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Referat la problemele studentilor 2018 in conformitate cu Raportul anual al 
Rectorului 

 
1)Proiecte incheiate si realizari  in anul 2018. 
-Dezideratul principal a fost obtinerea performanei în activităile educationale, de cercetare si 
creatie artistică, a constituit o prioritate a conducerii Universitatii alaturi de managementul 
problemelor studentesti cu un caracter social administrativ. 
 
2)-Descriere a realizarilor  in procesul de invatamant-anul 2018.  
Misiunea facultăţii, însumând activităţi de educaţie, creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică, se 
concretizează cu prioritate în formarea viitorilor artişti - instrumentişti, cântăreţi, dirijori, 
compozitori -, oameni de ştiinţă – muzicologi, bizantinologi -, critici muzicali, manageri şi 
impresari. Toţi studenţii au posibilitatea să urmeze în paralel cursurile IPPC, nivelul I (licenţă) 
şi nivelul II (masterat), pentru a putea ocupa posturi de profesori în învăţământul general şi 
de specialitate. 
Facultatea oferă studenţilor săi toate cele trei nivele de pregătire – licenţă, masterat şi studii 
doctorale. Programele de studii oferite de Facultatea de interpretare, compoziţie şi studii 
muzicale teoretice. 
Proiectele comune în care sunt implicați studenții, masteranzii și doctoranzii facultății 
noastre realizează o comunicare profitabilă între absolvenţii aceleiaşi facultăţi, dar de 
specialităţi diferite, crează noi punți pentru proiectele artistice şi experimentale viitoare. 
Ambele programe de studii universitre de masterat vizează, de asemenea, crearea unui 
eşantion bine pregătit de absolvenţi de master, din care vor putea fi selectaţi doctoranzi 
pentru programul de doctorat. 
 
3)-Stadiul proiectului pentru construirea unui nou camin studentesc al UNAGE  
Universitatea dispune de un cămin studenţesc care asigură studenţilor facilităţi şi condiţii 
optime de cazare. De asemenea, este prevăzută extinderea campusului din str. Codrescu nr. 
6 prin construirea de catre CNI a căminului studen.esc cu capacitatea de aproximativ 300 
locuri având ca destinatie principală: cazare studenti în camere cu 3 locuri si destinatie 
secundară: alimentatie publică, spatii de preparare si servit hrana (parter), functiune mixtă: 
Săli de lectură. 
In anul 2018, Universitatea Nationala de Arte “George Enescu” a predat catre Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii pe baza 
de protocol, amplasamentului constituit din teren in suprafata de 1543 mp (liber de orice 
sarcini) situat in Iasi, str. Codrescu nr. 6 in vederea si pe perioada realizarii de catre CNI a 
obiectivului de investitii „Construire camin studentesc”. Astfel, a fost emisa Hotararea 
Consiliului Local nr. 147/30.03.2018 prin care s-a aprobat darea in administrare UNAGE a 
terenului, pe perioada nedeterminata, in vederea realizarii obiectivului de investitii.Valoarea 
estimată a investi.iei este de 5.340.000 euro fără TVA, iar perioada de realizare a obiectivului 
este de 2 ani de la data preluării amplasamentului de către CNI, care pana la finele anului 
2018 a efectuat serviciile de proiectare (studii topografice, geotehnice, 
elaborare documentatie pentru obtinerea avizelor si acordurilor, studii de fezabilitate). 
 
