Prof. univ. dr. Dan Dediu

Raportul Rectorului
privind starea universității pe anul 2012
Având ca punct principal de sprijin planul de dezvoltare al universității prezentat cu
ocazia alegerilor de rector din februarie 2012 și internalizând credo-ul universitar,
viziunea, misiunea, obiectivele generale și particulare, precum și cele trei direcții
strategice ce au constituit baza dezvoltării instituționale între 2008-2012 și care sunt
purtătoare de semnificații constructive și în perioada 2012-2016 – comunicarea,
creativitatea și tehnologia – actualul raport conține, într-o formă sintetică, principalele
realizări ale anului 2012. Iată într-o prezentare sintetică analiza stadiilor de desfășurare a
diferitelor propuneri din cadrul planului de dezvoltare menționat:
Comunicare și informare
Stagiunea de concerte și spectacole a UNMB
”CHEI” - Festivalul UNMB
B U M ! (Bucharest University of Music) – post de Radio Online
Muzeul UNMB – Varianta online
Programe și parteneriate naționale și internaționale
Înființarea unui Oficiu Studențesc al UNMB

Realizat 2012
Realizat 2012
Proiect
Proiect
Realizat 2012
Proiect

Creativitate
1. Creativitate în asigurarea resurselor materiale și umane
Grădinița muzicală ”Amadeus” a UNMB
Programe de inițiere muzicală (proprii și în parteneriat cu Filarmonica
George Enescu)
Fundraising
Conferințele UNMB
Diversificarea serviciilor. Înființarea unei societăți comerciale sau fundații
proprii
Întinerirea resursei umane

În studiu
Realizat un program în
2012
În desfășurare
Realizat 2012
Se renunță la idee. Se
reactivează Asociația
”Dan Constantinescu”
În desfășurare

2. Creativitate în educaŃie şi cercetare/creaŃie
IniŃierea şi acreditarea unor noi programe de studii:
- la licență: CMD (un singur program)
- la master:
Evaluarea și reacreditareavechilor programe de studii
Dezvoltarea studiilor doctorale și post-doctorale
Încurajarea publicării în reviste cotate ISI şi BDI şi a mobilităŃilor didactice
Implementarea registrului matricol unic
Centrul de Muzică Veche (CMV)
Centrul de Orchestră (CO)

Proiect
În desfășurare
Realizat 2012
În desfășurare
În desfășurare
Realizat 2012
Se renunță la idee și se
face pe bază de
parteneriat cu fundații și
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orchestre

Tehnologie
Extinderea bazei materiale
Terminarea lucrărilor la obiectivul MEDIATECA
Reabilitarea corpurilor de clădire A3 şi A4
Amenajarea podului clădirii A: săli de studiu individual și birouri pentru profesori
Posibilitatea construcției unui al doilea cămin studențesc

Dotarea Mediatecii (bibliotecă şi serviciu audio-vizual) cu baze de date online
Sală de lectură spaŃioasă
Sală de audiŃii la cască, cu staŃii individuale şi colective de ascultare
Calculatoare conectate online la baze de date internaŃionale

Dotări diverse (săli cu videoproiectoare fixe, cu boxe și ecrane)
Flexibilizarea structurii administrative

În desfășurare
În desfășurare
(stadiul de finisaje)
Realizat corp A3 și
scara din A2 - 2012
Proiect
Proiect
În așteptare

Realizat - 2012
Realizat - 2012
În desfășurare

În mod evident, dinamica schimbărilor și provocărilor în societatea românească și în
general pe mapamond a condus inevitabil la redimensionarea și regândirea cadrelor în
care se desfășoară educația universitară și cercetarea avansată.
Astfel, pe de o parte ne-am văzut constrânși să renunțăm la unele proiecte propuse în
planul de dezvoltare din 2012 datorită faptului că realitatea s-a schimbat și, în aceste
condiții, a trebuit să adaptăm ideea inițială și să o inserăm într-un nou cadru pragmatic,
refăcând strategia de obținere a aceluiași obiectiv cu alte mijloace (cazul propunerilor de
înființare a unei firme, care a condus la reactivarea Asociației ”Dan Constantinescu” sau
cazul Centrului de Orchestră care se realizează mult mai repede prin parteneriate cu
fundații, filarmonici și orchestre diverse).
Pe de altă parte, noi idei au apărut la orizont și le-am integrat creator, supunându-le
analizei și, acolo unde este cazul, găsind mijloace reale de înfăptuire a lor, machetând o
strategie și, mai ales, căutând și găsind oamenii capabili să le pună în practică. În acest
sens, inițierea CIMRO, a Centrului de Informare Muzicală din România reprezintă un
real succes, printr-un site-ul realizat cu adresa cimro.ro și prin dorința manifestă de a-l
transforma într-un instrument de lucru agreabil și util pentru toți cei care caută informații
despre viața muzicală din România.
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Structura instituțională. Regulamente.
Rol
Structură

Facultatea de
Interpretare Muzicală

EducaŃie
Facultatea de Compoziție,
Muzicologie și
Pedagogie Muzicală

Cercetare avansată
Şcoala Doctorală
MIDAS
Institut
Postdoctoral
Cercetare ştiinŃifică şi
creaŃie artistică

Nr.Departamente
Programe ciclul I
Programe ciclul II
Programe ciclul III

Dep.1

Dep.2

Dep.3

Dep.1

LicenŃă 4 ani
(2 prg.)
Master 2 ani
(1 prg.)

Dep.2

Dep.3

LicenŃă 3 şi 4 ani
(5 prg.)
Master 2 ani
(6 prg.)
x

Cercetare
doctorală
avansată
(1 prg. – 1 an)
proiect
POSDRU

Doctorat în Muzică
(1 prg.)
ştiinŃific

profesional

Ppua
(1 an)

Pcş
(2 ani)

Odată cristalizată noua structură instituțională ca urmare a reformei din 2011, s-a urmărit
consolidarea și așcolii doctorale prin serii de conferințe și publicații ale acestora de către
editura ”Glissando” a UNMB, dar și prin probe de admitere la doctorat adaptate
condițiilor actuale (schimbarea conținutului probelor și echivalarea lor ca dificultate în
toate cele trei domenii – muzicologie, interpretare, compoziție - s-a dovedit a fi un real
succes).
Totodată, a fost monitorizată activitatea departamentelor nou formate în 2011 în cadrul
celor două facultăți, s-au analizat diferitele modalități de evaluare existente și s-a propus
un cadru unificat al regulamentelor departamentelor, mai ales în ceea ce privește strategia
de notare, evaluare și omologare a rezultatelor în cadrul Facultății de Interpretare
Muzicală. Acest cadru a fost aprobat de către Senat și urmează a fi implementat la nivelul
fiecărei discipline în cadrul departamentelor, luându-se în considerare specificul
fiecăreia.
Două noi centre s-au adăugat listei în 2012: CIMRO, despre care am vorbit déjà, și
Centrul de Muzică Veche, coordonat de lect. univ. dr. Mihai Ghiga, ambele beneficiind
de un regulament de funcționare și un plan de acțiune.
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Homepage CIMRO

De asemenea, în urma alegerilor de Senat din 2012 a reieșit o nouă structură a acestui for,
iar președintele Senatului a fost aleasă prof. univ. dr. Dan Borșan.
S-a încheiat contractul de management între rector și senatul universitar, reprezentat de
președinte, dar a continuat și elaborarea sau regândirea unor regulamente importante
pentru instituție, precum Regulamentul senatului, Regulamentul de acordare a burselor și
multe altele și alte regulamente și metodologii.
Baza materială
În anul 2012 s-a avansat la construcția Mediatecii, care este în prezent într-un procent de
60% gata, cu zidărie specifică și închisă cu ferestre, putând intra în stadiul de finisaje și
de montare a centralelor termice și aer condiționat. Condițiile financiare precare au fost
totuși surmontate și am reușit menținerea unei cadențe de lucru mulțumitoare, ceea ce a
condus la rezultatul pe care-l puteți vedea:
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Septembrie 2012

octombrie 2012

decembrie 2012

Din păcate, lucrul la Mediatecă s-a oprit, din considerente independente de voința
noastră, constructorul contractant fiind notificat.
De asemenea, baza materială a crescut cu încă un tronson din vechiul corp A, anume
tronsonul A2. Astfel, sediile decanatelor facultăților au fost redimensionate, au fost
repuse în funcțiune toalete pe toate trei palierele și a fost reabilitată în totalitate scara
interioară ce leagă etajele corpului A2.
Parter
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Etaj 1

Cităm mai jos integralitatea lucrărilor de reabilitare derulate pe parcursul anului 2012, așa
cum apar ele în Raportul de evaluare internă a calității pe anul 2012.
LUCRĂRI DE REABILITARE cu
finanŃare de la Bugetul de stat, executate
în cursul anului 2012
În conformitate cu Planul AchiziŃiilor Publice al UNMB pentru anul 2012, au fost derulate anul
trecut următoarele contracte de lucrări pentru reabilitarea spaŃiilor de învăŃământ şi cazare:

1. Au continuat lucrările de construcŃie a obiectivului cu destinaŃia MEDIATECA, prin finalizarea
lucrărilor de structură, au fost demarate lucrările de finisaje şi instalaŃii şi s-au executat în
continuare lucrări de izolaŃii şi de termoizolaŃii, în valoare totală de 2.028.482,12 lei, cu T.V.A.
inclus.
2. Pentru supravegherea derulării optime a lucrărilor de construcŃie a noului obiectiv, cu destinaŃia
MEDIATECA, menŃionat anterior, au fost continuate serviciile de dirigenŃie de şantier, în valoare
de 3.000 lei/lună, respectiv serviciile de asistenŃă tehnică, în valoare de 0,1 % din valoarea
situaŃiilor de lucrări lunare.
3. Ca urmare a sesizărilor primite din partea Institutului de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, privind deteriorarea
zidului despărŃitor – datorită vechimii lui considerabile, diferenŃei de nivel de peste doi metri între
curŃile interioare şi dezvoltarea rădăcinilor unor arbori în imediata vecinătate a acestuia – dintre
institutul lor şi universitatea noastră, precum şi a discuŃiilor purtate ulterior, s-au executat lucrări
privind demolarea şi execuŃia, incluzând un mini proiect, a unui segment nou de gard, cu o
lungime de 23 m, care a fost integrat din punct de vedere arhitectural în zona de gard la care nu sau făcut intervenŃii, din perimetrul limitrof dinspre Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, vecin cu
universitatea, lucrări în valoare de 49.597,52 lei, inclusiv T.V.A.
4. În vederea finalizării lucrărilor la spaŃiile de învăŃământ din cadrul corpului de clădire A, ce au
fost consolidate de firma S.C. ROTARY CONSTRUCłII S.R.L., s-au executat
lucrările de
reabilitare, refuncŃionalizare şi modernizare a sălilor de învăŃământ şi a spaŃiilor conexe din zona
rămasă nefinalizată din tronsonul A2 şi a grupurilor sanitare şi holului din tronsonul A3, ale
corpului de clădire A.
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5.

