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Referat la problemele studentilor 2016-2017 in conformitate cu Raportul anual al 

Rectorului 

  

 

In cadrul procesului de formare didactica si de management al activitatilor complexe din 

cadrul Universitatii Nationale de Arte „George Enescu” din Iasi, doresc sa incep prin a 

sublinia ca alaturi de obtinerea performanei în activităile educationale, de cercetare si creatie 

artistică, constituie o prioritate a conducerii Universitatii si a managementului problemelor 

studentesti cu un caracter social administrativ. 

Evidentiem realizari  in procesul de invatamant, anul 2016.  

1)-S-au marit buresele studentilor dupa cum urmeaza:  

Suma de 1.486.688 lei aferentă acordării burselor şi altor forme de protecţie socială; Suma de 

126.200 lei pentru achitarea contravalorii reducerilor privind transportul studenţilor în 

conformitate cu prevederile HG nr. 309/1996;  

- burse studenţi 1.391.079 lei;  

- alte forme de protecţie socială 36.506 lei;  

- subvenţii pentru cămin 268.508 lei;  pentru activitatea de cămin 227.739 lei;  

Situaţiile financiare anuale sunt întocmite în conformitate cu Normele metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale ale instituţiilor publice. 

2)-Modernizarea Caminului C1 al UNAGE  

Caminul C1 dat in folosinta in anul 2006 dispune de un numar de 57 camere prevazute cu 3, 

4, sau 5 paturi , asigurand la standarde ridicate cazarea unui numar de 245 studenti inscrisi la 

UNAGE. Prin amenajarea unor spatii destinate astfel: o spalatorie cu 3 masini de spalat si un 

uscator de rufe, 3 oficii pentru prepararea hranei, o sala de studiu si un punct termic, se 

asigura cazarea studentilor in conditii de calitate. In decursul anului 2016 la Caminul C1 al 

UNAGE, ponderea mare din totalul cheltuielilor au fost cele destinate functionalitatii 

caminului (pentru furnizorii de utilitati) dar si cheltuielilor pentru intretinere si reparatii 

necesare desfasurarii activitatii, astfel incat sa corespunda nevoilor fiecarui student caminizat.  

Disfunctionalitati si Probleme speciale survenite in desfasurarea activitatii universitare  

1) Avarii la instalatia de incalzire (centrala termica)   

-La inceputul anului 2017 in camin au avut loc cateva avarii la instalatia de incalzire (centrala 

termica) Studentii nu au avut apa calda aproximativ doua saptamani. Situatia a fost remediata 

si studentii au primit banii inapoi din chirie pentru perioada cand n-au beneficiat de confortul 

necesar. Avaria s-a datorat defectarii unor componente de la centrala termica. Au trebuit 

comandate componentele defecte ale instalatiei si disconfortul a persistat pana au venit 

elementele ce trebuiau inlocuite. Piesele de schimb nu puteau fi cumparate in avans ca sa 

existe in magazie deoarece nu exista fonduri speciale pentru achizitionarea de piese de rezeva 
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pentru toate componentele instalatiilor din dotarea caminului si nici spatiu necesar pentru a se 

asigura o magazie cu stocuri de piese. 

2) Conflicte rezolvate dintre studenti si angajati care au perturbat convietuirea in camin. 

-De mentionat un incident care a perturbat activitatea studentilor din camin. Cateva luni in 

urma a existat un conflict dintre un salariat al caminului (mecanicul-fochist) si studenti. 

Acesta, pe fondul consumului de alcol a jignit repetat studentii si a cauzat probleme in 

desfasurarea activitatii. Angajatul a fost drastic sanctionat pe linie administrativa cu 

desfacerea contractului de munca. Din acel moment nu s-au mai semnalat probleme dintre 

studenti si angajati care sa perturbe convietuirea in camin.  

