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Universitatea	 Naţională	 de	 Arte	 din	 Bucureşti	 este	 cea	 mai	 mare	 instituţie	 de	

învaţământ	de	profil	din	România,	cuprinzând	toate	specializările	existente	în	domeniul	

arte	plastice,	arte	decorative	şi	design,	istoria	şi	teoria	artei.	Universitatea	Naţională	de	

Arte	din	Bucureşti	s-a	înfiinţat	în	a	doua	jumătate	a	secolului	al	XIX-lea	după	modelul	

Academiei	 franceze	 de	 arte	 frumoase	 şi	 a	 păstrat	 în	 programul	 ei	 tradiţional	 o	

constantă	din	regulile	de	limbaj	impuse	de	arta	franceză	care,	în	prima	perioadă	a	artei	

moderne,	a	constituit	un	centru	de	avangardă.	S-au	conservat	aici	regulile	de	formare	

în	 domeniul	 limbajului	 şi	 al	 creaţiei	 artistice	 ale	 artei	 europene,	 artă	 care	 a	 definit	

cultura	artistică	plastică	modernă	românească.	

Purtând	acest	conţinut,	considerăm	noi	de	buna	formare,	Universitatea	Naţională	de	

Arte	deţine	acum	premisele	adaptării	programului	de	studiu	la	schimbările	generate	

de	 dinamica	 fenomenului	 artei	 contemporane.	 Cu	 scopul	 precizat	 mai	 sus	 au	 fost	

create	şi	dezvoltate	în	aceşti	ani,	mai	întâi	la	nivel	de	cursuri	opţionale	şi	subspecializari	

transformate	ulterior	pe	măsura	creşterii	audienţei	în	program	de	studiu,	o	seamă	de	

cursuri	 care	 s-au	 dovedit	 a	 defini	 specializări	 moderne.	 În	 mod	 concret,	 domeniul	

artelor	 plastice,	 al	 artelor	 decorative	 şi	 design-ului	 deţine,	 pe	 lângă	 profesiile	

tradiţionale	cu	caracter	liberal	de	pictor,	sculptor,	grafician,	artist	decorator,	istoric	de	

artă,	restaurator	etc.,	aplicaţii	noi	pe	piaţa	actuală	a	muncii.	Dezvoltarea	unor	forme	

de	comunicare	susţinute	de	IT	şi	creşterea	ponderii	industriei	publicitare	în	societatea	

contemporană	au	dus	la	apariţia	şi	la	definirea	în	Cadrul	European	al	Calificărilor	a	unor	

profesii	noi	din	categoria	designer,	 creative	manager/director,	art	manager,	 curator	

ş.a.	 Această	 stare	 de	 fapt	 a	 avut	 ca	 rezultat	 creşterea	 concurenţei	 şi	 a	 calităţii	 la	

specializarile	din	zona	designului,	a	fashion	design-ului,	a	design-ului	textil,	a	design-

ului	publicitar,	 a	design-ului	de	produs,	 a	 graficii	 publicitare	 şi	 în	 cadrul	 specializarii	

foto-video-procesarea	imagini	computerizate.	Dacă	profesiile	de	pictor,	sculptor	etc.	



se	definesc	prin	tradiţie	drept	profesii	liberale	care	au	un	impact	asupra	pieţei	prin	forţa	

personalităţii	individuale,	celelalte	specializări	constituie	o	ţintă	pentru	mulţi	aspiranţi	

din	 generaţiile	 actuale	 de	 studenţi.	 Fenomenul	 a	 dus	 la	 reorientarea	 strategiei	

educaţionale	a	Universităţii	Naţionale	de	Arte	din	Bucureşti	 începând	cu	anii	1995	şi	

pâna	în	prezent.	