6.

7.

8.

9.

Lucrările au constat în: desfaceri de elemente de finisaj vechi – rămase după consolidare – şi
refacerea acestora, refacerea pardoselilor, tencuielilor, gletuirilor, în lucrări de placaj, execuŃia de
tavane false, zugrăveli, vopsitorii, înlocuirea tâmplăriei interioare, execuŃia şi montarea
instalaŃiilor electrice, sanitare şi termice, execuŃia instalaŃiilor de curenŃi slabi, respectiv de
Internet, telefonie şi a instalaŃiilor de semnalizare incendiu, în valoare de 161.188,22 lei, cu T.V.A.
inclus.
În completarea lucrărilor de refuncŃionalizare la corpul de clădire A, s-au executat lucrări de
reabilitare şi reparare ale porŃiunilor de acoperiş aferente tronsoanelor A1 şi A2, respectiv a zonei
de acoperiş nereparată de la căminul studenŃesc, afectate de intemperiile din timpul iernii, în
valoare totală de 87.916 lei, cu T.V.A. inclus. Lucrările aferente corpului A, au constat în:
verificarea învelitorii, demontarea nedistructivă a instalaŃiei de paratrăsnet, desfaceri ale zonelor
de acoperiş deteriorate, verificarea elementelor de astereală şi şarpantă decopertate, înlocuirea
celor deteriorate, respectiv a învelitorii din Ńiglă de pe suprafaŃa la care s-a intervenit, înlocuirea
saceagului pe porŃiunile deteriorate şi a jgheaburilor. Lucrările aferente căminului studenŃesc au
constat în: desfacerea învelişului din tablă, aferent mansardei, înlocuirea elementelor de astereală
şi şarpantă deteriorate şi a învelitorii de tablă pe întreaga suprafaŃă, înlocuirea saceagului pe
porŃiunea deteriorată şi refacerea jgheaburilor aferente, completări şi etanşare pe zona frontonului
acoperişului, etanşarea îmbinărilor şi a tablei din zona înclinată de deasupra ultimului etaj
(mansardă), respectiv montarea de contra-zăpezi pe întreaga suprafaŃă a acoperişului.
Pentru derularea optimă a lucrărilor de reabilitare şi reparare ale porŃiunilor de acoperiş aferente
tronsoanelor A1 şi A2, respectiv a zonei de acoperiş nereparată de la căminul studenŃesc, a
lucrărilor de reabilitare a scării de acces principale din zona tronsonului A2, al corpului de clădire
A, consolidat, respectiv a lucrărilor de reabilitare, refuncŃionalizare şi modernizare a sălilor de
învăŃământ şi a spaŃiilor conexe din zona rămasă nefinalizată din tronsonul A2 şi a grupurilor
sanitare şi holului din tronsonul A3, ale corpului de clădire A (după consolidare) menŃionate
anterior, au fost contractate servicii de dirigenŃie de şantier, în valoare totală de 2.150 lei.
În continuarea lucrărilor de reabilitare din corpul de clădire A, după consolidare s-au executat şi
lucrări de reabilitare a scării de acces principale din zona tronsonului A2, ce au constat în:
desfaceri ale elementelor de finisaj vechi, rămase în urma consolidării, refacerea elementelor de
finisaj, realizarea şi montarea de glasvanduri noi şi reabilitarea celor existente, reabilitare parapet,
execuŃie construcŃie metalică şi etanşare acces pod cu rigips rezistent la foc, refacere instalaŃii
electrice (iluminat local şi de siguranŃă) şi termice (cu înlocuire calorifere), pregătirea peretelui
din fundal pentru decorarea ulterioară a acestuia în frescă, în valoare de 57.701,13 lei, cu T.V.A.
inclus.
Având în vedere faptul că, pe parcursul lucrărilor de reabilitare, refuncŃionalizare şi modernizare a
sălilor de învăŃământ şi a spaŃiilor conexe din zona rămasă nefinalizată din tronsonul A2 şi a
grupurilor sanitare şi holului din tronsonul A3, ale corpului de clădire A (după consolidare), s-a
constatat că nu pot fi refolosite instalaŃiile de captare şi de evacuare a apelor reziduale aferente
grupurilor sanitare şi toaletelor din decanate, vechiul traseu de canalizare fiind obturat definitiv în
cadrul lucrărilor de consolidare anterioare (fiind turnate diafragme din beton ce nu au mai putut fi
străpunse), s-au executat lucrări de refacere a traseelor interioare şi racordurilor exterioare ale
instalaŃiei de captare şi de evacuare, lucrări care au constat în: spargeri de betoane, tubulatura (cu
accesoriile sale), un cămin de vizitare intermediar, şanŃurile exterioare şi racordurile la căminele
existente în curtea exterioară, în valoare de 49.982,85 lei, cu T.V.A. inclus.
Ca urmare a daunelor provocate de căderile masive de zăpadă din timpul iernii şi de infiltraŃiile
subsecvente la căminul studenŃesc, s-au executat lucrări de reabilitare a spaŃiilor de cazare, care au
constat în: desfacerea gleturilor şi tencuielilor în zonele afectate, desfacerea şi înlocuirea
parchetului umflat, evacuarea molozului şi a tuturor deşeurilor rezultate, reabilitarea grupurilor
sanitare din cinci camere (înlocuirea cădiŃelor de duş, a faianŃei desprinse şi a sifoanelor de
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scurgere), refacerea tencuielilor şi aplicarea gletului pe porŃiunile decopertate, operaŃiunile de
finisaje şi vopsitorie aferente, repararea şi vopsirea tocăriei ferestrelor holului de la etajul 3,
curăŃarea, igienizarea şi vopsirea interioară a vasului tampon din circuitul de apă potabilă (afectat
de refularea canalizării) şi repunerea sa în funcŃiune, desfacerea pardoselii balconului interior de la
parter, realizarea unui sistem de drenaj, etanşarea rosturilor şi aplicarea unei pardoseli mozaicate,
repararea şi zugrăvirea zonei afectate (de infiltraŃiile de la balconul parterului), din camera de
studiu nr. 1 de la subsol, în valoare de 36.147,08 lei, cu T.V.A. inclus.

Deși nu am beneficiat de alocare bugetară pentru dotări, am reușit să realizăm un minim
necesar de dotări, care sunt cuprinse în Raportul de evaluare internă a calității, aprobat
de Senat.
Programele de studii
Programele de studii au funcționat bine și s-au organizat în continuare conferințe,
simpozioane și cursuri de măiestrie în cadrul diferitelor departamente. De asemenea,
concursuri de interpretare, compoziție, muzicologie și teoria muzicii au fost organizate în
cadrul UNMB, iar studenții au obținut un mare număr de premii la concursurile naționale
și internaționale, care vor fi detaliate la momentul oportun.
Toate programele de studii desfășurate în UNMB sunt acreditate și funcționează conform
planurilor de învățământ în vigoare. Acestea sunt în număr de 3 la FIM (2 programe de
licență și unul de master) și 10 la FCMPM (5 programe de licență și 5 de master), iar în
cadrul Școlii Doctorale funcționează un program de doctorat.În 2013 ne așteaptă o nouă
acreditare de unui program de licență (Compoziție) și a tuturor programelor de
master.Demersuri la ARACIS au fost realizate și, în momentul susținerii acestui raport,
dosarul programului de licență Compoziție a fost déjà depus pentru evaluarea periodică.
Activitate educațională
Adoptarea unui nou sistem de practică în cadrul FIM, orientat pe ideea de adaptare la
necesitățile studentului, de individualizare și responsabilizare a practicii. Sistemul
conceptual ce a stat la baza găsirii acestei rezolvări a fost schițat succinct în cele două
editoriale ale rectorului din ziarul Acord, numerele 15 și 16.
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Școala doctorală
Pe lângă activitățile obișnuite ale școlii doctorale, evidențiem seria de conferințe
doctorale demarată în anul 2012, manifestată printr-un număr de 59 de conferințe, dintre
care 24 au fost publicate într-un format broșat de către Editura ”Glissando”.
Seria de broșuri Conferințe doctorale
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Spectrul larg al tematicilor abordate s-a încadrat în cele trei discipline din planul de
învățământ al programului de pregătire de un an din cadrul școlii doctorale (Culturi şi
mentalităŃi muzicale, Modele cognitive în cercetarea muzicală avansată, SemnificaŃie şi
context în cercetarea şi creaŃia muzicală), iar numărul conferențiarilor a fost de 16.
Nr.
crt.

Nume şi Prenume
conferenŃiar

Titlul conferinŃei

Disciplina

Data susŃinerii

1.

Liliana Rădulescu
Dan Dediu-Sandu

Culturi şi mentalităŃi
muzicale
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată

21.02.2012

2.

