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 În ceea ce privește activitatea financiară a UAGE din 2016, Raportul 

prezintă date clare despre execuția bugetară a anului analizat. Ceea ce nu este 

prezentat însă în raport, este faptul că în perioada când D.F.C. era doamna Livia 

Brumă, au fost activități importante ale execuției bugetare care nu au fost 

prezentate spre aprobare Senatului, așa cum cere Legea Educației. Este vorba de 

modificarea salarială pozitivă, după cea negativă și de modificarea bugetului de 

către ministerul de resort din vară, analizată în Consiliul de administrație, dar 

neprezentată în Senat spre aprobare. Bâlbâială salarială în minus în mai, pentru 

ca apoi să crească procentual o lună mai târziu, a adus nemulțumiri și denotă 

neprofesionalism. Deasemenea, trebuie amintit faptul că,  înainte cu 

aproximativ o lună de descreșterea salarială, doamna D.F.C. Livia Brumă, m-a 

asigurat că avem fondurile necesare și acoperitoare pentru salarii, până la 

sfârșitul anului. 

  În ceea ce privește infrastructura și baza materială, știm că orice raport, 

prezintă atât puncte tari, cât și puncte slabe, în ideea de a le optimiza în timp. 

Doamna D.G.A. Livia Brumă ne prezintă în raport doar aspecte laudative, faptul 

că instituția deține spații suficiente la standarde ridicate, atât pentru procesul 

didactic cât și pentru studiu individual, uitând că de fapt, singura clădire aflată 

în patrimoniul UNAGE este cea din str. C. Negruzzi, restul fiind concesionate 

instituției pe perioade care nu sunt foarte mari. Cred că dumneaei ar trebui să 

aibă ca prioritate acest aspect, să lase deoparte imixtiunile în Serviciul finanțe-

contabilitate, pe care din inerție încă îl conduce din umbră și să-și canalizeze 

toate energiile pentru organizarea serviciului pe care îl conduce. Astfel, nu se 

vor mai întâmpla incidente de genul lipsei apei calde la cămin două săptămâni. 

Deasemenea, nu va mai fi nevoie să apelăm la specialiști din afara universității, 

plătiți bineînțeles din banii universității, atâta timp cât avem inginerii noștri și 

care sub conducerea regretatului Dumitru Spătaru, au reușit să aducă 

patrimoniului universității și să intabuleze sediul din C. Negruzzi, să reabiliteze 

Casa Balș și căminul  care găzduiește studenții noștri.  



Ceea ce nu se amintește în raport este și faptul că UAGE a aplicat pentru 

obținerea de fonduri din un proiect structural în vederea reabilitării sălii de 

concerte și a tronsonului median  din Casa Balș, pentru care s-au cheltuit sume 

consistente de la buget. Deși inginerii noștri au avertizat faptul că nu putem fi 

eligibili datorită faptului că nu suntem proprietari ai imobilului - aspect cerut de 

caietul de sarcini - nu au fost luați în seamă, dându-se girul specialistului în 

proiecte dinafara instituției. Rezultatul? Am fost declarați neeligibili!  

Ceea ce propunem este stoparea tensiunilor din acest serviciu și acordăm 

un termen de un an începând cu luna mai 2017, pentru eficientizarea serviciului 

administrativ, astfel încât să nu mai apelăm la persoane dinafara instituției. Dacă 

deodată (pentrucă până acum nu s-a pus problema) specialiștii noștri nu mai fac 

față, pot fi trimiși la cursuri de specializare și eficientizați. Trebuie ca doamna 

DGA, Livia Brumă să-și asume și să realizeze un management performant al 

personalului pe care îl conduce, fapt care ar aduce multe servicii UNAGE.  

În rest, datele care prezintă situația actuală a spațiilor, a dotărilor și a 

investițiilor din 2016 sunt  relevante și bine structurate.  

Senatul dorește o mai bună colaborare cu Consiliul de administrație și 

mai multă transparență în ceea ce privește gestionarea resurselor universității. 

Nu trebuie să uităm prevederile Legii educației din care amintim două din 

atribuțiile rectorului: 

d) propune spre aprobare senatului universitar structura şi reglementările 

de funcţionare ale universităţii; 

         e) propune spre aprobare senatului universitar proiectul de buget şi 

raportul privind execuţia bugetară; 
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