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REGULAMENT 
PRIVIND ACORDAREA PREMIULUI UNIVERSITĂŢII DE ARTE „GEORGE ENESCU” 

 
 
Dispoziţii preliminare  
 
 
Art.1 În temeiul Hotărârii Senatului nr......din......2006, se instituie Premiul Universităţii de Arte 
“George Enescu” Iaşi, începând cu anul universitar 2006/2007.  
 
Art.2 Premiul Universităţii se acordă, la începutul fiecărui an universitar, câte unui cadru didactic 
titular de la Facultatea de Arte plastice, Facultatea de Interpretare muzicală, Facultatea de 
Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi Teatru şi de la Departamentul Teatru. Premiul se 
acordă în exclusivitate pentru activităţi, realizări şi calităţi obţinute în anul universitar anterior.  
 
Art.3 Fiecare din cele patru premii acordate anual este în valoare de 1000 (una mie) de euro. 
 
Art.4 Ierarhizarea cadrelor didactice care doresc să candideze la obţinerea Premiului Universităţii se 
stabileşte pe baza cumulului de puncte acordate pentru activităţi şi realizări complexe înregistrate în 
anul universitar anterior.  
 
Art.5 Evaluarea activităţilor şi realizărilor fiecărui candidat revine Consiliilor Facultăţilor unde se 
depun dosarele. Selectia finală se face prin vot secret în Consiliul Facultăţii şi se supune aprobării 
Biroului Senat.  
 
Art.6 Candidaţii vor depune la secretariatul comisiei, până pe data de 1 septembrie a fiecărui an, o 
Fişă de evaluare , cu raportări exacte la criteriile de apreciere şi punctare, însoţită, dacă este cazul, 
de casete audio, CD-uri, DVD-uri, afişe, xerocopii după coperţile volumelor, după studii, articole, 
diplome, atestate etc. 
 
 
Criterii de apreciere şi de punctare  
 
Art.7 Activitate didactică:  
 
(a) Cursuri noi: 
– editate (cu ISBN) – 5 pct. 
– xerografiate – 3 pct.  
 
(b) Suport nou de studii pentru seminarii şi lucrări practice: 
– antologii, culegeri de exerciţii, culegeri tematice. – 0,5 pct. pentru fiecare suport. 
 
Art.8 Activitate ştiinţifică şi de creaţie artistică:  
 



– 1 carte de autor în specialitate – 8 pct. 
– 1 expoziţie personală în ţară / străinătate – 8 pct. 
– 1 disc de autor / interpret – 8 pct. 
– 1 concert/operă în calitate de compozitor / solist / dirijor – 8 pct. 
– 1 spectacol dramatic / de animaţie / film în calitate de autor al scenariului – 8 pct. 
– 1 spectacol muzical / dramatic / de animaţie / film în calitate de interpret rol principal / regizor / 
scenograf – 8 pct. 
– 1 studiu publicat în reviste de specialitate recunoscute (ISI, CNCSIS) – 3 pct. 
– 1 participare în expoziţii colective – 3 pct. 
– 1 participare în concerte în calitate de compozitor / interpret – 3 pct. 
– 1 rol secundar în spectacole muzicale / dramatice / de animaţie / filme – 3 pct. 
– 1 participare în calitate de coautor al scenariului unui spectacol muzical / dramatic / de animaţie / 
film – 3 pct. 
– 1 recital vocal/instrumental / dramatic / de animaţie – 3 pct. 
– 1 acompaniament pentru recital vocal/instrumental; participare secundară în recital dramatic sau 
de animaţie – 1,5 pct. 
– 1 comunicare la sesiuni ştiinţifice / simpozioane / colocvii de interes naţional / internaţional – 3 
pct. 
 
(Notă: se iau în considerare expoziţiile, discurile, concertele, spectacolele în premieră prezentate în 
instituţii profesioniste în anul universitar anterior; studiile, comunicările, participările în manifestări 
artistice profesioniste nevalorificate anterior în situaţii similare). 
 
Art.9 Activitate de cercetare şi de management artistic:  
 
– Obţinerea titlului ştiinţific de doctor – 4 pct. 
– Proiect de cercetare/dezvoltare, validat prin obţinere de contract/grant internaţional: director de 
proiect – 16 pct.; membru în echipa de cercetare – 4 pct. 
– Proiect de cercetare/dezvoltare, validat prin obţinere de contract/grant naţional: director de proiect 
– 8 pct.; membru în echipa de cercetare – 2 pct. 
 
