. dr. Bogdan Vodă
29 martie 2015
Sala de concerte „George Enescu” a UNMB
În program:
- Charles Ives - Întrebare fără răspuns
- Koussevitzky - Concert pentru contrabas (solist Victor Savca)
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- Ceaikovski - Concert pentru vioară (solist Răzvan Anemțoaei)
- Elgar – Variațiunile ENIGMA
26 mai 2015
Sala de concerte „George Enescu” a UNMB, în cadrul Săptămânii Internaţionale a Muzicii
Noi, Orchestra Concerto, Corul de fete și Grupul coral bărbătesc ale UNMB, Maestru de cor:
Ioan Golcea, Soliști: Simina Croitoru – vioară, Christian Berger – orgă
În program:
- Christian Berger – Preludiu și fugă pentru orchestră,
- Bogdan Vodă – Concert pentru vioară și orchestră (p.a.a.)
- Viorel Munteanu – Glasurile Putnei
- Liviu Glodeanu – Suita pentru orchestră și cor de copii
01 iulie 2015
Sala de concerte „George Enescu” a UNMB, orchestra reunită a UNMB (membri ai
ansamblurilor Barockeri, Symphonia şi Concerto), concert de final al Practicii de vară, dirijori
– 13 studenţi şi masteranzi ai specializării dirijat de orchestră, coordonator stagiu lector univ.
dr. Bogdan Vodă
În program: lucrări de Haydn, Mozart şi Beethoven
8 noiembrie 2015
Sala de concerte „George Enescu” a UNMB
În program:
- Corelli - Concerto Grosso op. 6, nr. 1
- Mozart – Uvertura operei Răpirea din Serai
- Beethoven – Uvertura Coriolan
- Ceaikovski – Uvertura-fantezie Romeo şi Julieta
6 decembrie 2015
Sala de concerte „George Enescu” a UNMB, Orchestra Concerto, dirijor Bogdan Vodă, solistă
Denisa Partenie
În program:
- Mozart – Simfonia nr. 39
- Şostakovici – Concertul pentru pian şi orchestră nr. 2, op. 102,
- Prokofiev – Selecţiuni din muzica baletului Romeo şi Julieta

Ansamblul de Barockeri – coordonare muzicală lector univ. dr. Adrian Buciu și lector
univ. dr. Mihail Ghiga
20-25 aprilie
Stagiu de orchestră și concert la Catedrala Sf. Iosif cu Ghislieri Consort & dirijorul Giulio
Prandi (parteneriat cu Academia Europeană de la Ambronay)
18-24 mai
Stagiu de orchestră și concert la Biserica Anglicană
19-22 – octombrie
Masterclass cu European Union Baroque Orchestra & dirijorul/clavecinistul Lars Ulrik
Mortensen (parteneriat cu European Mobile Baroque Academy)
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2-8 noiembrie
Stagiu de orchestră și concert la UNMB - Sala de Operă cu Repicco Ensemble (parteneriat cu
Academia Europeana de la Ambronay)
2-8 decembrie
Stagiu de orchestră și concert la UNMB - Sala de Operă
Alte spectacole susținute de studenții UNMB, în cadrul manifetărilor artistice organizate de
Departamentul Canto și Artele Spectacolului Muzical în anul 2015:










12 martie 2015 – Liliacul la Studioul de Operă
29 aprilie 2015 – Gianni Schicchi și O noapte furtunoasă în cadrul Festivalului
CHEI 2015
25 noiembrie 2014 – Madama Butterfly la Studioul de Operă
11 și 12 mai 2015 – Boema cu orchestra în cadrul Festivalului Chei și Operamania,
ediția a II-a, iunie 2015
20 iunie – Flautul fermecat, pe scena Operei Brașov, spectacol realizat în triplu
parteneriat: UNMB, Universitatea “Transilvania” Brașov și Opera Brașov
22 noiembrie 2015 Flautul fermecat la Ateneul Român, în ciclul de spectacole
“Clasic e fantastic” organizat de Filarmonica “George Enescu”, ciclu realizat de
Cristina Sârbu
17 noiembrie 2015 – Concert In Memoriam Eleonora Enăchescu la Studioul de
Operă și Multimedia UNMB
16 decembrie 2015 – Poveste de Crăciun, spectacol al Departamentului Canto și
Artele spectacolului muzical la Sala de Operă