Dimensiuni estetice şi stilistice în
mişcări artistice contemporane
Modele de înŃelegere a muzicii

3.

Grigore Constantinescu

Culturi şi mentalităŃi
muzicale

28.02.2012

4.

Şerban Dimitrie Soreanu
Dan Dediu-Sandu

6.

Grigore Constantinescu

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Culturi şi mentalităŃi
muzicale

29.02.2012

5.

Muzica, relaŃii cu Puterea, în Baroc.
Puterea eclaziastică.
Puterea politică, Absolutismul
Postulate ale
Artei interpretative
Un model ontologic muzical - arhetip,
arhetrop şi arhemon (ornament)
Opera romantică italiană. Specific
istoric, geografie, civilizaŃii şi cultură.

24.02.2012

02.03.2012
06.03.2012
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7.

Şerban Dimitrie Soreanu

Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi
Rigoare & Inefabil

8.

Dan Dediu-Sandu

Mecanisme în muzică

9.

Dan Buciu

10.

Şerban Dimitrie Soreanu

RelaŃia antinomică a sistemelor modaltonal
Cultura CivilizaŃiei actuale

11.

SperanŃa Rădulescu

Muzici orale vs.
Muzici «literate».
ProprietăŃi, delimitări, procese
cognitive implicite. Concept
Privire generală asupra sistemului
modal aflat la
baza culturilor tradiŃionale româneşti
„Gluma ingenioasă a artei”
în universul celor 555 de sonate de
Domenico Scarlatti
Muzici şi ideologii. Concept

12.

Dan Buciu

13.

Alexandru Leahu

14.

SperanŃa Rădulescu

15.

Dan Buciu

16.

Liviu Dănceanu

17.

Alexandru Leahu

18.

Liviu Dănceanu

Sisteme modale artificiale în ultimele
trei decenii; contribuŃii româneşti
– Anatol Vieru
Ipostaze ale compozitorului
contemporan
„Arta fugii” de J.S.Bach,
ca dramă muzicală instrumentală
Crepusculul muzicii savante

19.

Liviu Dănceanu

DirecŃii în muzica românească actuală

20.

Valentina Sandu-Dediu

21.

Nicolae Brânduş

Literatura şi muzica.
Studiu de caz (2) Schumann:
de la Jean Paul la Goethe
Opera culturală 1:
ROST ŞI MOTIVAłIE

22.

Valentina Sandu-Dediu

23.

SperanŃa Rădulescu

24.

Alexandru Leahu

25.

Magda Buciu

26.

Octavian Nemescu

27.

Octavian Nemescu

28.

Alexandru Leahu

29.

Grigore Constantinescu

30.

Dinu Ciocan

31.

Liviu Dănceanu

Colorisitica muzicală şi interferenŃele
cu artele vizuale şi cu sugestia poetică
Verism, imaginativ în
operele lui Puccini.
Timpurile, concordanŃe tematice,
etnicul
Modelarea semiolingvistică şi
matematică a limbajului muzical ca
limbaj specific.
Aspecte generale
Organizările fenomenului muzical

32.

Nicolae Brânduş

Opera culturală 2: CREATIVITATE

33.

Teodor łuŃuianu

ProiecŃii spectromorfice
în dinamica desluşirii fenomenului
muzical

Literatura şi muzica.
Studiu de caz (2) Enescu-Marot
Muzicile şi construcŃia identităŃilor
individuale şi de grup. Concept
ŞtiinŃele numărului în
gândirea şi practica muzicală
Neurodidactica
(cadru) RITUALIC
versus
(cadru) SPECTACULAR
Diferite tipuri de polifonie

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
Culturi şi mentalităŃi
muzicale

07.03.2012
09.03.2012
12.03.2012
14.03.2012
15.03.2012

Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată

19.03.2012

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală

20.03.2012

Culturi şi mentalităŃi
muzicale
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată

22.03.2012

Culturi şi mentalităŃi
muzicale
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
Culturi şi mentalităŃi
muzicale
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală

26.03.2012
27.03.2012
29.03.2012
03.04.2012
05.04.2012
06.04.2012

Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată

09.04.2012

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
Culturi şi mentalităŃi
muzicale
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Culturi şi mentalităŃi
muzicale

10.04.2012
11.04.2012
24.04.2012
25.04.2012
26.04.2012

Culturi şi mentalităŃi
muzicale
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
Culturi şi mentalităŃi
muzicale

03.05.2012

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală

09.05.2012

Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată

10.05.2012

04.05.2012
08.05.2012

11.05.2012
14.05.2012
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34.

Liliana Rădulescu

35.

Adrian Iorgulescu

36.

Teodor łuŃuianu

37.

Dinu Ciocan

38.

Dinu Ciocan

39.

Magda Buciu

Nr.
crt.
1.

Nume şi Prenume
conferenŃiar
Valentina Sandu-Dediu

2.

Şerban Dimitrie Soreanu

3.

Dan Dediu-Sandu

4.

Şerban Dimitrie Soreanu

5.

Şerban Dimitrie Soreanu

6.

Alexandru Leahu

7.

Octavian Nemescu

8.

Stephan Poen

9.

Dan Buciu

10.

Nicolae Brânduş

11.

Liviu Dănceanu

12.

Grigore Constantinescu

13.

Dan Dediu-Sandu

14.

Teodor łuŃuianu

15.

Dan Dediu-Sandu

16.

SperanŃa Rădulescu

17.

Liviu Dănceanu

18.

SperanŃa Rădulescu

19.

Teodor łuŃuianu

20.

Octavian Nemescu

Noi paradigme în
procesul cunoaşterii şi comunicării
artistice
Ipostaze ale postmodernismului
Amprentavocală –
referinŃă a identităŃii prin sunet
Despre dimensiunea gramaticală –
vocabular şi sintaxă a limbajului
muzical ca limbaj specific
Despre dimensiunea semantică –
autonomie şi eteronomie, ambiguitate
şi nonambiguitate – a limbajului
muzical ca
limbaj specific
Creierul, emoŃiile şi muzica

Culturi şi mentalităŃi
muzicale

15.05.2012

Culturi şi mentalităŃi
muzicale
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală

17.05.2012
21.05.2012
23.05.2012

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală

29.05.2012

Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată

30.05.2012

Titlul conferinŃei

Disciplina

Data susŃinerii

Modele de retorică muzicală în
clasicism
Interpretarea muzicală
- teză a 'trecutului'
Teoria memoriei duble

Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată

23.10.2012

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată

27.11.2012

Interpretarea muzicală
- antiteză a 'prezentului'
Interpretarea muzicală
- sinteză a 'viitorului'
Apolinic şi dionisiac în tradiŃia
filosofică şi componistică a
Romantismului
John Cage
Modele biotehnice şi analitice în
estetica vocală
Fizicitatea fonatoare şi semiotica
fonologică în vocalitate
Domenico Scarlatti între Baroc, Clasic
şi Modern
ImprovizaŃia în muzică
„Quasi” – principiu formal sau tehnica
de compoziŃie
Sacru şi profan în opera clasică şi
romantică
Teoria memoriei duble
Fenomenul eterofonic –
sensuri şi aplicaŃii (I)
Mecanisme de validare muzicală şi
relevanŃa lor în contemporaneitate
Analiza comentată a unor texte
muzicale orale I
Principiul Archeului sau ontologia ca
metaforă
Analiza comentată a unor texte
muzicale orale II
InterferenŃe şi similitudini
în cântul bachian (I)
Istoria muzicii spectrale (I)

SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
Modele cognitive în
cercetarea muzicală avansată
SemnificaŃie şi context în
cercetarea şi creaŃia muzicală
Culturi şi mentalităŃi muzicale

24.10.2012
31.10.2012
07.11.2012
14.11.2012
20.11.2012

28.11.2012

04.12.2012
06.12.2012
11.12.2012
12.12.2012
19.12.2012
20.12.2012
09.01.2013
15.01.2013
17.01.2013
22.01.2013
23.01.2013
24.01.2013

Cercetarea științifică din UNMB a beneficiat în anul 2012 de conectarea întregii
universități la bazele de date internaționale, specific muzicale, JSTOR și Journal of Music
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Education, la sugestia Departamentului de Muzicologie și Științe ale Educației, coordonat
de conf. univ. dr. Olguța Lupu. Aceste date pot fi accesate de către oricine, de pe orice
calculator conectat la serverul UNMB.De asemenea, s-a semnat un contract între baza de
date americană EBSCO și UNMB, coordonarea fiindu-i încredințată lect. univ. dr.
Florinela Popa.
Resurse umane
O analiză succintă a dinamicii posturilor și a numărului cadrelor didactice constată
scăderea numărului de titulari (115), compensată de o creștere majoră a numărului de
cadre didactice asociate (92), pe un total de 204 posturi. Iată mai jos o situație grafică a
fluxului între anii 2008-2013 a numărului de posturi, de titulari și de cadre didactice
asociate, tablou general, apoi situația analitică pe grade universitare:
În ceea ce privește aspectul resurselor umane, putem prezenta o statistică a numărului de
titulari pentru anul 2011, pe categorii de angajați, în special la personalul didactic (număr
pe grade didactice):
Nr.crt. Profesori
Conferentiari
Lectori
Asistenti
Total
universitari universitari
universitari universitari facultati
TOTAL
18
39
45
13
115

