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 În ceea ce privește activitatea financiară a UNAGE din 2017, Raportul 

prezintă date clare despre execuția bugetară a anului analizat. Operațiunile 

financiare s-au derulat cu respectarea procedurilor legale. Sunt prezentate și 

câteva grafice care vin să întărească cele relatate în text. Ceea ce ar mai fi fost 

de dorit, este și o interpretare a datelor, sau mai bine zis, câteva concluzii trase 

pe marginea cifrelor prezentate, eventual puse în legătură cu alte date ale 

activității din universitate.  

În lipsa acestor concluzii, ne-am permis să identificăm unele puncte 

nevralgice, care să fie utile în activitatea viitoare. Din ceea ce credem noi, ne 

putem da sema de câteva aspecte, pe care trebuie să le avem în vedere cu toții în 

viitor, pentrucă nu țin numai de activitatea financiară: 

- Dacă în anul 2015 veniturile proprii obținute (fără sold) au fost de 

2.700.302 Ron, în 2017 veniturile proprii au fost 1.942.582 Ron. Capitolele, la 

care scăderea este aproape la jumătate, sunt: cercetare, Erasmus+, sposorizări 

(mai mult de jumătate) și POSDRU. 

- În condițiile în care numărul de studenți a scăzut de la 1540 în 2015 la 

1465 în 2016 și a crescut ușor la 1501 la 1 oct. 2017, numărul de posturi 

didactice a crescut cu 8, iar numărul de titulari pe posturi didactice auxiliare și 

nedidactice cu 4. Care este explicația? Raportul de titulari/număr posturi 

didactice este de 57% ! De aici putem desprinde ideea că ar trebui armonizat 

numărul de posturi didactice, în funcție de numărul de studenți și formarea 

grupelor de studiu, astfel încât să nu creem un număr de posturi vacante atât de 

mare, care presupune atât costuri mari cât și neîncadrarea în standardele 

ARACIS. 

  În ceea ce privește infrastructura și baza materială, apreciem faptul  că s-

au depus eforturi considerabile pentru ameliorarea patrimoniului UNAGE. 

Astfel, este notabil faptul că universitatea a primit spre administrare terenul și 

clădirile din str. Codrescu, care au fost intabulate cu caracter definitiv pe 

UNAGE. Deasemenea, demersurile pentru construirea căminului în același 



perimetru, au fost încununate de succes în ceea ce privește documentația. 

Așteptăm cu mult interes demararea și finalizarea lucrărilor, ceea ce ar duce la 

un confort binemeritat al studenților noștri în noul campus. 

  Așa cum atenționam și în anul trecut, pentru a fi eficient, în orice raport, 

trebuie prezentate atât aspectele pozitive, cât și cele negative, cu eventuale 

propuneri pentru a le optimiza în timp. Dacă le trecem cu vederea pe cele 

negative nu realizăm progrese în activitatea viitoare. Doamna D.G.A. Livia 

Brumă ne prezintă în raport doar aspecte laudative, uitând de amănuntul că 

defecțiunea de la centrala căminului, a lăsat fără apă caldă studenții, timp de 

aproape trei luni de zile! Pe viitor o rugăm să coordoneze serviciul în așa fel 

încât să nu ne mai confruntăm cu situații atât de grave.  

Deasemenea, îi sugerăm să demareze procedurile de achiziții din timp, 

deoarece, după cum știm, o parte din achizițiile (aparatură de specialitate și 

instrumente) care aveau aprobările și fondurile necesare, nu au mai putut fi 

operabile, datorită neîncadrării în timpul prevăzut de legislație.  

 Am mai putea aminti două achiziții topo-cadastrale mai puțin inspirate, 

dar care în final nu au adus prejudicii universității, poate și datorită atenționării 

pe care a primit-o din partea senatului. 

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

din 2017 sunt  relevante și bine structurate.  

Întocmit, Prof. univ. dr. Doru Albu, Comisia Buget-finanțe și 

administrație a Senatului UNAGE Iași 

                 