O altă falangă importantă a activităţii artistice şi de cercetare a constituit-o cea de-a
VII-a ediţie a Festivalului Chei, 25 aprilie - 11 mai 2015.
Festivalul a reunit o serie de manifestări artistice de înalt nivel artistic, susţinute de
ansamblul Game (condus de prof. univ. dr. Alexandru Matei), Corala Psalmodia
(coordonatori prof. univ. dr. Nicolae Gheroghiță și lector univ. dr. Gabriel Oprea), sau de
studenții UNMB, în cadrul recitalurilor camerale, al concertului de jazz (coordonare muzicală
prof. univ. dr. Mircea Tiberian și lector univ. dr. Cătălin Răsvan) și al concertului claselor de
compoziție.
Evenimente deosebite în cadrul Festivalului le-au constituit:
- concertul de deschidere, la Catedrala Sf. Iosif, cu concursul Orchestrei de
Barockeri și al Corului de Master (dirijor Giulio Prandi – Italia, coordonatori
lectori univ. dr. Mihail Ghiga și Adrian Buciu, maestru de cor prof. univ. dr.
Mihai Diaconescu),
- Spectacolul O noapte furtunoasă de Paul Constantinescu, regia artistică c.d.a.
Ștefan Neagrău
- Spectacolul Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, regia artistică Anda
Tăbăcaru-Hogea, pregătirea și conducerea muzicală Alexandru Petrovici
- Concertul de orgă “Les voix des flûtes”, avându-i ca invitați din străinătate pe
Jean-Pierre Menuge și Caroline Menuge, alături de lector univ. dr. Dan
Racoveanu
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- Workshop-ul CINERITM organizat de CMeM în colaborare cu UNATC
- ActON Chei - Spectacol de arta actorului şi mişcare scenică, coordonator Filip
Ristovski
- Simpozionul Interpretare şi viziune artistică, avându-i ca invitaţi pe dirijorul
Cristian Mandeal şi pe actriţa Andreea Bibiri
Tot în cadrul Festivalului s-au desășurat și Simpozionul internaţional organizat de
DPPD Metode moderne de educaţie muzicală vocală şi instrumentală, coordonator lector
univ. dr. Dragoş Călin și Simpozionul naţional de muzicologie Centenar Aleksandr Skriabin.
1915-2015: 100 de ani de la moartea compozitorului, coordonator lector univ. dr. Florinela
Popa.
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
Premii și distincții obţinute de profesori:


















Dan Dediu – Premiul UCMR pentru lucrare concertantă: Febra – Triplu Concert pentru
flaut, clarinet, violoncel și orchestră
Dan Dediu – Premiul UNIMIR pentru eveniment (ca dirijor și compozitor pentru opera
Münchhausen, montată la Opera Comică pentru Copii)
Dan Dediu – Premiul de excelență pentru Muzică al Fundației acad. Marin Voiculescu
Dan Dediu – Premiul de excelență al Operei Comice pentru Copii
Antigona Rădulescu – Premiul ”Ciprian Porumbescu” al Academiei Române acordat în
2015 pentru volumul Introducere în semiotica muzicală
Camelia Popa – Premiul Academiei Române, pentru lucrarea „Tulburarea depresivă - noi
direcţii de cercetare”, Editura Academiei Române, 2013, acordat autorilor şi
coordonatorilor Camelia Popa şi Adela Magdalena Ciobanu.
Liviu Dănceanu – premiul UCMR pentru lucrare vocal-simfonică pe anul 2014 (decernat
în 2015)
Valentina Sandu-Dediu – premiul UCMR Muzicologie pentru sistematică pe anul 2014
(decernat în 2015)
Lavinia Coman – premiul UCMR Muzicologie pentru istoriografie pe anul 2014
(decernat în 2015)
Gr. Constantinescu – premiul UCMR Muzicologie pentru publicistică pe anul 2014
(decernat în 2015)
Gr. Constantinescu – Doctor Honoris Causa al Academiei de Arte „G. Enescu”, Iași
Bogdan Vodă - Semifinalist şi cel mai bine clasat compozitor român al categoriei B
(lucrări pentru ansamblu cameral) la Concursul Internaţional Maurice Ravel, Bergamo
(Italia)
Carmen Dominte: Premiul Yorick în cadrul Concursului Național de Dramaturgie
Valentin Nicolau, București, Ediția I, 28 septembrie 2015, pentru piesa de teatru
Sindromul Quijote
Carmen Dominte – nominalizare în cadrul Concursului de Dramaturgie „Monodrama”,
organizat de Teatrul Național Bacău, Ediția X, 24-28 aprilie 2015, pentru piesa de teatru
Știu că nu asta vrei să auzi
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Viorela Ciucur – Premiul special pentru Acompaniament la Concursul Naţional de
Interpretare “Dan Cumpătă” (5 decembrie)



