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REFERAT 

al 

Comisiei pentru strategie, etică și deontologie universitară 

asupra  

Raportului anual al Rectorului  

privind starea Universității Naționale de Arte ,,George Enescu”  

din Iași pentru anul 2019 

 

 Raportul privind starea Universității Naționale de Arte ,,George Enescu” din Iași 

pentru anul 2019 ilustrează o sinteză clară a activităților și rezultatelor instituției, la nivelul 

tuturor structurilor sale (facultăți, departamente și compartimente administrative), având la 

bază Carta UNAGE și în conformitate cu prevederile impuse de Legea Educației Naționale 

nr.1/2011. 

 Alcătuit din XIV capitole, acest document ne prezintă date referitoare la: situația 

resurselor financiare, umane și infrastructură; descrierea celor trei facultăți cu programele de 

studii aferente, inclusiv DPPD; dinamica studenților și absolvenților (situația celor înscriși la 

programul de licență, a masteranzilor, doctoranzilor, absolvenților și inserția lor în piața 

muncii); asigurarea calității activităților din cadrul UNAGE prin asumarea unor politici și 

strategii eficiente; serviciul Informatizare și Activități tipografice; activitatea personalului 

Bibliotecii UNAGE; situația aspectelor privind respectarea codului de etică și activitatea 

comisiei de etică; aspecte privind activitatea de audit intern; activitatea de cercetare și creație 

artistică și nu în ultimul rând dinamica relațiilor internaționale ale UNAGE. 

 Așadar, 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 (de a modela și cultiva talente, caractere și 

personalități, de a forma specialiști capabili să ofere publicului larg un act cultural de calitate, 

concomitent cu o susținută activitate de creație artistică și cercetare) cât și dezvoltarea 

infrastructurii,  iar în acest sens se observă proiecte importante derulate de-a lungul anilor și 

concretizate cu rezultate remarcabile: 
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 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. 

 De asemenea, această strategie se aplică având în vedere misiunea universității, 

situațiile identificate la nivelul fiecărei facultăți și a instituției în ansamblu, diversitatea 

ofertei educaționale, resursele umane și materiale existente, cerințele etapelor următoare, 

toate acestea respectând legislația în vigoare. Totodată s-a stabilit un set de obiective 

strategice generale care asigură coerența și viabiliatea programului de dezvoltare a 

universității, dintre care amintim:  

 ridicarea permanentă a nivelului infrastructurii de cercetare și creație, în acord cu 

cerințele manifestate pe plan internațional; 

 realizarea și dezvoltarea de parteneriate la nivel național și internațional ca instrument 

de sporire a performanței, referitor la cercetarea științifică și creație artistică; 

 asigurarea instituțională a unui cadru organizatoric și menegerial adecvat pentru 

activitatea de cercetare și creație; 

 valorificarea optimă a rezultatelor provenite din cercetare și creație, cu scopul de a 

crește prestigiul și vizibilitatea UNAGE. 

 Sunt de remarcat măsurile abordate de instituție pentru îndeplinirea obiectivelor 

strategice generale, măsuri ce vizează: elaborarea Regulamentului pentru cercetare științifică 

și creație artistică la toate nivelele (departament, facultate, universitate) și în cadrul centrelor 

de cerectare și creație artisitcă; colectarea de informații și articularea unei cunoașteri cu 

privire la activitatea de cercetare și creație ce se desfășoară pe plan național și internațional în 

domeniul artistic; stabilirea unor proceduri de lucru pentru implicarea serviciilor 

administrative în derularea corespunzătoare a proiectelor artistice, granturilor, contractelor și 

altor activități aferente. 
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 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 

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

cursurile UNAGE care atrage tineri, în mare parte, din afara Iașului.  

 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 UNAGE răspunde 

exigențelor educaționale, de creație artistică și științifică, fiind comparabilă cu cea a 

instituțiilor de învățământ superior similare din spațiul european. 

 Transparența deciziilor, valorile libertății academice, autonomiei universitare precum 

și întreținerea unui climat de integritate la nivelul întregii instituții sunt controlate de Comisia 

de Etică a Universității care are ca sarcină punerea în aplicare a prevederilor Codului de 

Etică universitară cu privire la activitățile de conducere, cercetare, predare sau organizare. 

Această comisie este formată din nouă membri desemnați de la fiecare facultate, având un 

regulament propriu, elaborat în baza legislației în vigoare, mandatul comisiei fiind de patru 

ani. 

 Codul de etică universitară al UNAGE protejează membrii comunității de 

comportamente nedrepte, necinstite și oportuniste. În același timp, contribuie la dezvoltarea 

unui mediu universitar sănătos, consolidat pe competiție și cooperare, în considerarea unor 

reguli corecte. De asemenea, acest document promovează autonomia personală, dreptatea și 

echitatea, meritul, profesionalismul, respectul și toleranța, responsabilitatea, bunăvoința și 

grija. 

 Trebuie subliniat faptul că întreaga activitate din comunitatea academică a UNAGE se 

desfășoară cu respectarea normelor de conduită regulamentară, centrată pe îndeplinirea 

misiunii și obiectivelor instituției, generând un climat benefic dezvoltării profesionale. 

 Un alt aspect important îl reprezintă deschiderea la dialog a conducerii universității cu 

studenții, sprijinindu-i și încurajându-i în organizarea de evenimente culturale precum și 

participarea acestora în cadrul manifestărilor desfășurate în UNAGE, cu respectarea 

permanentă a calității, oferindu-le posibilități multiple de afirmare locală sau națională.  
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    Doresc să felicit echipa care a lucrat la Raportul privind starea Universității Naționale 

de Arte ,,George Enescu” pentru anul 2019, realizând o prezentare obiectivă a activităților 

desfășurate la toate structurile instituției, astfel încât, la nivel general, totul să se constituie 

într-o abordare unitară. 

 

 

Președintele Comisiei pentru Strategie, Etică și Deontologie Universitară, 

Conf. univ. dr. Daniel-Constantin Dragomirescu  

 

  

  

  

          

   

 