(Notă: Activităţi consemnate doar în anul universitar anterior).  
 
Art.10 Activităţi în cadrul comunităţii academice:  
 
– Membru al senatului / consiliului facultăţii – 1 pct. 
– Membru în comisii de evaluare, admitere, licenţă – câte 0,5 pct. pentru fiecare participare. 
– Conducere de doctorat – câte 2 pct. pentru fiecare doctorand care îşi susţine teza. 
– Referent oficial în comisii de doctorat – câte 0,5 pct. pentru fiecare participare. 
– Îndrumare de dizertaţie masterat / lucrare de licenţă – câte 1 pct. pentru fiecare. 
– Comunicări suţinute la sesiunile ştiinţifice / simpozioanele patronate/organizate de universitate – 
câte 0.50 pct. pentru fiecare participare. 
 
(Notă: se iau în considerare doar activităţile din anul universitar anterior).  
 
Art.11 Activităţi cu studenţii :  
 
– Organizarea/coordonarea de manifestări cultural-artistice cu studenţii (spectacole, expoziţii, 
concerte, recitaluri, înregistrări radio/tv – 1 pct. pentru fiecare eveniment. 
– Premii la manifestări cultural-artistice, obţinute de studenţi îndrumaţi – 1 pct. pentru fiecare 
premiu. 
 



(Notă: doar în anul universitar anterior). 
 
Art.12 Activităţi de interes naţional şi internaţional:  
 
– Membru în comisii naţionale de expertiză, evaluare şi acreditare a procesului educaţional şi de 
cercetare ştiinţifică – 3 pct. 
– Prelegeri susţinute la universităţi de prestigiu din ţară, prezentare de workshop-uri, invitaţie şi 
participare activă la dezbateri de interes naţional legate de învăţământul universitar – 3 pct. pentru 
fiecare prezenţă. 
– Prelegeri susţinute la universităţi de prestigiu din străinătate, prezentare de workshop-uri, invitaţie 
şi participare activă la dezbateri de interes internaţional legate de învăţământul universitar – 4 
pct.pentru fiecare prezenţă. 
 
(Notă: doar în anul universitar anterior). 
 
Art.13 Recunoaşteri, comentarii şi consemnări vizând activitatea ştiinţifică/artistică a candidatului:  
 
– Membru al unei unei uniuni de creaţie naţională/ internaţională – 3/4 puncte. 
– Articole/note monografice în dicţionare sau volume – 0,5 pct. pentru fiecare comentariu. 
– Cronici la expoziţii, concerte, spectacole – 0,25 pct. pentru fiecare comentariu. 
 
(Notă: se iau în considerare cooptările, dicţionarele/volumele apărute în anul universitar anterior şi 
cronicile la activitatea artistică a candidatului din aceeaşi perioadă).  
 
Art.14 Recunoaşteri de excepţie ale meritelor candidatului :  
 
– Acordarea titlului de membru al Academiei Române – 50 pct.  
– Acordarea titlului de membru corespondent al Academiei Române – 40 pct.  
– Acordarea titlului de doctor honoris causa – 25 pct. pentru fiecare titlu.  
 
(Notă: se iau în considerare titlurile acordate în anul universitar anterior).  
 
 
Dispoziţii finale  
 
Art.15 Baremul de participare a cadrelor didactice la Premiul Universităţii porneşte de la 50 
(cincizeci) de puncte validate de comisie în Fişa de evaluare.  
 
Art.16 Numele câştigătorilor Premiului Universităţii se anunţă pe data de 15 septembrie a fiecărui 
an. Eventualele contestaţii se depun la secretariatul comisiei în termen de 24 de ore, adică în 
intervalul 15-16 septembrie . Contestaţiile se rezolvă de o Comisie numită de Rector. Decizia 
Comisiei se anunţă pe data de 25 septembrie şi este definitivă.  
 
Art.17 Premiile Universităţii , însoţite de Diplome , sunt înmânate de rectorul Universităţii de Arte 
„George Enescu” Iaşi sau de un reprezentant al acestuia, la festivitatea de deschidere a noului an 
universitar.  
 
Art.18 Prezentul regulament devine operativ prin aprobarea lui de către Senatul Universităţii de 
Arte „George Enescu” Iaşi. 