Dinamica numărului de titulari din UNMB

Profesori
ConferenŃiari

2006 – 2007
30
33

2007 – 2008
25
36

2008-2009
25
36

2009 – 2010
30
40

2010-2011
24
39

2011-2012
18
39

Lectori
AsistenŃi
Preparatori

38
29
2

38
27
1

38
27
1

37
22
1

42
17
-

45
13
-

TOTAL

132

127

127

130

122

115

13

În vara anului 2012 au fost publicate în Monitorul Oficial un număr de posturi de
asistent, lector și conferențiar, au fost organizate concursuri de ocupare a acestora în
septembrie, iar în octombrie au fost titularizați pe posturile respective candidații care au
fost declarați admiși. Tot pe parcursul acestui an a fost numită de către MEN o nouă
comisie CNADTCU. Comisia de Artele spectacolului, din care face parte și domeniul
muzică, a fost numită de MEN și publicată în Monitorul Oficial. Din această Comisie a
ministerului face parte prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu.
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Studenți
Admitere
În anul 2011 am școlarizat 163 de studenți la programele de licență, 91 la cele de master
și 15 la doctorat zu frecvență, încadrându-ne în capacitatea maximă a programelor de
studii, reglementată prin lege. Au scăzut, ca atare, veniturile realizate din taxele de studii,
în cele mai multe cazuri datorită plafonării capacității maxime a programelor.
Câteva statistici edificatoare sunt prezentate mai jos:
Facultatea de Interpretare Muzicală
1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ
a) înmatriculaŃi octombrie 2012 – 86 studenŃi
b) absolvenŃi iunie 2012 – 65absolvenŃi (din care 58 cu examen de licenŃă)
2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
c) înmatriculaŃi octombrie 2012 – 50 studenŃi
d) absolvenŃi iunie 2012 –50absolvenŃi (din care 46 cu examen de disertaŃie)
Facultatea de CompoziŃie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
1. STUDII DE LICENłĂ
a) admişi în anul I, octombrie 2012 - 77studenŃi
b) absolvenŃi iunie 2012 - 51 din care 46 cu examen de licenŃă
2. STUDII DE MASTER
a) admişi anul I octombrie 2012 - 41
b) absolvenŃi iunie 2012 - 45din care 41 cu examen de disertaŃie
Şcoala doctorală:
1. În anul univ.2012/2013 doctoratul a fost organizat la forma cu frecvenŃă. Au fost
înmatriculaŃi 17 studenŃi-doctoranzi, astfel: 15 pe locuri de la buget, 1 bursier al
statului român (Albania) şi 1 loc pe taxă.
2. În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012 s-au susŃinut 37 teze.
Absolvenți
În ceea ce privește numărul de absolvenți, constatăm faptul că mai mult de 50% din
absolvenŃii studiilor de licenŃă continuă studiile prin masterat. Astfel, numărul
absolvenŃilor ultimelor două promoŃii, admişi la studii universitare de masterat este
următorul, în statistica de mai jos fiind menŃionaŃi doar absolvenŃii UNMB înmatriculaŃi
la master:
Anul 2011: - AbsolvenŃi licenŃă:
FIM 82 + FCMPm 41 = 123 UNMB
- ÎnmatriculaŃi master:
FIM 47 + FCMPm 16 = 63 UNMB
PROCENT: 51,21%
FIM 65 + FCMPm 51 = 116 UNMB
Anul 2012: - AbsolvenŃi licenŃă:
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- ÎnmatriculaŃi master:
PROCENT: 63,79%

FIM 46 + FCMPm 28 = 74 UNMB

Dinamica absolvenților UNMB (2000-2012)

Burse studențești
Ambele FacultăŃi se ghidează dupăunRegulament de acordare a burselor şi a altor forme
de sprijin pentru studenŃi, pe care îl aplică în mod consecvent. Bursele sunt acordate din
alocaŃii de la buget, conform legislaŃiei în vigoare, prin care se asigură şi toate drepturile
ce le revin (inclusiv bursele) studenŃilor cuprinşi în programele Erasmus, pe perioada
plecării lor. Din fondurile extrabugetare ale UNMB s-au acordat, în medie, pentru anul
2012 (an univ. 2011-2012, sem. II şi 2012-2013, sem. I), burse de studiu corespunzătoare
standardelor de referinŃă subvenŃionate de la bugetul de stat, burse de studiu cumulative
(de subvenŃie) pentru studenŃii admişi pe locuri cu taxă conform Deciziei Senatului
universitar din 4.04.2007 şi alte tipuri de burse ocazionale. Din totalul de 291 (170 + 121)
de studenŃi (în medie pentru anul 2012), beneficiari ai tipurilor de burse acordate de
UNMB, 59 sunt subvenŃionaŃi din fondurile proprii, extrabugetare, reprezentând20,27 %.
În UNMB există şi un sistem de acordare a burselor de excelenŃă pentru studenŃi. Ca
urmare a unor activităŃi de selecŃie, în baza parteneriatului public-privat, s-au acordat
burse de către fundaŃii precum: FundaŃia “Principesa Margareta”, FundaŃia „Constantin
Dumitru”, Bursele „Yolanda Mărculescu”, „Ştefan Gheorghiu” (vioară), „Ieronymaki”
(instrumente de suflat – flaut), „Dorel Paşcu” (dirijat).
Activitate de cercetare
După cum se știe, în universitate există o puternică şcoală doctorală, orientată atât pe
doctoratul ştiinŃific cât şi pe cel profesional, în care se pregătesc tinerii cercetători,
creatori şi interpreŃi în domeniul artei muzicale.Școala Doctorală este condusă de către un
Consiliu coordonat de prof. univ. dr. Șerban Dimitrie Soreanu. Şcoala postdoctorală,
Musical Institute for Doctoral Advanced Studies (Institutul Muzical de Studii Doctorale
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Avansate) – MIDAS, este relevantă prin asigurarea excelenŃei în domeniul studiilor
muzicale, confirmă preocupările sub aspect informaŃional şi participativ la marile direcŃii
de cercetare fundamentală sau aplicativă din spaŃiul UE şi cotează oferta educaŃională, de
cercetare ştiinŃifică avansată şi creaŃie artistică la nivel european şi internaŃional.
Institutul MIDAS este coordonat de un Consiliu condus de prof. univ. dr. Dan Dediu, în
calitate de manager de proiect.
Cercetarea este valorificată prin organizarea de sesiuni ştiinŃifice, festivaluri,
simpozioane, publicarea de articole şi studii în reviste la care UNMB este editor –
Musicology Today, ziarul Acord şi Revista Akademusica – sau co-editor (Actualitatea
muzicală, Revista Muzica), prin numărul tot mai mare de cărŃi, studii și broșuri semnate
de membri ai corpului profesoral al UNMB care apar în Editura UNMB, Editura
Muzicală sau în alte edituri de prestigiu din Ńară şi străinătate, prin granturi de
cercetare/creaŃie naŃionale obŃinute prin competiŃie sau prin programe internaŃionale.
Cele trei cicluri de studii în UNMB (licenŃa, masteratul 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 2012,
singura schimbare care a fost realizată fiind o mai severă înŃelegere, prin lege, a
capacităŃii maxime de şcolarizare a fiecărui program.

Institutul postdoctoral MIDAS
Platforma naŃională a post-doctoratului în muzică este constituită în cadrul UNMB şi
poartă numele de Institut de Studii Muzicale Doctorale Avansate – MIDAS, proiect
finanŃat din fonduri europene, unic în Europa pe domeniul muzică, având ca parteneri
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”
din Cluj şi Institutul CESPE al Academiei Române. Acest proiect a fost iniŃiat acum trei
ani şi în prezent este finalizat la nivelul activităților derulate, plățile proiectului fiind însă
sistate din 31 octombrie 2011, datorită blocării programului POSDRU și lipsei de
lichidități. Astfel, după realizarea, în primul an de derulare (2010-2011), a cadrului de
desfăşurare, stabilirii regulamentelor, analizei tematicilor de cercetare şi precizării
consensuale între parteneri a ariilor tematice de interes post-doctoral, s-a trecut la
imaginarea unui for academic suplu şi substanŃial prin constituirea cadrului Prezentărilor
şi Seminariilor lunare (PreS), apoi la asigurarea mentoratului şi a logisticii de cercetare.
În martie 2012 au avut loc admiterile pentru cele 20 de burse post-doctorale, iar în aprilie
2011 a demarat primul an de proiecte post-doctorat. De asemenea, s-a constituit Arhiva
MIDAS şi baza de date a Institutului. Proiectul MIDAS a continuat şi în anul 2012. În
luna martie 2012 (anul III al proiectului), a avut loc concursul de admitere pentru cele 30
de burse post-doctorale. Lista post-doctoranzilor admiși în 2012 este următoarea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anghel I.Irinel-Costelia
Boga N.Gr.Irina
Borza M.Adrian-Mihail
Burcă I.Luminița-Virginia
Călin V.Anamaria-Estela-Mihaela
Coroiu P.Petruța-Maria
Csendes V.A.Ladislau-Antoniu
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Cudalbu I.Grigore-Mircea
Dănilă F.Irina-Zamfira
Duțică V.LuminiŃa
Firca Gh.Ștefan
Ghiga M.I.Mihail-Ionel
Oprina Gh.Virgil-Vasile
Pecingină Gh.Emanuel
Petrescu O.Cezara-Florentina
Popa T.Florinela
Racoveanu N. Dan
Răducanu E.Corina-Alexandra
Romila A.Fernanda-Sorela
Schlandt H.E.Markus-Steffen
Soare G.Constantin
Stratulat B.F.Raluca-Ioana
Tănăsescu A.Andreea-Raluca
Temeş Gh.Bianca-Angelica
Teodoreanu Gh.Nicolae
Toacsen N.Adriana
Türk H.P.Erich-Michael
Vişenescu C.Emil
Vlad U.Roman
Vodă A.Iulian-Bogdan