Strategia	 a	 cuprins	 aplicaţii	 de	 finanţare	 pentru	 dezvoltarea	 bazei	 materiale,	 a	

mijloacelor	 tehnice,	 în	 principal	 IT,	 necesare	 atât	 pentru	 asimilarea	 specializărilor	

contemporane	 din	 domeniul	 arte	 plastice,	 decorative	 şi	 design	 cât	 şi	 pentru	

infrastructură,	 extinderea	 şi	 stabilizarea	 reţelelor	 de	 internet,	 crearea	 de	 servere	

proprii	 şi	 introducerea	 în	 planul	 de	 învăţământ	 a	 unor	 cursuri	 de	 predare	 pentru	

asimilarea	utilitarelor	de	informare,	creaţie	şi	comunicare.	Odata	definitivată	reţeaua	

şi	 create	 premisele	 asimilării	 programelor	 de	 prelucrare	 a	 imaginii	 s-a	 trecut	 la	

dezvoltarea	 resursei	 umane	 capabilă	 să	 susţină	 predarea	 acestor	 noţiuni	 care	 au	

schimbat	 modelul	 de	 comunicare	 în	 societatea	 contemporană.	 În	 ceea	 ce	 priveşte	

programele	de	 studiu,	 influenţele	pe	 care	 schimbarea	paradigmei	de	comunicare	 le	

produce	asupra	formelor	de	expresie	artistică	actuale	sunt	consemnate	sistematic	şi	

înscrise	în	cursurile	teoretice	şi	aplicative	din	planul	de	învăţământ.	Aceasta	strategie	

a	 determinat	 modificări	 fără	 precedent	 ale	 funcţiilor	 de	 expresie	 şi	 semnificare,	

Universitatea	Naţională	de	Arte	stabilind	drept	obiectiv	prioritar	asimilarea	mijloacelor	

de	 comunicare	 a	 tehnicilor	 şi	 limbajelor	 de	 analiză	 şi	 creaţie	 a	 imaginii	 artistice	

contemporane.	

	

Structura	Universitatii	Nationale	de	Arte	din	Bucuresti		

Structura	Universităţii	 Naţionale	 de	 Arte	 din	 Bucureşti	 cuprinde	 ciclurile	 de	 licenţă,	

masterat	şi	doctorat	în	domeniul	arte	plastice,	arte	decorative	şi	design.		

UNA	se	compune	din	3	(trei)	facultati	i	un	Departament	pentru	doctorat:	Facultatea	de	

Arte	Plastice,	Facultatea	de	Arte	Decorative	si	Design	si	Facultatea	de	Istoria	si	Teoria	

Artei.	Departamentul	pentru	studii	doctorale	în	arte	este	înscris	din	punct	de	vedere	



administrativ	 în	 cadrul	 Facultăţii	 de	 Istoria	 şi	 Teoria	 Artei.	 Departamentele	 care	

compun	facultăţile	sunt	structurate	în	funcţie	de	specializările	acreditate.	

	

Baza	materiala	-	imobile		

Sediile	 Universităţii	 Naţionale	 de	 Arte	 care	 constituie,	 în	 conformitate	 cu	 O.M.	

5031/2000,	proprietatea	Universităţii	Naţionale	de	Arte,	cadastrate	şi	intabulate	sunt:		

a.	Rectoratul	şi	administraţia,	Facultatea	de	Arte	Plastice	(parţial),	Facultatea	de	Istoria	

şi	Teoria	Artei	(parţial)	şi	biblioteca	–	str.	General	Budisteanu	nr.19	si	19	bis.		

