
 

 

Regulamentul Centrului Muzical  

al Universităţii Transilvania din Braşov 
 

 

Dispoziţii generale 
 

Centrul Muzical al Universităţii Transilvania din Braşov este o structură suport a 

Universității, înființarea acestuia fiind aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 37 din data de 

15.07.2015. 

În spiritul tradiţiei muzicale braşovene, Centrul Muzical al Universităţii Transilvania din 

Braşov (CMZUTBv) urmăreşte: 

 să reprezinte extensia culturală și artistică a Universității în spațiul public; 

 să îşi aducă contribuţia pentru ca Braşovul să devină un centru cultural european, 

un adevărat Salzburg al României; 

 să pună în valoare patrimoniul tradiţiei culturale autohtone;  

 să ofere publicului brașovean experiențe muzicale naționale și internaționale de 

înaltă calitate; 

 să constituie un punct de atracţie în promovarea turismului cultural. 

 

Misiune şi obiective 
 

Art. 1. Misiunea şi obiectivele Centrului Muzical al Universităţii Transilvania din Braşov sunt: 

 susținerea şi transmiterea excelenţei în educaţie, interpretare şi creaţie muzicală; 

 realizarea de evenimente muzicale şi educative;  

 creşterea gradului de impact, de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 

 promovarea culturii muzicale de performanţă în spaţiul culturii regionale, naţionale şi 

europene; 

 integrarea Universității Transilvania din Brașov în circuitul instituțiilor culturale și 

muzicale de prestigiu din țară și din străinătate. 
 

Art. 2. Centrul Muzical al Universităţii Transilvania din Braşov asigură îndeplinirea acestor 

obiective  prin: 
 

a) Organizarea de manifestări artistice şi educative: 

 Stagiunea de concerte a Universităţii Transilvania din Braşov; 

 Festivalul studenţesc al muzicii de cameră Brassovia; 

 Festivalul Muzicii Baroce; 

 recitaluri camerale; 

 concerte cu caracter de eveniment; 

 concerte estivale; 

 concerte educative; 

 concerte în locaţii neconvenţionale şi netradiţionale; 

 emisiuni radio/Tv; 
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 înregistrări pentru CD-uri şi DVD-uri; 

 workshop-uri şi cursuri de măiestrie artistică; 

 simpozioane ştiinţifice; 

 lansări de cărţi din domeniul muzical; 

 schimburi culturale interuniversitare; 

 concerte comemorative; 

 concerte în localităţi limitrofe; 

 seratele Facultăţii de Muzică din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov. 
 

b) Dezvoltarea colaborării cu: 

 alte universităţi, centre culturale, instituţii de cultură; 

 festivaluri de prestigiu; 

 artişti de renume naţional şi internaţional; 

 parteneri media: radiouri, televiziuni, ziare, reviste muzicale. 

 

Organizare şi funcţionare 
 

Art. 3. (1) Centrul Muzical al Universităţii Transilvania din Braşov este o structură suport 

organizată la nivelul universităţii, subordonată Rectorului și coordonată de un director. 

 (2) Centrul Muzical al Universităţii Transilvania din Braşov este coordonat de un 

director, cadru didactic al universităţii, numit de Consiliul de Administraţie pe baza 

competențelor și realizărilor personale în domeniul managementului muzical. 

 (3) Centrul Muzical are un Consiliu (board) onorific format din personalități artistice și 

culturale cu prestigiu internațional cu rol consultativ și deliberativ în organizarea sau acceptarea 

proiectelor, evenimentelor muzicale. Membrii Consiliului onorific (în număr variabil) fac parte 

din acesta la invitaţia Directorului Centrului. 

 (4) Centrul Muzical colaborează cu Biroul de Marketing și Imagine, Direcția Tehnico – 

Administrativă, serviciul IT și facultățile universității pentru îndeplinirea misiunii, obiectivelor și 

sarcinilor sale. 

            (5) Sediul Centrului Muzical se află la Facultatea de Muzică, Str. A. Şaguna nr. 2, Braşov, 

Sala ZI6. 

 

Dispoziţii finale 
 

Art. 4. Accesul membrilor comunităţii universitare la programele culturale ale Centrului Muzical 

al Universităţii Transilvania din Braşov este gratuit. 

 

Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii 

Transilvania din Braşov din data de 30.03.2016. 

 

           Preşedinte Senat, 

           Prof.univ.dr. Emil STOICA 
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