Proiectul s-a desfăşurat în concordanŃă cu Proiectarea curriculară a şcolii postdoctorale, cercetătorii bursieri post-doctoranzi MIDAS fiind implicaŃi în PreS-uri
(Prezentare semestrială şi discuŃii), conferinŃe, simpozioane, workshop-uri, concerte,
publicaŃii etc., activitățile proiectului desfășurându-se conform graficului inițial. Din
păcate, dat fiind blocajul din cadrul programului POSDRU la nivel național, nu au putut
fi acordate bursele și salariile prevăzute în contractul inițial, întârzierile de plată ajungând
să numere, până în acest moment,16 luni. În acest moment, situația este foarte neclară,
necesarul de cash-flow nefiind asigurat și, ca urmare, blocajul financiar conducând în
cele din urmă la imposibilitatea absorbirii fondurilor europene în parametrii prevăzuți
inițial.
Aportul profesional al acestui for, în care există posibilitatea schimbului de idei şi
a unei creşteri intelectuale profesionale rapide şi eficace, în care muzicieni din toată
România se întâlnesc şi vorbesc despre muzică şi profunzimile ei din diferite perspective,
a conferit institutului MIDAS o aură de oază profesională şi de autenticitate greu de găsit
sau de construit în lumea de azi. Prestigiul şi experienŃa mentorilor, precum şi subiectele
incitante ale post-doctoranzilor sunt două argumente în sprijinul ideii că Institutul
MIDAS a constituit o platformă profesională de autentică valoare spirituală și umană.
ÎnŃelegerea activităŃii Şcolii Doctorale ca fiind preponderent cea de cercetare ştiinŃifică şi
creaŃie artistică a condus la integrarea centrelor de cercetare existente în UNMB la nivel
de facultăŃi sau la nivel de universitate în subordinea Şcolii Doctorale. Astfel CCSPA
(Centrul de Cercetare ştiinŃifică şi Proiecte Artistice) şi CMeM (Centrul de Muzică
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electroacustică şi Multimedia) fac astăzi parte integrantă din Şcoala Doctorală.
Activitatea acestora în 2012 este reliefată în rapoartele fiecăruia.
CCSPA (Centrul de Cercetare ştiinŃifică şi Proiecte Artistice)
Proiectele derulate de CCSPAsunt în principalde promovare a activităților
artistice: selecții pentru acordare de burse, oferirea de suport pentru festivități, promovare
pe pagina Facebook, organizarea de concursuri în domeniul operetei și musicalului. De
asemenea, centrul centralizează articolele despre studenŃii şi profesorii din UNMB, dar şi
studiile și articolele scrise de aceştia pentru publicare în revistele muzicale de specialitate
(reviste oferite cititorilor şi în format electronic, online, pentru o mai mare vizibilitate).
Editura UNMB
Pe parcursul anul 2012 Editura UNMB a continuat promovarea creaŃiei
muzicologice, componistice şi interpretative publicând 45 de titluri: 5 partituri şi multe
studii muzicologice, lucrări istoriografice, eseuri, didactice. Cei mai mulŃi autori sunt din
comunitatea noastră academică, dar am colaborat şi cu autori din alte instituŃii din Ńară
(Facultatea de Arte George Enescu, Iaşi) sau din străinătate (Germania, Polonia,
Canada).Lucrările de muzicologie (coperŃi, cuprins) au fost postate în baza de date
www.openlibrary.org, o mare parte din titluri au fost postate pe pagina de Facebook a
Editurii creată pentru a asigura o mai bună vizibilitate a activităŃii editoriale a UNMB.
Lista volumelor tipărite la Editura UNMB în 2012 (poate fi consultată şi pe site-ul
editurii www.edituraglissando.ro).
Centrul de Muzică electroacustică şi Multimedia al UNMB (CMeM)
Pe lângă activităŃile curente care se desfăşoară în cadrulCMeM, anul 2012 a
consemnat două evenimente noi:
1) mutarea, asamblarea şi punerea în funcŃiune a echipamentelor studioului
CMeM în noul sediu din sălile 15 -16 corp A, operaŃiune realizată la începutul anului
2012.
2) înfiinŃarea din toamna anului 2012, în cadrul Centrului de Muzică
electroacustică şi Multimedia, a unor cursuri şi seminarii care să asigure studenŃilor
cadrul dobândirii unor cunoştinŃe, abilităŃi şi competenŃe în muzica de film, teatru şi
televiziune, producŃia muzicală în studioul de muzică electronică, lucrul cu
echipamentele dedicate multimedia.
Pentru realizarea primului modul – pe durata unuia sau a două semestre – au fost
alese câteva tematici de actualitate, susŃinute de specialişti cu experienŃă în domeniu:
A. Muzica de film, teatru şi televiziune
(Dr. H. C. Mircea Florian, compozitor, artist multimedia)
B. Muzica de film de l Hollywood. Metode, tehnici şi limbaje.
(Dr. Petru Mărgineanu, compozitor de muzică de film)
C. ProducŃia muzicală în studioul de muzică electronică.
(Dr. Roman Vlad, compozitor, cercetător ştiinŃific)
D. CompoziŃia muzicală asistată de computer, interacŃiuni audio-vizuale, implementarea
noilor tehnologii în muzică.
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(Dr. Cătălin CreŃu, compozitor, cercetător ştiinŃific)
S-au înscris în total un număr de 31 de cursanŃi, toŃi beneficiind – contra cost –de
facilităŃile Studiului CMeM şi de asistenŃa specialiştilor mai sus amintiŃi.
Pe parcursul anului 2012 s-au continuat activitatea de masterizare (realizată de
cercetător ştiinŃific dr. Roman Vlad) a imprimărilor din arhiva UNMB cu înregistrările
orchestrei „Concerto” dirijate de Dorel Paşcu-Rădulescu, fostul preşedinte al UNMB, din
creaŃia compozitorilor români: Dumitru Capoianu, Carmen Petra Basacopol, Doina
Rotaru, Viorel Munteanu, George Balint, Liviu Dănceanu, Petru Stoianov, Diana VodăNuŃeanu, Dan Buciu, Livia Teodorescu-Ciocănea, Adrian Pop, Vasile Timiş, Theodor
Grigoriu, Carmen Cârneci, Dan Voiculescu, Mihnea Brumariu, Dan Dediu, Cornel
łăranu, Irina Odăgescu, Fred Popovici, Nicolae Brânduş.
O parte foarte importantă a activităŃii CMeM a fost centrată pe cercetare (prin
aportul cercetătorului ştiinŃific dr. Cătălin CreŃu), concretizată prin realizarea şi
dezvoltarea unor programe şi algoritmi cu ajutorul mediului de programare
Max/MSP/Jitter, cel mai avansat instrument în ceea ce priveşte implementarea noilor
tehnologii în artele audio – vizuale şi multimedia contemporane. Softurile specializate pe
care le-a dezvoltat au fost integrate în lucrări artistice, ele reprezentând şi o bază
didactică şi tehnică pentru viitoare proiecte.
O grijă permanentă a constituit-o dezvoltarea orchestrelor universităŃii, prin
invitarea unor personalităŃi recunoscute la pupitrul dirijoral, lucru apreciat de către
studenŃi şi salutat de către critica de specialitate. Astfel, au fost invitaŃi să coordoneze
concertele şi spectacolele orchestrelor şi colectivelor de studenŃi la canto ai UNMB
maeştrii Horia Andreescu (18 martie 2012, Ateneul Român – Beethoven, Concertul
pentru pian şi orchestră nr. 3, solist Viniciu Moroianu, Ceaikovski, Simfonia nr. 5) şi
Cristian Mandeal (20 mai 2012, Ateneul Român – Mozart, Requiem, solişti Veronica
Anuşca, Georgiana Costea, Nicolae Simonov, Radu Ion). Celelalte concerte desfăşurate
cu orchestrele UNMB au fost coordonate de: lector univ. dr. Alexandru Ganea
(concertele din 5 iulie, 21 octombrie, 17 decembrie 2012 – Orchestra simfonică
Universitaria; concertele din 12 ianuarie, 1 iunie 2012 – Orchestra simfonică Symphonia;
pregătirea concertelor din 18 martie şi 20 mai, de la Ateneul Român), lector univ. dr.
Bogdan Vodă (concertele din 21 octombrie 2012, 10 decembrie 2012, 16 decembrie 2012
– Orchestra Concerto, pregătirea şi coordonarea spectacolului de operă din 12 mai 2012
şi a concertului din 4 iulie 2012 cu membrii ai orchestrelor Concerto, Symphonia şi
Barockeri), lector univ. dr. Adrian Buciu. Şi-au dat concursul în realizarea concertelor şi
studenŃi de la clasele de dirijat (Alexandru Mija, Alexandru Ilie, Dan Şeicaru, Sergiu
Spiridon – concertul din 12 ianuarie 2012, Orchestra Symphonia; Alexandru Mija,
Rebeca Mihai, Sebastian Felea, Alexandru Ilie, Ştefan Diaconu – concertul din 4 iulie
2012 cu membrii ai orchestrelor Concerto, Symphonia şi Barockeri). Un alt eveniment
important l-a constituit Spectacolul de operă - Mozart - Don Giovanni din 12 mai 2012,
coproducŃie Opera NaŃională Bucureşti - Universitatea NaŃională de Muzică Bucureşti Universitatea NaŃională de Arte, susŃinut la Sala Mare a Operei Române de Orchestra
Concerto, dirijor Gabriel Bebeşelea (pregătire muzicală Bogdan Vodă).
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O altă falangă importantă a activităŃii artistice şi de cercetare a constituit-o cea dea patra ediŃie a Festivalului Chei, în mai 2012. În cadrul acestui festival, pe lângă o serie
de manifestări artistice (simpozion de muzicologie, concerte şi spectacole de înalt nivel
artistic – camerale, simfonice, de jazz, pop şi blues etc.) s-a organizat şi Gala ExcelenŃei
în UNMB şi s-au acordat premii şi distincŃii.Pe parcursul anului 2012 am avut onoarea
de a acorda titlul de Doctor Honoris Causa al UNMBdnei Ida Haendel.
Activitatea internaŃională pe 2012
O mare parte a activităŃii internaŃionale pe 2012 a fost derulată prin DRIPC
(DirecŃia RelaŃii InternaŃionale şi Programe Comunitare). Iată mai jos un rezumat al
activităŃii acestuia în anul 2012:
I. MobilităŃi ERASMUS & CEEPUS
 În 2012 numărul de instituŃii partenere în cadrul Programului LLP ERASMUS
(2007-2013) a fost de 76.
 Organizarea evenimentului anual „StudenŃi Erasmus in Concert”, în data de 7
decembrie 2012. Concertul a fost susŃinut de studenŃii Erasmus (români şi străini
) şi s-a bucurat de un real succes. A fost realizat un DVD care a fost oferit fiecărui
participant şi instituŃiilor partenere din Europa cu ocazia întâlnirii anuale AEC
2012 care a avut loc la Napoli (septembrie 2012).
 Au fost întreprinse numeroase şi diverse activităŃi în conformitate cu programul
de organizare a mobilităŃilor pentru studenŃi şi profesori şi cu planul de
parteneriat artistic al UNMB:
Statistică mobilităŃi ERASMUS/ CEEPUS, an academic 2011 – 2012
STUDENłI :
Outgoing: 11 studenŃi (SMS) au efectuat mobilităŃi de studiu,
4 studenŃi (SMP) mobilităŃi de plasament
Incoming: 6 studenŃi mobilităŃi de studiu.
PROFESORI ŞI PERSONAL ADMINISTRATIV :
Outgoing:
STA. MobilităŃi de predare : 4
STT . MobilităŃi de formare profesională : 9
Incoming:
Profesori Erasmus/ CEEPUS : 10
Profesor Fulbright 1
MobilităŃi studenŃi outgoing 2012
1.