Sediul	se	afla	în	proprietatea	Universitatii	Nationale	de	Arte	conform	actului	de	donaţie	

făcut	de	A.	F.	ROBESCU	si	a	O.M.	5031/2000,	act	cadastral	21780,	dosar	de	intabulare	

18869/2006	–	înscris	în	CF	cu	nr.	62511.		

c.	Galeria	UNA	–	 str	General	 Budisteanu	nr.	 10,	 atribuita	 prin	O.M.	 5031/2000,	 act	

cadastral	nr.	17741,	dosar	de	intabulare	nr.	XXX	–	înscris	în	CF	cu	nr.	44563.	Încheiere	

9319.		

d.	Facultatea	de	Arte	Decorative	si	Design	si	Facultatea	de	Istoria	si	Teoria	Artei	(partial)	

–	Calea	Griviţei	nr.	28,	atribuita	prin	O.M.	5031/2002,	act	cadastral	nr.	18242,	dosar	de	

intabulare–	înscris	în	CF	cu	nr.	55169.	Încheiere	2160.		

e.	 Facultatea	 de	 Arte	 Plastice	 (partial)	 –	 Calea	 Grivitei,	 nr.	 22,	 atribuita	 prin	 O.M.	

5031/2000,	 act	 cadastral	 nr.	 17291,	 dosar	 de	 intabulare	 înscris	 în	 CF	 cu	 nr.	 44562.	

Încheiere	9317.		

f.	 Camin	–	 str.	Occidentului	 nr.	 18,	 atribuita	prin	O.M.	5031/2000,	 act	 cadastral	 nr.	

19913	–	înscris	în	CF	cu	nr.	53431.	Încheiere	9332.		

	

Baza	materială	-	dotări		

Baza	 materiala	 de	 dotări	 este	 structurată	 conform	 standardelor	 impuse	 de	 Legea	

învăţământului.	 În	 anul	 2018	 s-au	 efectuat	 lucrări	 de	 consolidare	 și	 reparații	 ale	



imobilelor	aflate	în	proprietatea	universății	precum	și	igienizări	ale	spațiilor	dedicate	

activităților	didactice	și	administrative.		

	

Cercetare-dezvoltare		

Universitatea	Naţională	de	Arte	din	Bucureşti	 aşează	 cercetarea	 ştiinţifică	 şi	 creaţia	

artistică	la	baza	funcţionării	sale,	aceasta	reprezentând	principalul	criteriu	de	evaluare	

a	 calificării	 academice.	 Politicile	 de	 cercetare	 sunt	 elaborate	 şi	 realizate	 de	 către	

Consiliul	Cercetării	Ştiinţifice,	care	 funcţionează	pe	baza	Regulamentului	aprobat	de	

Senatul	Universităţii.		

În	 contextul	 actual,	 principalele	 obiective	 sunt	 bazate	 pe	 cunoaştere	 sistematică	 şi	

inovare,	 dezvoltarea	 activităţii	 de	 cercetare	 şi	 creaţie	 artistică,	 interculturalitate	 şi	

interdisciplinaritate	 prin	 stimularea	 formării	 de	 nuclee	 de	 cercetare,	 a	 centrelor	 de	

creaţie	şi	cercetare	ştiintifică	şi	prin	dezvoltarea	de	parteneriate,	atragerea	şi	accesarea	

unor	surse	naţionale	şi	internaţionale	şi	a	unor	linii	de	finanţare.		

	

Infrastructura	de	cercetare		

Universitatea	Naţională	de	Arte	din	Bucureşti,	prin	specificul	facultăţilor	(Arte	Plastice,	

Arte	Decorative	şi	Design,	Istoria	şi	Teoria	Artei),	dispune	de	laboratoare	specializate	şi	

ateliere	 tehnice	 de	 cercetare	 precum:	 laborator	 de	 tehnici	 grafice	 de	 imprimare	

(serigrafie	 şi	 tehnici	 de	 gravură),	 laborator	 de	 turnătorie	 (sculptură),	 cuptoare	 de	

ardere	pentru	ceramică,	sticlă	şi	metal,	laborator	de	imprimerie	textilă,	laborator	de	

tehnici	de	 transpunere	artă	murală,	 laboratoare	de	machetare	 (design	de	produs	 şi	

design	grafic,	 scenografie	de	 teatru	 şi	 film),	 laborator	de	 conservare	 şi	 restaurare	a	

operei	de	artă,	 laboratoare	de	procesare	a	 imaginii	 fotografice	şi	 film.	Acestea	sunt	

completate	 de	 fonduri	 documentare	 de	 carte	 specializată	 –	 biblioteca	 UNA	 (peste	

