
 

1 
 

            

 

  

 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

    Nr. 2631 /06.10.2020 

Consiliul de Administrație al Universității Naționale de Arte 

“George Enescu” din Iași 

Hotărârea nr. 42/ 05.10.2020 

 

 În cadrul sedinței Consiliului de Administrație din data de 05.10.2020 s-au consemnat următoarele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. S-a aprobat: Regulamentul privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic din 

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, urmând a fi transmise Senatului spre 

validare; 

1. S-a aprobat:  Regulamentul privind acordarea gradațiilor de merit personalului didactic auxiliar din 

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, urmând a fi transmise Senatului spre 

validare; 

2. S-a aprobat: Solicitarea domnului prof. univ. dr. Leonard Dumitriu privind depășirea numărului 

maxim de ore la plata cu ora prin preluarea temporară a unor ore ale domnului prof. univ. dr. 

Gheorghe Duțică, urmând a fi transmisă Senatului spre aporbare; 

3. S-au aprobat: Cererile privind colaborarea cu alte instituții în anul univ. 2020-2021 pentru: conf. 

univ. dr. Lavinia German și lector univ dr. Andrei Cozlac, urmând a fi transmise Senatului spre 

validare; 

4. S-a aprobat: Reluarea activității firmei Vendino-Art SRL prin contractul de închiriere nr. 42/ 

06.10.2020, începând cu data de 01.10.2020; 

5. S-a aprobat: Extrasul din procesul-verbal al ședinței Consiliului FICSMT privind înlocuirea 

domnului lector univ. dr. Ion Urdeș din Comisia de evaluare, analiză și selecție a proiectelor 

culturale din cadrul Primăriei Iași cu domnul lector univ. dr. Andrei Enoiu; 

6. S-a aprobat: Decontarea transportului cu avionul Iași- București-Iași, din fondurile FAVD pentru 

lector univ. dr. Tiberiu Pop și asistent univ. dr. Alexandra Ghioc pentru ceremonia de premiere a 

unor studenți  de la specializarea Design – FAVD, în cadrul concursului Procarton Young 

Designeres Awards 2020 organizată de Asociația Producătorilor de Ambalaje din România; 

7. Revenind la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 41/ 28.09.2020 punctul 2 se face precizarea 

că se aprobă decontarea transportului și cu avionul în limita sumei de 600 lei/ deplasare dus- 
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întors. Pentru sumele care depășesc acest plafon se va solicita o aprobare suplimentară în Consiliul 

de Administrație. 

8. S-a aprobat: Solicitarea nr. 2586/ 02.10.2020 privind desfășurarea Festivalului Muzicii Românești 

în Sala „E. Caudella” în perioada 09 – 18 octombrie 2020; 

9. S-a aprobat: Solicitarea nr. 2559 din 30.09.2020 privind înregistrarea video a Liedurilor compuse 

de conf. univ. dr. Ciprian Ion în Sala „E. Caudella”; 

 

 

 

 

 

           