Nume
Ritivoiu Mihai

SMS - MobilităŃi de studiu
Disciplină/an de studiu
Pian, Anul IV

2.

BădiŃă Mihai

Clarinet, Master II

3.

Cristea Bogdan-Eugen

Violă, anul III

4.

Moroşanu Elena

Jazz, anul II

InstituŃia gazdă
Hochschule fur Musik und Theater
Hannover
Malmo Academy of Music - Lund
University
Hochschule fur Musik und Theater
Hamburg
Prince Claus Conservatoire, Groningen
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OraveŃ Ciprian
Rizea George
Dima Adrian
Bărbuceanu Mihaela
Diaconu Ştefan
Talpoş Silvia
Jijian Ioana

Vioară, anul III
Muzicologie, anul III
Vioară, anul IV
Clarinet, anul IV
Dirijat orchestră, anul III
Muzicologie, anul IV
Vioară, Master I,

Utrecht School of the Arts
Charles University - Praga
Paris Conservatoire
Academy of Music from Porto
Fr. Chopin Academy of Music, Polonia
Universidad Complutense de Madrid
Hochschule fur Musik und Darstellende
Graz

Total: 11 studenŃi

Nume
Dan Iulia Maria
NaforniŃa Valentina
Costea Georgiana

1.
2.
3.

SMP - MobilităŃi de plasament
Disciplină/an de studiu
Canto, Master II
Canto, Master II
Canto, Master II

4.
Chiselev Andreea
Total: 4 studenŃi (SMP)
MobilităŃi studenŃi incoming 2012
Nume
1.
Margarete Buch
2.
Jorge Poyato Pons
3.
Maximilian Strobel
4.
Marcel Morikawa
5.
Simone Prando
6.
Mats Gustafsson
Total: 6 studenŃi
Profesori outgoing 2012 MobilităŃi de predare (STA)
Nume
1.
Prof. univ. dr. Dana Borşan
2.

Prof. univ. dr. Eleonora Enăchescu
Lect. Univ. dr. Roxana Gheorghiu

Muzicologie, Master II

InstituŃia gazdă
Bayerische Staatsoper, München
Staatsoper, Wien
Conservatorio di Musica Santa Cecilia,
Roma
Konzertdirektion Schmud, Hannover

Disciplină
Muzicologie
Muzicologie
PercuŃie
PercuŃie
Contrabas
CompoziŃie Jazz

InstituŃia gazdă
Leipzig Universität
Universidad Complutense de Madrid
Hochschule für Musik Weimar
Hochschule für Musik Köln
Conservatorio di Pavia
Royal Conservatoire Stockholm

Disciplină
Pian
Canto
Pian general

3.
Total: 3 profesori

InstituŃia gazdă
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Wien
Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Roma
Instituto Superiore di Studi Musicali –
Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo

Profesori incoming 2012

•
•

1.
2.
3.

Nume
Alvaro Torrente
Axel Bauni
Cordula Stepp

Disciplină
Muzicologie
Lied
Canto

4.

Mario Caroli

Flaut

5.
6.
7.

Miguel Ribeiro Pereira
Olivier Darvellay
Paolo Rotili

Estetică
Corn
CompoziŃie

8.
9.

Peter Hamel
Vegard Nilsen

CompoziŃie
Vioara

MobilităŃi de pregătire profesională a personalului didactic/nedidactic
Nume
1.
Dorina SănduŃu
2.
Tudor Heliana
3.

Angela Şindeli

4.

Florinela Popa

FuncŃie
Resurse umane
Asistent RelaŃii
InternaŃionale
Asistent RelaŃii
InternaŃionale
Lector univ. dr.

5.

Irina Boga

Lector univ. dr.

InstituŃia gazdă
Universidad Complutense de Madrid
Universität der Künste Berlin
Hochschule fuer Musik und Darstellende Kunst
FRANKFURT
Pôle Alsace d’enseignement supérieur des arts:
Enseignement supérieur de la musique –
Conservatoire de Strasbourg
ESMAE Porto
Lucerne Academy of Music
Conservatorio di Musica Ottorino Respighidi
Latina
Hochschule für Musik und Theater Hamburg
Artesis University College of Antwerp

InstituŃia gazdă
Turku Institute
Gent Conservatoire - International WEEK
Gent Conservatoire - International WEEK
Institut für Musikwissenschaft – Universität
Leipzig
Institut für Musikwissenschaft – Universität
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Leipzig
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

6.

Dan Bujor

7.

OlguŃa Lupu

Prof. univ. dr.

8.

Dragoş Călin

Lect. Univ. dr.

9.

Cătălin CreŃu

C.d.a

„Mozarteum” University Salzburg –
Department for Music and Dance Pedagogy –
Carl Orff Institute
„Mozarteum” University Salzburg –
Department for Music and Dance Pedagogy –
Carl Orff Institute
International Festival of Contemporary Music
Warsaw Autumn

Total: 9 mobilităŃi

•

Participarea la sesiunile de pregătire/seminarii tematice organizate de
ANPCDEFP (AN) şi colaborarea de succes cu această instituŃie. În acest an,
UNMB a participat la evenimentul “ERASMUS open doors”, organizat de
AgenŃia NaŃională, la Teatrul Nottara (mai 2012), cu ocazia sărbătoririi a 25 de
ani de program ERASMUS în EUROPA. Ca în fiecare an, studenŃii Erasmus de
la UNMB (incoming şi outgoing) au susŃinut un program muzical apreciat de
publicul universitar participant.

 Participarea la Întâlnirea anuală a Coordonatorilor de RelaŃii InternaŃionale din
Conservatoarele Europene (Napoli, septembrie 2012) şi la Congresul Anual al
Rectorilor (Sankt Petersburg, noiembrie 2012).
 Pateneriat TNT POLIFONIA – coordonat de AEC, cu participarea d-nei prof.
univ.dr. Valentina Sandu–Dediu, ca membru al grupului de lucruQuality
Enhancement, Accreditation and Benchmarking.
 Coordonarea şi organizarea parteneriatelor de cooperare academică şi artistică în
cadrul mobilităŃilor de scurtă durată:
Participarea a 3 studenŃi bursieri: Florina Ilie – canto, Dănilă Mădălina
Claudia – pian, Ifrim Denisa Zsuzsanna - flaut la International Summer Academy
Prague – Wien – Budapest (ISA), organizat sub egida Academiei de Muzică din
Viena.:
Proiecte Intensive ERASMUS (IP):
- „Improvisation in European Higher Music Education. Improving Artistic
Development and Professional Integration”, eveniment organizat de Royal
Conservatoire de Hague. ParticipanŃi: prof. univ. dr. Dan Dediu-Sandu, prof.
univ. dr. Valentina Sandu-Dediu, Vlad Baciu – compoziŃie, Octavian Lup –
violoncel.
- European LiedForum, eveniment organizat de UDK Berlin. ParticipanŃi:
conf. Univ. dr. Bianca Manoleanu, conf. Univ. dr. Remus Manoleanu şi studenŃii:
Stanca Maria Manoleanu – canto, Radu Ion – canto, Bogdan Podlovski – canto,
Angela Şindeli – canto, Corina łică – canto, Tudor Scripcariu – pian.
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II. Participare la proiecte POSDRU
•

Parteneriat instituŃional în cadrul proiectului strategic POSDRU/60/2.1/S/41750
co-finanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane „AbsolvenŃii şi piaŃa muncii”, coordonat
de UEFISCDI. Obiectivul acestui proiect constă în analiza inserŃiei pe piaŃa
muncii a absolvenŃilor ciclului de licenŃă (promoŃiile 2005 şi 2009), ca modalitate
de evaluare a feedback-ului activităŃilor de educaŃie şi formare iniŃială, oferite de
instituŃiile de învăŃământ superior, respectiv UNMB. Din partea UNMB au
participat: Lucia Costinescu – coordonator instituŃional, Angela Şindeli – asistent,
Andreea Chiselev – student colaborator

•

Parteneriat instituŃional în cadrul proiectului POSDRU ID 2789, coordonat de
MECTS „Informarea corectă – cheia recunoaşterii studiilor”. Din partea UNMB
au participat: Lucia Costinescu, coordonator instituŃional Heliana Tudor, asistent
şi Liliana Hurezeanu, secretar.