Vlad Dimulescu – Diplome de excelenţă, Concursurile: Pro Piano, Lira de Aur, Victor
Giuleanu



Tatiana Noia - Diplomă de excelență pentru participarea în juriul Concursului Național
de Interpretare, Dan Cumpătă, ediția a III-a, București, acordată de Fundația Culturală
Remember Enescu / 5-6 decembrie 2015.

Premii ale studenţilor
Concursul internațional "Liszt -Bartok", ediția VIII, Sofia - Bulgaria
Premiul special "Bela Bartok" – Abel Corban, clasa prof. univ. dr. Viniciu Moroianu
Festivalul-concurs KIOTO, Japonia -2015
Premiu special – Tudor Scripcaru, clasa prof. univ. dr. Vlad Dimulescu
Concursul Internaţional de Pian ”DocMusiContest” 2015, Rietti (Italia)
Premiul I – Fabiola Ioniţă, clasa prof. univ. dr. Vlad Dimulescu
Concours d'Art Vocale George Enescu, Paris
Premiul II – Antonie Iulia-Martiniana (clasa lector univ. dr. Claudia Codreanu)
Concurs de trompetă Eight International Competition for Trumpet Players, Stara Zagora,
Bulgaria, 2-6 nov. 2015
Premiul III – Sergiu Bivol, clasa c.d.a.drd. Sergiu Cârstea
Concursul Internaţional „Remember Enescu”, Sinaia-19-22 mai-2015
Premiul II – Răzvan Anemţoaei, (clasa conf. univ. dr. habil. Luminiţa Burcă)
Concursul Național Mihail Jora, ediția 2015
Secțiunea Canto
Premiul I - soprana Margarita Antoniadou (clasa conf. univ. dr. Mariana Colpoș)
Premiul II, ex-aequo - sopranelor Diana Gheorghe și Andreea Larisa Stefan (clasa
prof. univ. dr. Ionel Voineag)
Premiul special Cretoiu-Tassian - mezzosopranei Andreea Nina Achilov (clasa lector
univ. dr. Claudia Codreanu)
Premiul special Valentin Teodorian și Premiul David Ohanesian - sopranei Alexandra
Știrban Stefan (clasa prof. univ. dr. Ionel Voineag)
Premiul special Lisette Georgescu - pianistului Tudor Scripcariu (clasa prof. univ. dr.
Vlad Dimulescu)
Secțiunea Pian
Premiul I – pianiștilor Claudia Mădălina Dănilă (clasa prof. univ. dr. Sandu Sandrin)
Premiul II ex-aequo – pianiștilor Tudor Scripcariu (clasa prof. univ. dr. Vlad
Dimulescu) și Maria Cristina Ionel (clasa prof. univ. dr. Steluța Radu)
Premiul special Maria Fotino pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări clasice pianista Claudia Mădălina Dănilă (clasa prof. univ. dr. Sandu Sandrin)
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Premiul special Muza Ghermani/Ciomac - pianistul Tudor Scripcariu (clasa prof. univ.
dr. Vlad Dimulescu)
Sectiunea Critică muzicală
Premiul II ex-aequo - Elena Beatrice Iordache și George Constantin Rizea
Sectiunea Formații camerale cu pian
Premiul I: Iulia Ghindă - Ioana Ionescu
Premiul II – nu se acordă
Premiul III– nu se acordă
Menţiune: Ştefan Roșu - Davide Bertorello (clasa prof. univ. dr. Diana Moș)
Premiul special pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări din repertoriul românesc
acordat de Fundaţia ACCUMM: Iulia Ghindă - Ioana Ionescu
Secțiunea Violoncel
Premiul I – Constantin Borodin (clasa prof. univ. dr. Marin Cazacu)
Premiul II - nu se acordă
Premiul III – Andreea Lavinia Brăilescu (clasa c.d.a. Răzvan Suma) și
SolorzanoThibault Joubert (clasa prof. univ. dr. Marin Cazacu)
Premiul special Enescu 60 pentru interpretare oferit de Fundația George Enescu:
Constantin Borodin și Marilena Milcu (clasa c.d.a. Bogdan Popa)
Concursul Naţional de Interpretare şi Creaţie muzicală „Paul Constantinescu", Ploiești
Premiul I – Rodica Bunea Stefan (clasa prof. univ. dr. Ionel Voineag)
Premiul III – Andreea Achilov (clasa lector univ. dr. Claudia Codreanu)
Mențiune – Alexandra Știrban (clasa prof. univ. dr. Ionel Voineag)
Festivalul și Concursul de Interpretare a Liedului „Ionel Perlea” (Slobozia)
Premiul III - Ștefan Lamatic (clasa prof. univ. dr. Ionel Voineag)
Concursul de Canto „Victor Giuleanu”
Premiul I și Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei Arii de oratoriu –
Constantin Trașcă (clasa conf. univ. dr. Cristina Șoreanu)
Concursul Naț ional de Compoziț ie „Ștefan Niculescu”, ediț ia a VIII-a