3-Interdictia fumatului in Universitate 

- In afara celor enuntate anterior, nu au mai fost conflicte sau probleme speciale. In legatura 

cu interdictia fumatului in Universitate, deoarece studentii s-au conformat si chiar in timpul 

iernii pe ger, ploaie si vreme rea, au iesit la locul de fumat, nu s-au semnalat abateri. Drept 

urmare nu s-au dat amenzi contraventionale.  

4-Intarzieri toamna la inscrierea in camin a studentilor 

-Studentii nu se pot inscrie la camin toamna, la inceperea cursurilor pana nu au situatia 

incheiata. Remedierea situatie consta in semnalarea si amintirea situatiei catre toti profesorii 

.Deasemenea rugam secretariatul sa aminteasca profesorilor sa treaca notele in catalog in timp 

util. 

 

Proiecte in desfasurare si propuneri pentru imbunatatirea activitatii 

-A fost facut proiectul de amplasament a unui nou camin. El se va realiza avand in dotare 400 

locuri si va fi construit in Copou pe terenul de tenis de langa facultate. Din pacate nu este 

prevazuta si o cantina deoarece nu sunt posibilitati materiale suplimentare. 

1-Firma de catering 

-Studentii Propun un contract cu o firma de catering pentru a putea servi masa in Facultate. 

Exista un spatiu care ar putea fi amenajat, respectiv la parterul Academiei de arte vizuale, 

langa automatul de cafea si bibloteca. Exista deja o firma de catering care deserveste 

departamentele de la Muzica si Teatru din celalalt sediu.   

2-Propuneri pentru montarea unui boiler electric venita din partea studentilor: 

-Studentii doresc apa calda la robinet in grupurile sanitare din facultatea de arte vizuale. Au 

nevoie printre altele sa-si spele pensulele cu sapun, de culori ulei si diferitele ustensile. Acest 

lucru este foarte dificil in special iarna cu apa foarte rece. M-am interesat la D-nul Ing. Dan 

Mircea . Este posibila montarea, se propune achizitionarea unui boiler electric sau centrala 

termice pentru grupurile sanitare. 

3-Infintarea unei Ligi studentesti 
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-De mentionat ca exista o dorinta a studentilor pentru infintarea unei Ligi studentesti care sa 

aiba o mai mare reprezentativitate la nivelul Ligilor studentesti din cadrul Centrului 

Universitar din Iasi. 

4-Trainer specializat pe probleme financiar- economice 

Studentii sunt interesati de atragerea un Trainer, (Instructor coordonator pe probleme 

financiar- economice ) care sa-i ajute la atragerea de fonduri si castigarea concursurilor de 

proiecte si diferite cereri de finantare.  

Concluzii In conformitate cu Raportul anual al Rectorului 

Doresc să subliniez efortul Asociatiei studentilor “Artium” care se străduie să atragă cât mai 

mul.i studen.i către manifestările specifice: FestudIS, Unifest, balul bobocilor  si alte activităti 

artistice cu impact în rândul tuturor studentilor ieseni. Sunt remarcabile rezultatele studen.ilor 

no.tri în competi.iile artistice na.ionale, parte dintre ele organizate chiar de UNAGE. Avem în 

vedere participarea studen.ilor la diversele concursuri devenite tradi.ie pentru domeniile 

Teatru, Muzică si Arte vizuale. Galeria ApArte a avut un rol deosebit in promovarea 

studentilor din cadrul Academiei de Arte vizuale si Design. Aceste actiuni au avut si un 

puternic impact in presa locala si in massmedia audio vizuala.  Se remarcă si activitatea 

Asociatiei absolven.ilor UNAGE care prin diverse evenimente artistice, expozi.ii, workshop-

uri pe care le organizează sau participă, sunt scoase în eviden.ă rezultatele crea.iei lor 

(participarea la festivalul FIE, expozitii si evenimente organizate în parteneriat cu alte 

Universităti din Iasi).  

 

Iasi, 17/05/2017 

Presedinte al comisiei cu problemele studentesti, 

Conf.Univ.Dr. Cristian Neagoe 

 

   

 