20000	 volume),	 diateca	 (peste	 90000	 de	 diapozitive),	 spaţii	 de	 expunere	 în	 cadrul	

facultăţilor	şi	sala	de	expoziţii,	conferinţe	şi	seminarii	–	UNAgaleria	(galeria	Universităţii	



Naţionale	de	Arte	din	Bucureşti),	42	de	ateliere	de	creaţie,	patru	săli	de	conferinţe	şi	

seminarii	cu	o	capacitate	între	20	si	150	de	locuri	(Sala	de	conferinţe	ITA,	Amfiteatru,	

Sala	de	conferinţe	master	şi	spaţiul	UNAgaleria).		

La	nivel	de	facultăţi,	catedre,	departamente	şi	laboratoare	de	cercetare,	dezvoltarea	

instrumentarului	pedagogic	şi	de	cercetare	a	fost	cu	prioritate	îmbunătăţit	prin	dotări	

cu	 echipamente	 specifice	 (peste	 100	 de	 unităţi	 de	 computere,	 20	 de	 echipamente	

fotografice	şi	de	întregistrare	şi	prelucare	film,	echipamente	specifice	fiecărui	domeniu	

specializat).		

La	nivel	de	universitate,	există	şase	centre	de	cercetare	şi	creaţie	artistică	active,	care	

au	în	derulare	proiecte,	din	care	două	centre	acreditate	CNCS	la	nivel	naţional.		

Universitatea	Naţională	de	Arte	din	Bucureşti	pune	accentul	pe	utilizarea	în	comun	a	

infrastructurii	universităţii	şi	a	institutelor	de	cercetare	din	consorţiile	de	cercetare,	pe	

dotarea	 de	 înalt	 nivel	 a	 unităţilor	 de	 cercetare	 de	 excelenţă	 şi	 pe	 stabilirea	 unor	

mecanisme	de	aplicare	a	programului	de	îmbunătăţire	şi	diversificare	a	infrastructurii	

de	cercetare	la	nivel	de	universitate.		

Rezultatele	 cercetării	 precum	 şi	 contribuţia	 la	 dezvoltarea	 cunoaşterii	 ştiinţifice	 şi	

artistice	 constau	 în	 organizarea	 şi	 participarea	 la	 diverse	 manifestări	 specifice	 ce	

reprezintă	segmente	de	cercetare	teoretică,	critic	şi	practică,	realizate	 în	urma	unor	

studii	 legate	 de	 temele	 de	 cercetare.	 Printre	 manifestari,	 amintim:	 mese	 rotunde,	

sesiuni	 de	 comunicări	 ştiinţifice	 şi	 artistice,	 simpozioane,	 conferinţe	 şi	 seminarii,	

expoziţii	naţionale	şi	internaţionale,	personale	şi	de	grup,	articole	publicate	în	reviste	

de	specialitate,	consultanţă	şi	expertiză	în	domeniu,	editarea	şi	publicarea	de	cataloage	

şi	cărţi	 tematice,	arhive	de	 imagini	 însoţite	de	texte	critice	pe	suport	digital,	CD	sau	

DVD-Rom	 şi	 realizarea	 unor	 documente	 -	 suport	 de	 curs	 pentru	 nivelu	 de	 licenţă,	

masterat	sau	doctorat,	aplicaţii	noi	de	cercetare,	efectuarea	unor	lucrări	de	restaurare	

pe	obiective	de	patrimoniu,	derularea	de	contracte	cu	caracter	aplicativ,	artistic,	studii	

de	fezabilitate	sau	concretizarea	unor	proiecte	artistice.		