Premiul I ex-aequo (oferit de Uniunea Compozitorilor ș i Muzicologilor) – Megumi
Okuda ș i Alexandru Sima (ambii la clasa prof. univ. dr. Dan Dediu)
Premiul II ex-aequo – Bogdan Pintilie (clasa lect.univ.dr. Mihai Măniceanu),
Terolaviu Popescu (clasa conf. univ. dr. Livia Teodorescu-Ciocănea),
Premiul al III-lea – Claudius Iacob (clasa conf. univ. dr. Mihaela Vosganian).
Menț iuni – Irina Vesa (clasa conf.univ.dr. Livia Teodorescu-Ciocănea), George
Țintilă (clasa asist. univ. dr. Diana Rotaru)
Concursul Național Studențesc de Muzicologie, ediția a 9-a, 2015
Grupa I
Premiul I – Desiela Tătaru (clasa prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu)
Premiul II – Benedicta Pavel (clasa conf. univ. dr. Laura Manolache)
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Premiul III – Ana Diaconu (clasa prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu), Antonia
Liță (clasa conf. univ. dr. Laura Manolache), Artemissa Ivașcu (clasa conf.
univ. dr. Florinela Popa)
Mențiune – Lavinia Frâncu (clasa conf. univ. dr. Laura Manolache)
Grupa a II-a
Premiul I – Vlad Văidean (clasa prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu)
Premiul III – George Butcă (clasa conf. univ. dr. Laura Manolache)
Grupa a III-a
Premiul I – Radu Mihalache (clasa prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu)
Concursul de Teorie muzicală organizat de UNMB
Secţiunea Dicteu muzical
Premiul II ex aequo – Flavian Chitic, Pedagogie muzicală, anul II (clasa lector univ. dr.
Tatiana Hilca) și Mariana-Alina Manolache, Compoziț ie muzică uș oară anul III
(clasa prof. univ. dr. Olguț a Lupu)
Secţiunea Teoria muzicii – test scris
Premiul II – Mariana-Alina Manolache, Compoziț ie muzică uș oară anul III (clasa prof.
univ. dr. Olguț a Lupu)
Mențiune – Benedicta-Cecilia Pavel, Muzicologie anul II (clasa conf. univ. dr. Rodica
Nicolaescu)
Secţiunea Solfegiu
Premiul I ex aequo – Flavian Chitic, Pedagogie muzicală anul II (clasa lector univ. dr.
Tatiana Hilca) și Mariana-Alina Manolache, Compoziț ie muzică uș oară anul III
(clasa prof. univ. dr. Olguț a Lupu)
Premiul II ex aequo – Gabriela-Alexandra Florea, Canto anul IV (clasa lector univ. dr.
Tatiana Hilca), Georgiana-Miruna Iancu, Canto anul IV (clasa lector univ. dr.
Tatiana Hilca), Desiela Tătaru, Muzicologie anul II (clasa conf. univ. dr. Rodica
Nicolaescu)
Premiul III – Benedicta-Cecilia Pavel, Muzicologie anul II (clasa conf. univ. dr. Rodica
Nicolaescu)
Mențiune – Bianca Ionescu, Pedagogie muzicală, anul III (clasa prof. univ. dr. Olguț a
Lupu)
Secţiunea Elaborare solfegii şi dictate muzicale
Premiul I ex aequo – Ana Diaconu, Muzicologie anul I (clasa prof. univ. dr. Olguț a
Lupu), Mariana-Alina Manolache, Compoziț ie muzică uș oară anul III (clasa prof.
univ. dr. Olguț a Lupu)
Premiul II – Tiberiu Keri, Educaț ie muzicală contemporană anul II master (clasa lector
univ. dr. Tatiana Hilca)
Mențiune – Bianca Ionescu, Pedagogie muzicală anul III (clasa prof. univ. dr. Olguț a
Lupu)
Festivalul „Un talent înnăscut”
Premiul I (ex aequo) – Teodora Ilinescu și Al Samman Al Nermin (clasa lector univ.
dr. Claudia Codreanu)
Festivalul național „Dinu Lipatti”, ediția a III-a
Premiul II - Al Samman Al Nermin (clasa lector univ. dr. Claudia Codreanu)
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Concurs Timorgelfest, Timişoara,18-20septembrie
Premiul pentru muzica Baroc transilvăneană și locul 5 - Eduard Antal (clasa lector
univ. dr. Dan Racoveanu)
Decernarea premiilor UNATC
Premiul Creativității - Daniel Dascălu (clasa prof. univ. dr. Dana Borșan)
Bursele UNIMIR pentru anul universitar 2015-2016
Cătălin Răducanu (clasa prof. univ. dr. Viniciu Moroianu)
Bursele Fundaţiei „Principesa Margareta”- ediţia 2015
Răzvan Anemţoaei (clasa conf. univ. dr. habil. Luminiţa Burcă)
Antonie Iulia-Martiniana (clasa lector univ. dr. Claudia Codreanu)
Bursa Iolanda Mărculescu
Antonie Iulia-Martiniana (clasa lector univ. dr. Claudia Codreanu)