•

Participare la proiectul POSDRU/86/1.2/S/52422 - „Managementul corelării
sistemului de învăŃământ cu piaŃa muncii”, coordonat de MECT şi DirecŃia
NaŃională de Statistică. Prin acest proiect, UNMB a primit în custodie aparatură
IT (computer, imprimantă, video-proiector) şi mobilier. Un grup format din 10
persoane (angajaŃi ai UNMB) au participat la cursuri de perfecŃionare organizate
în cadrul acestui proiect.

Organizarea de master classes a constituit o preocupare permanentă a DRIPC şi a
departamentelor, fiind organizate săptămânal, prin parteneriate cu diverse universităŃi sau
fundaŃii, institute de cultură şi ambasade, o diversitate de ateliere şi cursuri de măiestrie.
Concursul dat de profesorii UNMB a fost unul foarte important şi totodată generos, ei
punând la dispoziŃia oaspeŃilor întreg arsenalul logistic necesar, precum şi mobilizând
studenŃii pentru a fi prezenŃi şi activi în cadrul manifestărilor organizate.De mare
importanŃă au fost şi schimburile Erasmus şi Ceepus, reflectate mai sus în activitatea de
predare şi în organizarea de master classes.
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Premii şi distincŃii acordate profesorilor şi studenŃilor UNMB în 2012
Numărul premiilor și distincțiilor profesorilor din UNMB în 2012 este de 10 (9 naționale
și unul internațional), iar cel al studenților este de 75, dintre care 13 internaționale și 62
naționale.

Nr.
crt.

Concursul
NaŃional

1.

x

2.

x

3.

x

4.

x

5.

x

6.

x

7.

x

8.

x

9.

x

10.

Premiul

Profesor

InternaŃional

x

Premiul „George Enescu” al Academiei
Române în domeniul creaŃiei muzicale pentru
lucrarea A doua carte de Madrigale – 18
poeme pe versuri de Lucian Blaga
Premiul „Ciprian Porumbescu” al Academiei
Române în domeniul muzicologiei pentru
lucrarea
Muzica? Nimic mai simplu!
Premiul UCMR 2011pentru lucrări simfonice
Hyperkardia III – In memoriam Alfred
Schnitke e Edisson Denisov, for chamber
orchestra
Premiul
UCMR
2011pentru
lucrări
cameraleCentrifuga for ensemble MD 7 – for
flute, cl in B, bass cl, trombone,percussione,
piano, viola and cello, Vivarta – for string
quartet
Premiul UCMR 2011 pentru istoriografie
O istorie a muzicii în paşi de dans
Premiul UCMR 2011pentru sistematică
Mihalache
Moldovlahul,
Anastasimatar
(vol.II )
Gala
Premiilor
Anuale
ale
revistei
Actualitatea muzicală pentru anul 2011 ––
premiul pentru interpretare (secŃiunea muzică
clasică)
Gala Premiilor Anuale ale revistei
Actualitatea muzicală pentru anul 2011 ––
premiul pentru creaŃie (secŃiunea
divertisment)
Premiul VIP pentru cel mai bun spectacol –
Indiile Galante – Opera NaŃională Iaşi, premiu
colectiv
Premiul de compoziŃie pentru pian la
concursul “My Dad’s Violin” de la New York
(2012) – cu lucrarea “Capriccio on a theme of
Tom Jobim” (p.a. 9 Decembrie 2012)

Christian
Alexandru
Petrescu
Grigore
Constantinescu
Dan Dediu

Doina Rotaru

Grigore
Constantinescu
Sebastian Barbu
Bucur
Emil Vişenescu

Roman Vlad

Mihail Ghiga

Şerban Nichifor
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Nr.
crt.

Concursul
Premiul
NaŃional

„Maeştrii artei
lirice” Valentin
Teodorian
Opera de Paris

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Drumul spre
celebritate”
„Paul
Constantinescu”
„Paul
Constantinescu”
„Victor Giuleanu”
„Paul
Constantinescu”
Concursul
International „Vox
Artis”, Sibiu

8.

9.
10.

„Ionel Perlea”,
Slobozia
„Ionel Perlea”,
Slobozia
„Maeştrii Artei
Lirice” Bucureşti

11.
12.

”Victor Giuleanu”
Bucureşti
Concursul
International de
canto ASLICO,
Como, Italia

13.

14.

„Paul
Constantinescu”
„Haricleea
Darclée”- Brăila

15.
16.
17.

„Ion Dacian”Bucureşti
„Ion Dacian”Bucureşti
„Maria Callas”Verona

19.

„Maria Callas”Verona
„Ion Dacian”Bucureşti

Pr. special;
MenŃiune; Rol
de operă
II

Andreea M. Barbu

II

Rodica Vică

I

Andreea M. Barbu

MenŃiune

Daniel Pascariu

I

Andreea M. Barbu

Marele Premiu

Alexandra Mihaela
Tarniceru
Alexandra Mihaela
Tarniceru

Premiul
Special al
Filarmonicii
din Sibiu
Premiul II

Valentina NaforniŃa

Adrian Prelucan

Premiul
Special
Mihaela
Agachi
MenŃiune

Ionela Florentina Soare

Premiul VIP

Adrian Prelucan

Rol opera
Capuletti ed i
Montecchi

Ionela Florentina Soare

Premiul II

Rodica Ştefania Ştefan
(Butu)
Mihaela Alexa

Finalista
Premiul
Publicului
Premiul Radio

18.

20.

Student

InternaŃional

Premio
speciale
Accademia
Filarmonica di
Verona
Premiul special
Peter Maag
Premiul
Centrului de
Excelenta

Oana Neagoe

Mihaela Alexa
Mihaela Alexa
Silvia Micu

Silvia Micu
Silvia Micu
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21.
22.
23.
24.

25.
26.

„Victor Giuleanu”
Bucureşti
„Victor Giuleanu”
Bucureşti
„Victor Giuleanu”
Bucureşti – secŃia
pian – categoria C
„M. Jora” –
SecŃiunea formaŃii
camerale
„Mihail Jora”

29.

30.
31.

Premiul III

Denisa Mirică

MenŃiune

Ecaterina Talmaci

Premiul III

Laura Butnariu,
Cristina Cincan,
Alexandra Neaga
Denisa Partenie
Abel Corban
Cvintet cu 2 violoncele
(Simina Croitoru,
Octavian Lup, Mircea
Marian,etc.)
Daniel Mureşan,
tubă
Roxana Bustihan,
nai

Marele premiu

Enrique Crespo,
Stuttgart, Germany
5° Concorso
Internazionale di
Esecuzione
Musicale Giovani
musicisti – Città di
Treviso, Italy

28.

Alexandra Popescu

Premiul II

„Victor Giuleanu”
muzică de cameră

27.

UNMB
Premiul II

Concursul din
cadrul
Festivalului
Mamaia
Maria LătăreŃu,
Târgu-Jiu
Festivalul Muzicii
Maghiare, EdiŃia a
VIII-a, Concurs
de interpretare,
Institutul Balassi,
Centrul Cultural
al Ungariei la
Bucureşti

Premiul I
Premiul I

Premiul III

Mădălina Veronica
Ursache
nai

Premiul II

Narcisa Băleanu,
nai
Szász Magor,
contrabas

Premiul I

32.

Sigismund ToduŃă,
Deva, România

33.

Festivalul
international
studentesc de jazz
2012

premiul pentru
cel mai bun
ansamblu

Festivalul
international
studentesc de jazz
2012

- premiul pentru
cea mai buna
performanta
instrumentala

34.

Premiul I
şi
- Marele
premiu

Răzvan AnemŃoaiei,
vioară

Ana Cristina Leonte(an I
Master)

Alexandru Olteanu(an
II)
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35.
36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Festivalul concurs
Sibiu 2012
Concursul
NaŃional de
Muzicologie 2012
Concursul
NaŃional de
Muzicologie 2012
Concursul
NaŃional de
Muzicologie 2012
Concursul
NaŃional de
Muzicologie 2012
Concursul
NaŃional de
Muzicologie 2012
Concursul
NaŃional de
Muzicologie 2012
Concursul
NaŃional de
Muzicologie 2012
Concursul
NaŃional de
Muzicologie 2012
“Ştefan
Niculescu”
“Ştefan
Niculescu”
“Ştefan
Niculescu”

premiul I

Alexandru Padureanu
(an I)
Vlad Văidean
an I

Premiul II

Daniela Mitrea
an II

premiul I

Premiul III

Maria Bărăceanu
an I

Premiul III

Daniela Curcan
an I

MenŃiune

Eliana-Maria Zah
an I

Premiul II

Diana Robe
an IV

MenŃiune

Teodora RenŃea
master, an I

MenŃiune

Janina Bădici
master, an II

premiul I

Veronica
Anghelescu,
anul II master
Andrada Diana Vulcu
anul III
Alexandru Sima, anul II

premiul I
premiul al IIIlea

47.

“Ştefan
Niculescu”

menŃiune

Corina Tîrziman,
anul II

48.

“Ştefan
Niculescu”
“Mihail Jora”,
secŃia de
CompoziŃie
“Mihail Jora”,
secŃia de
CompoziŃie
“Mihail Jora”,
secŃia de
CompoziŃie
„Cella
Delavrancea”,
Rm. Vâlcea
aug.sept.2012

menŃiune
premiul I

Ruxandra Bărbulescu,
anul II
Andrada Diana Vulcu,
anul III

premiul II

Sebastian Androne, anul
IV

49.
50.
51.
52.

53.