4)-Proiecte in desfasurare si dotari pentru studenti-propuneri pentru imbunatatirea 
activitatii 
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La dispoziţia studenţilor se află o sală de sport 
, sală de fittness de si trei terenuri de tenis cu suprafaţa de 
2000m2. Galeriile de artă ApArte si Universitas (în Casa Bals). În prezent universitatea 
dispune de spaţii adecvate pentru desfăşurarea procesului didactic, de creaţie artistică şi de 
cercetare ştiinţifică, situate în imobilele din Iaşi, str. Costache Negruzzi nr. 9 pentru 
Facultatea de Interpretare, Compozitie, şi Studii Muzicale Teoretice. Facultatea de Teatru, 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Centrul pentru Studii Universitare de 
Doctorat; respectiv în str. Sărăriei nr. 189, str. Codrescu nr. 6, str. Cuza Vodă nr. 29 Tronson 
3B ,pentru Facultatea de Arte Vizuale si Design. 
Suprafaţa totală a spaţiilor de învăţământ, pe fiecare componentă (săli de curs, seminar, 
laboratoare, săli de lectură ale bibliotecii) respectă normativele precizate pentru domeniul 
arte. 
 
5) Au fost modernizate si dotate suplimentar urmatoarele spatii destinate procesului 
educational: 
Situaţia spaţiului de învăţământ la nivelul universităţii: total 224 săli şi spaţii cu o suprafaţă 
de 10.968.91 mp, repartizate astfel: Corp “Artes” str. Costache Negruzzi nr. 9, pentru 
activitatea educatională un număr de 56 săli şi spaţii cu o suprafaţă de 2.562,21 mp; din care 
sală de conferinţe şi recitaluri, o sală de festivităţi cu 120 de locuri (Sala Sympozion), două 
Săli Studio, de teatru şi de muzică, destinate practicii studenţilor, organizării unor activităţi 
artistice excepţionale, capela Sf. Dimitrie. Imobile str. Sărărie nr. 189, str.Codrescu nr. 6 cu 
102 săli şi spaţii pentru activitati didactice si auxiliare cu o suprafaţă de 4.797 mp. 
In luna octombrie 2018 a fost incheiat cu Contractul de administrare cu Municipiul Iasi 
pentru darea in administrare, cu titlu gratuit, pe o perioada nedeterminata catre 
Universitatea Nationala de Arte “George Enescu” a cladirilor si terenurilor din str. Codrescu 
nr. 6 si str. Bucium nr. 17 in valoare totala de 5.045.339, 86 lei. Prin Actul aditional nr. 
1/2018 la Contractul de administrare încheiat cu Episcopia Romano-Catolică Iaşi, UNAGE are 
in administrare imobilul din strada Cuza Vodă nr. 29, cu Sali si spatii pentru scopuri didactice 
în Casa „Alecu Balş” un număr de 11 săli, în suprafaţă de 576,72 mp, din care Sala de 
concerte „Eduard Caudella” de 150 de locuri cu o suprafată de 194 mp, precum si Tronsonul 
3B un număr 12 spatii în suprafată de 422 mp. Cresterea capacitătii de cazare ar asigura, în 
mod evident, cresterea interesului absolventilor de liceu de a urma cursurile Universitatii 
Nationale de Arte “George Enescu”, fiind singura universitate de profil din zona Moldovei 
care atrage tineri.  
6)-Pentru realizarea obiectivelor de investiții, imbunatatirea si modernizarea bazei 
materiale în anul 2018 au fost realizate achizitii publice de bunuri, servicii si lucrari, astfel:   
 
-Modernizarea Caminului C1 al UNAGE  
B. Achiziții publice de servicii și lucrări de reparații  
a. Cămin studentesc C1 :  
- servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție (doua treceri/an în spațiile caminului) in 
valoare de 14.570 lei;  
- servicii de spălătorie a cazarmamentului din dotarea caminului;  
- lucrari pentru întreținerea și realizarea reparațiilor în spațiile de cazare (reparatii usi si 
ferestre, masini de spalat, echipamente pentru prepararea hranei, etc) in valoare de 5.570 
lei  
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- lucrări de zugraveli și igienizare (holuri, oficii, camere selectate), inlocuire parchet in 
camere de camin in valoare de 39.127 lei.  
C. Achizitii publice lucrari si alte cheltuieli de investitii 
a. Camin studentesc C1 : 
- elaborare documentatie tehnica privind scenariul de securitate la incendiu in valoare de 
10.200 lei; 
- lucrari de proiectare si montare sistem de detectie si alarmare la incendiu - centrala 
detectie si alarmare la incendiu, senzori de fum in camere, in valoare de 89.373 lei; 
- pentru centrala de detectie si alarmare la incendiu a fost amenajat un spatiu prevazut cu 
usa si pereti antifoc conform normelor ISU in valoare de 5.950 lei, 
- pentru amenajarea noii cai de acces au fost achizitionate servicii de intocmire a 
documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire in valoare de 4.000 lei. 
Suma de 489.833 lei pentru subvenţii camine cantine.  
 
