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REFERAT 

al 

Comisiei Buget-finanțe și administrație 

asupra 

Raportului anual al Rectorului privind starea Universității Naționale de Arte  

,,George Enescu” din Iași pentru anul 2019 

 

În conformitate cu legislația actuală, Rectorul universității a realizat Raportul anual 

privind starea Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași pentru anul 2019, 

documentul fiind public, afișat pe situl web al instituției. Acesta cuprinde o sinteză despre 

activitatea tuturor structurilor instituției, a facultăților și a departamentului administrativ și 

este întocmit conform cu prevederile impuse de Legea Educației Naționale 1/2011 cu 

actualizările sale ulterioare și având la bază Carta UNAGE. 

Raportul cuprinde o sinteză a activităților și rezultatelor instituției, la nivel didactic, 

administrativ și financiar, fiind structurat în capitole ce prezintă date referitoare la: situația 

resurselor financiare, umane și infrastructură; descrierea facultăților cu programele de studii 

aferente; situația studenților la programele de licență, master, a doctoranzilor și absolvenților; 

asigurarea calității activităților din cadrul UNAGE; situația aspectelor privind respectarea 

codului de etică și activitatea comisiei de etică; aspecte privind activitatea de audit intern; 

activitatea de cercetare, creație artistică și relații internaționale ale UNAGE. 

Raportul Rectorului poate fi considerat un instrument de evaluare a gradului de 

atingere a obiectivelor asumate instituțional prin aplicarea unui plan strategic având ca scop, 

atât îndeplinirea misiunii asumate cât și dezvoltarea infrastructurii, iar în acest sens se 

observă proiecte importante derulate de-a lungul anilor și concretizate cu următoarele 

rezultate:  

- Încheierea contractului de administrare al imobilului din Cuza Vodă 29, tronsonul I (Casa 

Balș) și tronsonul III, cu Episcopia Romano-Catolică pentru o perioadă de 22 ani; 

- Încheierea Contractului de administrare cu Municipiul Iași pentru darea în administrare, cu 

titlu gratuit, pe o perioadă nedeterminată către Universitatea Națională de Arte ,,George 

Enescu” a clădirilor și terenurilor din str. Codrescu nr.6 și str. Bucium nr.17. 

Un punct important îl reprezintă și faptul că în anul 2019, CNI a aptobat documentația și 

indicatorii tehnico-economici ce reprezintă faza Studiului de fezabilitate pentru extinderea 

campusului din str. Codrescu nr.6 prin construirea unui cămin studențesc, fapt ce va conduce 



2 

 

la creșterea capacității de cazare și a gradului de interes al absolvenților de liceu de a urma 

cursurile UNAGE.  

Privitor la situația resurselor financiare se prezintă detaliat raportul dintre suma totală alocatǎ 

Universităţii Naționale de Arte “George Enescu” Iaşi prin finanţarea instituţională și 

cheltuielile aferente, plus veniturile proprii ale universității și căminului, acestea fiind 

structurate clar în funcție de destinația acestora: Raport explicativ privind Situaţiile financiare 

ale Universităţii Naționale de Arte “George Enescu” pentru anul 2019, Situatie privind 

centralizarea cheltuielilor prevazute în Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și o 

comparație evolutivă cu anii precedenți a situației finanțării, a veniturilor, cheltuielilor și 

investițiilor. 

Situaţiile financiare anuale sunt întocmite în conformitate cu Normele metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale ale instituţiilor publice. 

Raportul detaliază și o serie de informații cu privire la activitățile administrative specifice în 

cadrul serviciului informatizare și activități tipografice cât și ale celor de cercetare și creație 

artistică, audit intern, ale biroului de relații internaționale și bibliotecii, reliefând faptul că 

dotarea de care dispune în prezent Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu,” 

răspunde exigențelor educaționale, de creație artistică și științifică. 

Raportul privind starea Universității Naționale de Arte ,,George Enescu” pentru anul 2019 

este o prezentare obiectivă și unitară a activităților desfășurate la toate structurile instituției. 

 

Președintele Comisiei pentru Buget, Finanțe și Administrație 

Lect. univ. dr. Mihai Vereștiuc  
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