	



Managementul	calităţii	în	Universitatea	Naţională	de	Arte	din	Bucureşti		

Organizarea	sistemului	de	asigurare	a	calităţii,	componentă	a	politicii	instituţionale	şi	a	

strategiei	de	dezvoltare	a	Universităţii	Naţionale	de	Arte	din	Bucureşti,	se	realizează	de	

către	 reprezentanţii	 aleşi	 ai	 comunităţii	 universitare	 şi	 are	 ca	 sarcină	 elaborarea,	

adoptarea,	 implementarea,	 monitorizarea	 şi	 revizuirea	 principiilor	 serviciilor	

educationale	în	întreaga	activitate	din	universitate.		

Procesul	intern	de	asigurare	a	calităţii	este	exercitat	de	către	Senat	prin	Comisia	pentru	

evaluarea	 şi	 asigurarea	 calităţii	 şi	 responsabilitate	 ierarhică	 respectiv	 de	 consiliul	

profesoral,	 decan,	director	departament,	 şef	program	de	 studiu	–	 la	nivelul	 fiecărei	

facultăţi,	directori	şi	şefi	de	departamente	şi	servicii	–	la	nivel	administrativ.		

Universitatea	Naţională	de	Arte	este	una	dintre	cele	mai	vechi	instituţii	de	învăţământ	

superior	artistic	din	ţară,	bine	ancorată	în	prezent,	foarte	bine	pregatită	pentru	viitor,	

ce	 împleteşte	 tradiţia	 cu	 cerinţele	 necesare	 racordării	 la	 modernitate	 şi	

competitivitate,	o	comunitate	academică	europeană,	ce	îmbină	armonios	activităţile	

de	 învăţământ,	 cele	 de	 creaţie	 artistică	 şi	 cercetare	 ştiinţifică	 şi	 cele	 de	 formare	 şi	

inserţie	socială.		

Atât	 la	 nivelul	 conducerii	 universităţii,	 cât	 şi	 în	 rândul	 corpului	 profesoral	 şi	 al	

studenţilor,	 se	 consideră	 drept	 o	 prioritate	 esenţială	 şi	 permanentă	 sistemul	 de	

actualizare	 calitativă	 continuă	a	ofertei	 educaţionale,	de	 creaţie	artistic	 şi	 cercetare	

ştiinţifică.	 În	 acest	 sens,	 implementarea,	 menţinerea	 şi	 dezvoltarea	 continuă	 a	

Sistemului	de	Management	al	Calităţii	constituie	o	condiţie	sine	qua	non	a	realizării	

unui	învatamânt	de	performanţă.		

Sistemul	 de	 Management	 al	 Calităţii	 din	 universitate	 are	 la	 bază,	 structuri	

organizatorice	şi	documentaţii	care	asigură	monitorizarea	şi	evaluarea,	intervenţii	de	

tip	 preventiv	 sau	 corectiv	 şi	 optimizarea	 continuă	 a	 procesului	 de	 compatibilizare.	

Asigurarea	 condiţiilor	 necesare	 pentru	 îmbunătăţirea	 ansamblului	 proceselor	

educaţionale	 şi	 de	 formare	 profesională,	 pentru	 stimularea	 activităţilor	 de	 creaţie	

artistică	 şi	 cercetare	 ştiinţifică,	 în	 conformitate	 cu	 etapele	 actuale	 ale	 evoluţiei	



sistemului	educaţional	prin	întreprinderea	demersurilor	necesare	în	vederea	definirii	

precise	a	necesităţilor	şi	cerinţelor	beneficiarilor	noştri.	

Prin	realizarea	acestor	obiective,	Universitatea	Naţională	de	Arte	din	Bucureşti	asigură	

rolul	de	promotor	 important	al	 formării,	dezvoltării	 şi	valorificării	 resursei	umane	 în	

termenii	de	performanţă	şi	competitivitate.		