6) Achiziționări de echipamente IT și birotică, precum și licenţe specifice pentru 
laboratoarele, secretariatele și departamentele UNAGE.  
Dintre activitătile desfăsurate pe parcursul anului 2018, sunt de mentionat: Inventarierea si 
mentenanta infrastructurii hardware şi software la nivel de universitate, dar mai ales 
cea a laboratoarelor si centrelor de cercetare care contin resurse IT specifice aplicatiilor 
grafice si audio-video; si Extinderea si securizarea suplimentară a retelei de tip Gigabit, pe 
standard Mikrotik, în corpul Artes al UNAGE, inclusiv către Sala Studio Muzică si birourile 
scolii Doctorale Teatru; si Suport pentru achiziţionarea si instalarea de echipamente IT şi 
birotică, implementarea lor la nivelul întregii universităti; Reconfigurarea pe sistem Linux, cu 
două masini virtuale, a serverului ce găzduieste baza de date UMS si accesul la situatia 
scolară a studentilor, prin aplicatia Web student, pentru o mai bună 
securizare a întregului sistem UMS; 
-Crearea unui server de domeniu pentru re.eaua Bibliotecii UNAGE din Corpul Artes; 
-A fost separată conexiunea de internet pentru servere .i bazele de date de cea care 
deserveste studentii si personalul universitătii, în cadrul retelei din Corpul Artes; 
-Studentii de la Pictura au primit materiale de lucru: panze, culori, diverse cartoane, hartie 
desen, diverse ustensile de lucru in vederea unei bune desfasurari a ciclului educational 
artistic 
 
7)-Veniturile proprii ale universitǎţii realizate în anul 2018 si repartitia lor  
sunt în valoare de 1.062.817 lei, din care: 
- taxe şi alte venituri din învăţământ în sumă de 857.361 lei; 
- venituri din prestări pervicii în sumă de 79.900 lei; 
- venituri din cercetare în sumă de 112.035 lei; 
- donaţii şi sponsorizări în sumă de 13.521 lei; 
Veniturile proprii ale căminului încasate în anul 2018 sunt în sumă de 209.859 lei.  
 
În anul 2018 plǎţile efectuate de Universitatea Naţională de Arte “G. Enescu” Iaşi sunt în 
valoare de 36.593.888 lei; din care: 
a) pentru activitatea de bază în sumă de 31.508.756 lei, din care: 
- finanţarea de bazǎ 30.304.516 lei; 
- venituri proprii 1.190.569 lei; 
- sponsorizare 13.671 lei; 
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b) pentru activitatea de cercetare ştiinţifică 112.035 lei; 
c) din alocaţii cu destinaţie specială în sumǎ de 3.934.982 lei, din care: 
- cheltuieli pentru dotari si alte investitii 97.726 lei; 
 
8)- Situatia buselor si alocatiilor care s-au marit:  
Suma de 3.473.830 lei aferentă acordării burselor; 
Suma de 131.000 lei pentru achitarea contravalorii reducerilor privind transportul 
studenţilor în 
conformitate cu prevederile HG nr. 309/1996; 
Suma de 115.000 lei pentru dotari; 
Suma de 85.000 lei pentru finanţarea obiectivelor de investiţii; 
Suma de 489.833 lei pentru subvenţii camine cantine. 
 