„Cella
Delavrancea” Rm.
Vâlcea
aug.sept.2012

premiul III

Lidia Ciubuc, anul III

Premiul I

Alexandra
Cebuc
(absolventă UNMB)

premiu special

Janina Bădici
Master an II
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

„Cella
Delavrancea” Rm.
Vâlcea
aug.sept.2012
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea Dictat
muzical
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea Dictat
muzical
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea Dictat
muzical
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea Dictat
muzical
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea Dictat
muzical
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea
Teoria Muzicii
Concursul StudenŃesc
de Teoria Muzicii
SecŃiunea
Teoria Muzicii
Concursul StudenŃesc
de Teoria Muzicii
SecŃiunea
Teoria Muzicii
Concursul StudenŃesc
de Teoria Muzicii
SecŃiunea
Teoria Muzicii
Concursul StudenŃesc
de Teoria Muzicii
SecŃiunea
Teoria Muzicii
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea
Solfegiu

premiu special

Premiul I

Premiul II

Theodora Diana Radu
(absolventă UNMB)

Sebastian Androne
(CompoziŃie muzicală
clasică, anul IV)

Maria Bărăceanu
(Muzicologie, anul I)

Premiul II

Vlad Văidean
(Muzicologie, anul II)

Premiul III

Cristian CreŃu
(CompoziŃie jazz/muzică
uşoară, anul I)

Premiul III

Alexandru Sima
(CompoziŃie muzicală
clasică, anul II)

Premiul III

Octavia Angelescu
(Sinteză muzicologică,
anul II)

Premiul III

Maria Iancu (Sinteză
dirijorală, anul II)

Premiul III

Florentina Fedic
(Pedagogie muzicală, anul
II)

MenŃiune

MenŃiune

Premiul I

Daniela Curcan
(Muzicologie, anul I)
Alexandra Modoran
(Pedagogie muzicală, anul
I)
Alina Şerban (Canto,
anul III)
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea
Solfegiu
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea
Solfegiu
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea
Solfegiu
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea
Solfegiu
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea
Solfegiu
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea
Solfegiu
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea
Solfegiu
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea Elaborare
solfegiişi dictate
muzicale
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea Elaborare
solfegiişi dictate
muzicale
Concursul
StudenŃesc de
Teoria Muzicii
SecŃiunea Elaborare
solfegiişi dictate
muzicale

Premiul I

Vlad Văidean
(Muzicologie, anul II)

Premiul II

Cristian CreŃu
(CompoziŃie jazz/muzică
uşoară, anul I)

Premiul II

Gabriela Alexandra
Florea (Canto, anul I)

Premiul III

Premiul III

MenŃiune

MenŃiune

Premiul I

Premiul III

MenŃiune

Ioana-Andreea Hrior
(Pedagogie muzicală, anul
II)
Ramona-Georgiana
Nicolau
(EducaŃie muzicală
contemporană, anul II)
Cristian Nica (Pedagogie
muzicală, anul III)

Alexandru Sima
(CompoziŃie muzicală
clasică, anul II)
Sebastian Androne
(CompoziŃie muzicală
clasică, anul IV)

Andrei Sora (Pedagogie
muzicală, anul III)

Cristian CreŃu
(CompoziŃie jazz/muzică
uşoară, anul I)
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ActivităŃi în cadrul Departamentului Studio Spectacole (2012):

SALA GEORGE ENESCU
Manifestări
Concert Erasmus
Recital vocal/canto
Recital de pian
Recital de vioară
Recital corzi grave
Recital suflători
Recital cameral
Recital susŃinut de către doctoranzi
Recital percuŃie
Concert de orgă
Concert simfonic
Concert aniversar /comemorare
Concert în colaborare cu Liceele de
Muzică din Bucureşti
Simpozion ştiinŃific
Zilele Departamentelor
Ceremonie de decernare a titlului de
DHC
Concursul Mihail Jora
Concursul Victor Giuleanu
Concursul Ştefan Gheorghiu
Concursul de FAGOT
Concursul de Muzicologie
Festivaluri: Chei, George Enescu,
Muramatsu
Bursa Yolanda Mărculescu
Recital al catedrei de compoziŃie
Concert coral
Proiectul Bursa Principesa Margareta
Gala Excelentei in UNMB
ExpoziŃie de instrumente muzicale de
suflat
MIDAS- concerte, recitaluri
Multimedia

Nr.
1
9
24
6
5
21
30
7
3
20
1
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1 (3)
1
1
15
1
1
1
5
4
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STUDIOUL DE OPERĂ
Manifestări
Concert de prezentare operă – video
Spectacol de muzică şi dans
Concert Erasmus
Concert vocal / opera

Nr.
4
1
3
7

Concert compoziŃie
Spectacol Multimedia

3
2

Concert cameral
Festivaluri: (Chei, SIMN, Meridian, Aurel
Stroe, V. Giuleanu)
Concert simfonic
Proiectul GeneraŃia XXI în parteneriat cu
Radiodifuziunea Română
Concert coral
Spectacole educative Clasic e fantastic
Recital de pian
Midas - recital
Masterclass / workshop
Concert percuŃie

5
3
7
3
3
1
1
1
2
3

SALA DINU LIPATTI
Manifestări
Proiectul Remember Enescu
Recital cameral/instrumental
Workshop pian
Masterclass flaut, oboi
Proiectul Stagiunea de muzica Britanică

Nr.
10
30
2
5
1

Concursul Paul Constantinescu
Festivalul George Enescu

1

Masterclass Ch. Badea
Workshop compoziŃie

1
2

Concurs de muzicologie

1
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Parteneriate:
FundaŃia Principesa Margareta (Bursa Tinere Talente)
TVR Cultural
Radiodifuziunea Română
Liceele de Muzică din Bucureşti
Ambasada Israelului
Ambasada Japoniei
Ambasada Germaniei
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR)
- Festival SIMN
- Festival Meridian
AsociaŃia NaŃională Corală din România (ANCR)
Institutul Goethe
British Council
FundaŃia Constantin Dumitru
AsociaŃia Nectarie Protopsaltul
Şcoala Postliceală Sf. Iosif
Şcoala nr.1 Bucureşti
Filarmonica George Enescu (Proiectul Clasic e fantastic)
Opera NaŃională din Bucureşti
Hochschule für Musik und Theater Hamburg
Monash University Australia
AsociaŃia Culturală Pro Contemporania
AsociaŃia Propuls
FundaŃia ConstantArt
FundaŃia Română pentru ExcelenŃă în Muzică
AsociaŃia Culturală Lanto Arte
Festivalul Sergiu Celibidache

Etica universitară
Comisia de etică s-a întrunit în ianuarie 2012 pentru a dezbate o problemă ivită
în cadrul Facultății de Interpretare Muzicală. S-a realizat un proces verbal al
ședinței, iar rezultatele au fost apoi înfățișate Senatului.
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Activitatea financiară
După cum se poate observa din raportul contabil, totalul veniturilor universității a fost în
sumă de 20.203.343 lei, din care 15.939.704 lei reprezintă suma contractului cu
Ministerul Educației Naționale și 1.643.216 lei veniturile extrabugetare.

Iată în continuare o analiză a dinamicii financiare din cadrul UNMB între anii 2007 și
2012:
Dinamica financiară [Lei]
Fonduri de la buget
Fonduri proprii
Sold
Total buget UNMB

2007

2008

2009

2010

2011

2012

22006538

26894360

25866573

18341439

15826013

15939704

1616900
3360698
26984136

1445840
5397433
33737633

1795907
6400980
34063460

2558009
7204402
28103850

2571827
5361896
23759736

1643216
2620423
20203343
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Toată activitatea depusă în anul 2012 nu ar fi decât o fantasmă fără oamenii care au
desfășurat-o, s-au coordonat, subordonat, ordonat sau, din când în când, s-au certat și
apoi s-au împăcat. Știut fiind faptul că doar din dezbaterea de idei iese adevărul și
eficiența la suprafață, dorim să mulțumim astfel membrilor Senatului, preşedintei
Senatului, prof. univ. dr. Dan Borşan şi vicepreşedintelui Senatului conf. univ. dr. Ioan
Golcea, membrilor Consiliului de AdministraŃie, prorectorilor Diana Moş şi Antigona
Rădulescu, decanilor Bianca Manoleanu şi Smaranda Murgan, prodecanilor Cristina
Popescu-Stăneşti şi Florinela Popa, directorilor de departament Vlad Dimulescu
(Instrumente cu claviatură şi muzică de cameră), Marcel Frandeş (Instrumente de
orchestră), Eleonora Enăchescu (Canto şi artele spectacolului muzical), Doina Rotaru
(CompoziŃie), OlguŃa Lupu (Muzicologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei Muzicale) şi Mihail
Diaconescu (Dirijat şi Instrumente complementare), Şerban Dimitrie Soreanu (Şcoala
doctorală), dar și celorlalți vajnici tovarăși de drum: directorului general administrativ
Gheorghe Mihăilă, secretarei şef Tereza Lazăr, studenŃilor prezenŃi, din AsociaŃia
StudenŃilor din UNMB sau din afara ei.
De asemenea, se cuvin mulțumiri centrelor şi direcŃiilor diverse, precum şi tuturor
serviciilor administrative: DRIPC (Lucia Costinescu), DPPD (Marcel Costea şi Dragoş
Călin), CEMCSP (Carmen Manea), CCSAA (Mihai Cosma), CMEM (Cătălin CreŃu,
Roman Vlad), serviciului contabilitate (Gabriela Negrea), administrativ şi social (Gabriel
Selişteanu), tehnic-achiziŃii (George Tănăsescu), resurse umane-salarizare (Elisabeta
Rotilă), studio-spectacole (Dan Bujor), mediatecă (Maria Cioponea-Mihaela Sandu),
cămin (Mircea Bacalu), audit intern (Ion Teodorescu-Vasile). De asemenea, unor angajaŃi
model, implicaŃi şi motivaŃi deontologic, precum Roxana Mihălăchescu, Georgeta
Ocneanu, Liliana Hurezeanu, Gabriela Martin, Lavinia Popescu, Mariana Popescu,
Cristina Paraschivescu, Virginia Stoian, Dorina Sănduțu, Carmen Tudor, Eugenia Toma,
Mihaela Şerbănică, Andra FrăŃilă, LuminiŃa Ciobanu, Angela Șindeli, Heliana Tudor,
Tudor Moisin, Florentina Herghelegiu, Ion Cazan, Felix Vîjîiac.
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