Activităţi în cadrul Departamentului Studio Spectacole (2015):
SALA GEORGE ENESCU
Manifestări
Recital vocal/canto
Recital de pian
Recital de vioară
Recital corzi grave/chitară
Recital suflători
Recital cameral
Recital percuție
Concert de orgă
Concert simfonic
Simpozion ştiinţific
Zilele Departamentelor
Concursul Mihail Jora
Concursul Victor Giuleanu
Concursul de Muzicologie
Bursa Yolanda Mărculescu
Festivaluri: Chei , George Enescu, Yamaha day,
SIMN, Meridian, Baroque week, Operamania
Proiect „Ziua porților deschise”
Concert coral
Jazz-muzică uşoară
Gala Excelenței în UNMB
Expoziție pictură/design
Masterclass/conferință
Examene admitere
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Nr.
7
30
5
5
14
17
3
3
14
6
4
1
1
1
1
8
5
12
3
1
1
2
3 –specializari

Lansare de carte

1

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

Nr.
12
12

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

6
1
8
1

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

Nr.
5
20
5
9
1

Festivalul George Enescu

1

Lansare de carte/cd
Simpozion

2
7

Consultări ASUNMB

4

Teze de doctorat

3

SALA 98 BIS – Asistență tehnică susținere teze de doctorat
SALA 95 – Asistență tehnică Senat, simpozioane
SALA 46C – Asistență tehnică Remember Enescu, masterclass European Baroque Orchestra
Parteneriate:
Fundaţia Principesa Margareta (Bursa Tinere Talente)
Fundaţia Calea Victoriei
Fundaţia Română pentru Excelenţă în Muzică TVR Cultural
Fundaţia Remember Enescu
Fundatia Constantin Dumitru
Fundaţia ACCUMM
European Youth Orchestra
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European Union Baroque Orchestra
Radiodifuziunea Română
Liceele de Muzică din Bucureşti
Ambasada Turciei
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 für Musik und Theater Hamburg
Monash University Australia
Asociaţia Culturală Pro Contemporania
Asociaţia Propuls
Artexim
Miniprix
Țintea Muzicală

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
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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.
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 urma concursului organizat de UNMB, din august 2015 a fost ocupat postul de
auditor public intern, rămas vacant în perioada 2012-2015 din lipsa candidaților. Astfel,
auditarea internă în vederea certificării bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară se
vor putea desfășura conform normelor legale în vigoare.
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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)