9)-Proiectul de mobilitati Erasmus+ din 2017 si obiectivele urmarite 
UNAGE Iasi a urmarit in proiectul de mobilitati Erasmus+ din 2017 urmatoarele obiectivele 
generale: calitatea mobilitatilor, competentele/ abilitatile/castigul personal al beneficiarilor, 
durata, volumul si derularea in bune conditii, precum si utilizarea informatiei rezultate in 
scopul imbunatatirii sistemului institutional propriu, sub toate aspectele. 
-Universitatea Natională de Arte „George Enescu” foloseşte program Erasmus Plus (E+) ca o 
coloană vertebrală în vederea organizării de mobilităţi studenţeşti şi de cadre didactice, 
datorită fundamentelor sale foarte bine definite în documentele programului. 
Prin calendarul de activitati derulat consideram că, in general, UNAGE Iasi a atins obiectivele 
calitative precizate in contractul financiar si in Charta Erasmus+. S-a decis limitarea perioadei 
de mobilitate de plasament la 6 luni, începând cu anul academic următor 2017-2018, 
respectiv esalonarea duratei maxime de mobilitate posibilă (12 luni) pe parcursul întregului 
nivel de studiu si efectuarea mobilitătii Erasmus+ de plasament atât din postura de student 
cât si din cea de absolvent al UNAGE Iasi, pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor 
candidatilor. La STT numărul de mobilită.i realizate a 
fost egal cu cel planificat, la STA numarul realizat a fost mai mare cu 7 mobilitati fa.ă de cel 
planificat. 
-Studenţii Erasmus ai universităţii noastre au finalizat cu succes perioadele de studii.Din 
totalul de 47 studenti mobili, 11 au provenit din medii dezavatajate social, iar 5 au fost 
absolventi. Au avut ocazia să înveţe şi să locuiască într-un mediu european, iar unii dintre ei 
au obţinut rezultate excelente (expoziţii artistice personale în ţara gazdă, concerte, precum 
şi posibilităţi de angajare după terminarea studiilor). Totodată, au beneficiat de un număr de 
licente de testare a nivelului lingvistic si de licente de cursuri de limbă străină online gratuite. 
Recunoasterea academică a rezultatelor din perioada de mobilitate se face pentru studenti 
prin intermediul procedurii de recunoastere academică a stagiilor efectuate prin programul 
Erasmus+, regulamentului studentului si a procedurii de reclasificare a studentilor beneficiari 
ai unor stagii de studiu sau de plasament, conform Ordinului MECTS nr. 3223/2012. 
Evenimentele de informare a viitorilor beneficiari si de diseminare a rezultatelor proiectului 
au fost structurate sub forma unor sesiuni deschise de intalniri, atat online cat si la sediul 
UNAGE Iasi, cu orice student doritor sa obtina informatii despre programul de mobilitati 
academice Erasmus+, despre partenerii UNAGE Iasi si experientele de mobilitate de pana 
acum: s-a planificat realizarea Zilelor Universitatii UNAGE cu numele de CENTENarte 158, 
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sub semnul centenarului Romaniei, in perioada 15-30 noiembrie 2018. In cadrul acestor zile 
s-a desfasurat expozitia UNITI-MUNITI, in cadrul carora au expus lucrari studenti aflati in 
mobilitate Erasmus+ in anul 2017-218. 
 
8)-Dorinta studentilor de acces la cantina UAIC sau alte parteneriate cu Universitati  
-Studentii nostri lucreaza in atelierele, cabinetele Universtatii noastre pana seara tarziu. Ei 
propun o legitimatie, acces oficial la cantina UAIC sau alte parteneriate cu universitatile din 
Copou, precum 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. De preferat insa legitimatii pentru cantina UAIC 
Concluzii In conformitate cu Raportul anual al Rectorului 
-Sunt de evidentiat rezultatele studentilor nostri în competitiile artistice nationale, parte 
dintre ele organizate de UNAGE. Avem în vedere participarea studentilor la diversele 
concursuri 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.   
 
Iasi, 06/05/2019 
 
Presedinte al comisiei cu problemele studentesti, 
Conf.Univ.Dr. Cristian Neagoe 
 