Managementul	calităţii	în	Universitatea	Naţională	de	Arte	din	Bucureşti	se	face	pe	mai	

multe	nivele	şi	direcţii.	Primul	nivel	îl	constituie	analiza	semestrială	a	specializării	din	

care	fac	parte	studenţii.	La	nivelul	fiecărei	facultăţi	s-au	constituit	consilii	ce	au	atribuţii	

specifice	în	evaluarea	calităţii.	Concluziile	rapoartelor	comisiilor	de	calitate	de	la	nivelul	

facultăţilor	 şi	 al	 consiliilor	 profesorale	 sunt	 centralizate	 la	 comisia	 pentru	

managementul	calităţii	din	cadrul	universităţii.	

Aceasta	este	reactualizată	periodic	(semestrial	şi	anual)	cuprinzând	atât	reprezentanţi	

din	cadrul	corpului	didactic	cât	şi	al	studenţilor	sau	ai	angajatorului.		

În	anul	2018,	procedurile	SCIM	și	SMC	au	fost	actualizate	și	recertificate	în	Standardul	

Europen	de	Calitate	ISO	9001:2008	(Ediția	a	II-a),	pentru	perioada	2016-2019,	cu	revizie	

de	monitorizare	anuală.	

	

Politica	de	resurse	umane	

Pentru	a	 face	 faţă	unei	competiţii	 în	care	criteriul	excelenţei	deţine	 rolul	 central,	 în	

contextul	economic	actual,	in	care	nevoile	financiare	ale	universităţii	cresc	în	timp	ce	

resursele	bugetare	sunt	limitate,	universitatea	noastră	adoptă	o	abordare	pragmatică	

a	managementului	resurselor	umane	printr-o	politică	bugetară	care	să	pună	mai	bine	

în	valoare	eforturile	individuale	şi	colective	ale	corpului	academic.	

În	condițiile	legislative	și	a	unui	buget	limitat	necesitatea	completării	resursei	umane	a	

fost	 realizată	prin	 scoaterea	 la	 concurs	 a	posturilor	didactice,	 în	 vedrea	 completării	

necesarului	de	resurse	umane,	acoperinrea	necesarului	progrmelor	de	studii	conform	

necesităților	și	completarea	normelor	impuse	de	ARACIS.	



	

Cercetare	artistică	și	științifică	

Universitatea	Naţională	de	Arte	din	Bucureşti	aşează	cercetarea	ştiinţifică	şi	creaţia	

artistică	 la	 baza	 funcţionării	 sale,	 aceasta	 reprezentând	 principalul	 criteriu	 de	

evaluare	a	calificării	academice.	Politicile	de	cercetare	sunt	elaborate	şi	realizate	de	

către	 Consiliul	 Cercetării	 Ştiinţifice,	 care	 funcţionează	 pe	 baza	 Regulamentului	

aprobat	de	Senatul	Universităţii.		

În	contextul	actual,	principalele	obiective	sunt	bazate	pe	cunoaştere	sistematică	şi	

inovare,	dezvoltarea	activităţii	de	cercetare	şi	creaţie	artistică,	interculturalitate	şi	

interdisciplinaritate	prin	stimularea	formării	de	nuclee	de	cercetare,	a	centrelor	de	

creaţie	 şi	 cercetare	 ştiintifică	 şi	 prin	 dezvoltarea	 de	 parteneriate,	 atragerea	 şi	

accesarea	unor	surse	naţionale	şi	internaţionale	şi	a	unor	linii	de	finanţare.		