60

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)
2015:
- Conţinutul şi metodologia concursului de admitere în învăţământul universitar pentru anul
2015-2016 (Senat 26.01.2015, cu modificări în ședința Senatului din 04.03.2015)
- Conţinutul şi Metodologia examenului de licenţă, iunie 2015 / februarie 2016 (Senat
26.01.2015)
- Conţinutul şi Metodologia examenului de disertaţie, iunie 2015 / februarie 2016 (Senat
26.01.2015)
- Regulamentul privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar din
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (Senat 02.02.2015)
- Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de
abilitare în Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (Senat 04.03.2015, cu
completări în ședința Senatului din 01.04.2015)
- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de cercetare-dezvoltare din
cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (Senat 01.04.2015)
- Metodologia desfăşurării alegerilor la nivel de departament (Senat 02.09.2015)
- Metodologia concursului de admitere la studii universitare de doctorat an univ.2015/2016
(Senat 02.09.2015)
- Metodologia privind menţinerea calităţii de titular în învăţământul universitar sau în
cercetare, după împlinirea vârstei de pensionare (Senat 02.09.2015)
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial (Senat
25.11.2015)
- Regulamentul privind accesul la informaţii de interes public (Senat 25.11.2015)
- Regulamentele, Metodologiile și calendarul desfășurării alegerilor structurilor și funcțiilor
de conducere din Universitatea Națională de Muzică din București (Senat 25.11.2015)
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S-au făcut modificări / completări la următoarele:
- Regulamentul privind criteriile de ierarhizare anuală a studenţilor pe locuri de la bugetul de
stat (Senat 01.04.2015)
- Regulamentul privind primirea de noi membri ai Şcolii Doctorale din Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti (Senat 01.04.2015)
- Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (Senat 17.06.2015)
- Regulamentul de examinare şi notare a studenţilor (Senat 17.06.2015)
- Regulamentulul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de
doctorat şi al Şcolii Doctorale din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (Senat
02.09.2015)
- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Senat
02.09.2015)
- Regulamentul de organizare, funcţionare şi administrare a Bibliotecii (Senat 23.09.2015)
- Carta U.N.M.B (Senat 04.11.2015)
- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din
cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (Senat 04.11.2015)
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
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
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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; H.G.nr.575/15.07.2015, publicată în M.O.nr.554/27.07.2015 privind
aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii universitare
şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016,
H.G.nr.595/22.07.2015, publicată în M.O.nr.595/06.08.2015 privind domeniile și programele
de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în
anul universitar 2015-2016, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul
instituțiilor
de
învățământ
superior,
H.G.nr.778/23.09.2015,
publicată
în
M.O.nr.723/23.09.2015 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G.nr.595/2015 privind
domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de
studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii
universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior.
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 2015 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, UEFISCDI, din care cel mai important apare proiectul UEFISCDI intitulat
„Politici publice fundamentale în Învățământul Superior: o premisă necesară pentru
dezvoltarea României”, derulat în perioada 2012-2014 și co-finanțat din “Fondul Social
European” prin Programul Operațional “Dezvoltarea Capacității Administrative” (PODCA)”
în cadrul căruia Direcția de Cercetare, Inovare și Informare și serviciile administrative
implicate au procedat la colectarea și raportarea datelor solicitate.
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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
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.
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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
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.
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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
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. 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 fost, în sfârșit, rezolvată,
din momentul inaugurării noii clădiri cu destinația Mediatecă. De la primul memoriu de
fundamentare a acestui edificiu (1.10.2008), până la contractele pentru Studiul de
fezabilitate şi proiectele propriu-zise (P.T., D.D.E.), obţinerea autorizaţiei de construire nr.
344/37 S/39600/07, din 16.04.2008 şi derularea licitaţiei publice organizate prin SEAP (cu
fază finală de licitaţie electronică în 27.01.2010), în urma căreia s-a încheiat contractul de
execuţie nr. 1523/22.04.2010, cu o Asociaţie formată din ROMCONSTRUCT HOLDING
GRUP S.A. & EUROCONSTRUCT INTERNAŢIONAL S.R.L., tot periplul de realizare
a acestei clădiri s-a dovedit a fi unul sinuos, punctat de expertize seismice, ridicări
topografice, studii geotehnice, impedimente legate de nivelul apelor subterane şi – nu în
ultimul rând – probleme legate de finanţare.
Edificiul modern, cu o suprafaţă desfăşurată de 4.338,15 m.p., are şapte niveluri
(două subsoluri, parter şi patru etaje, dintre care ultimul retras), racordate la un post de
transformare nou, independent, având în dotare sisteme pentru protecţie, de
supraveghere şi de semnalizare de ultimă generaţie. Noul sediu este deservit de un
sistem complex de climatizare şi de o baterie de ascensoare hidraulice, cu grup
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electrogen, şi beneficiază de un sistem de telefonie propriu, racordat la centrala noastră
telefonică şi la Internet.
Clădirea are o fundaţie executată prin metoda „pereţilor mulaţi” (rezistentă la
infiltraţii) şi o structură de rezistenţă calculată pentru zona de seismicitate I 8 pe scara MSK
şi, din punct de vedere al performanţelor energetice, corespunde noilor exigenţe din domeniu.
Există o reţea de hidranţi şi o staţie de pompare dedicată, cu bazinul aferent. Imobilul are şi
adăpost pentru apărarea civilă, echipat cu vane, filtre, supape şi instalaţii de iluminat şi de
ventilaţie proprii. Toate echipamentele sunt „low noise”, iar întregul perimetru este
supraveghiat prin camere video. La primul subsol este amenajat un garaj, care dispune de un
sistem de control acces şi este echipat cu senzori de monoxid de carbon.
Având în vedere destinaţia sa, cu totul specială, edificiul adăposteşte
compartimentul bibliotecă (cu generoase spaţii de depozitare, garderobă, sală de lectură
pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, spaţii de pregătire pentru cadre didactice, săli de
audiţii şi vizionări pentru studenţi, o sală de colecţii electronice şi o alta de proiecţii, spaţii
catalogare etc.), dar şi spaţii dedicate activităţilor ştiinţifice şi de cercetare, un studio pentru
înregistrări audio în direct, un alt studio de repetiţii pentru orchestre şi diverse spaţii destinate
şcolii doctorale. În noile spaţii au fost asigurate şi dotările necesare (atât de mobilier, cât şi de
aparatură).
Reconversia etajului al IV-lea, în vederea realizării unui studio multi-funcţional,
dispunând de o sală proprie de înregistrări live şi dotat cu un pian de concert, pupitre sau
timpani, este în curs de finalizare, fiind implementate dispoziţiile de şantier legate de
tratamente acustice şi aflându-se în diverse stadii derularea procedurilor de achiziţie publică a
dotărilor aferente.
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.
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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.
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.
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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.
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 –
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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.
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:
-prof. univ. dr. Viniciu Moroianu
Membri:
- prof. univ. dr. Matei Alexandru
-prof. univ. dr. Mircea Tiberian
-conf. univ. dr. Grigore Cudalbu
-conf. univ. dr. Dalila Cernătescu
- Student Anastasia-Irina Dincu
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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
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.
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