Activitatea	de	cercetare	şi	creaţie	artistică	din	Universitatea	Naţională	de	Arte	din	

Bucureşti	are	la	bază	cinci	scopuri	strategice:		

(1)	asigurarea	unui	avantaj	competitiv	la	nivel	naţional	şi	internaţional,	în	domeniul	

de	profil	 şi	 specialitate	prin	stimularea	performanţelor	şi	 întreţinerea	unui	cadru	

competitiv;		

(2)	asigurarea	cadrului	şi	generarea	contextului	necesar	ca	activitatea	specifică	să	

se	 structureze	 după	 modelul	 universitatilor	 de	 top	 orientate	 spre	 cercetare	 şi	

creaţie	artistică,	prin	toate	activităţile	academice	principale:	didactice	şi	servicii	de	

specialitate	 inovative	 către	 comunitate,	 piaţa	 de	 forţă	 de	 muncă	 şi	 contextul	

cultural	european	şi	internaţional;		

(3)	 susţinerea	 şi	 promovarea	 valorilor	 culturale	 şi	 ştiinţifice,	 crearea	 unui	 cadru	

adecvat	 pentru	 ca	 universitatea	 să	 îşi	menţină	 rolul	 activ	 la	 cultura	 şi	 civilizaţia	

naţională	şi	europeană;		



(4)	 dezvoltarea	 infrastructurii	 de	 cercetare	 ştiinţifică	 şi	 creaţie	 artistică	 prin	

completarea	 dotărilor	 existente	 şi	 dezvoltarea	 resurselor	 umane	 în	 segmentul	

nedidactic	şţi	aparatul	administrativ;		

(5)	 crearea	 unei	 platforme	 naţionale	 de	 promovare	 a	 tinerilor	 cercetători	 prin	

dezvoltarea	 de	 nuclee	 de	 excelenţă,	 stimularea,	 sustinerea	 şi	 promovarea	 de	

proiecte	 care	 generează	 dezvoltarea	 resurselor	 umane	 din	 cercetare	 şi	 asigură	

atragerea	şi	păstrarea	tinerilor	în	aria	de	cercetare.		

Universitatea	Naţională	de	Arte	din	Bucureşti	pune	accentul	pe	utilizarea	în	comun	

a	 infrastructurii	 universităţii	 şi	 a	 institutelor	 de	 cercetare	 din	 consorţiile	 de	

cercetare,	 pe	 dotarea	 de	 înalt	 nivel	 a	 unităţilor	 de	 cercetare	 de	 excelenţă	 şi	 pe	

stabilirea	 unor	 mecanisme	 de	 aplicare	 a	 programului	 de	 îmbunătăţire	 şi	

diversificare	a	infrastructurii	de	cercetare	la	nivel	de	universitate.		

Rezultatele	cercetării	precum	şi	contribuţia	la	dezvoltarea	cunoaşterii	ştiinţifice	şi	

artistice	constau	 în	organizarea	şi	participarea	 la	diverse	manifestări	 specifice	ce	

reprezintă	segmente	de	cercetare	teoretică,	critic	şi	practică,	realizate	în	urma	unor	

studii	legate	de	temele	de	cercetare.	Printre	manifestari,	amintim:	mese	rotunde,	

sesiuni	 de	 comunicări	 ştiinţifice	 şi	 artistice,	 simpozioane,	 conferinţe	 şi	 seminarii,	

expoziţii	 naţionale	 şi	 internaţionale,	 personale	 şi	 de	 grup,	 articole	 publicate	 în	

reviste	de	specialitate,	consultanţă	şi	expertiză	în	domeniu,	editarea	şi	publicarea	

de	cataloage	şi	cărţi	tematice,	arhive	de	imagini	însoţite	de	texte	critice	pe	suport	

digital,	 CD	 sau	 DVD-Rom	 şi	 realizarea	 unor	 documente	 -	 suport	 de	 curs	 pentru	

nivelu	de	licenţă,	masterat	sau	doctorat,	aplicaţii	noi	de	cercetare,	efectuarea	unor	

lucrări	de	restaurare	pe	obiective	de	patrimoniu,	derularea	de	contracte	cu	caracter	

aplicativ,	artistic,	studii	de	fezabilitate	sau	concretizarea	unor	proiecte	artistice.		

	


