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REFERAT 

al 

Comisiei Buget-finanțe și administrație 

asupra 

Raportului anual al Rectorului privind starea Universității Naționale de Arte  

,,George Enescu” din Iași pentru anul 2020 

 

În conformitate cu legislația actuală, Rectorul universității a realizat Raportul anual 

privind starea Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași pentru anul 2020, 

documentul fiind public, afișat pe situl web al instituției. Acesta cuprinde o sinteză despre 

activitatea tuturor structurilor instituției, a facultăților și a departamentului administrativ și este 

întocmit conform cu prevederile impuse de Legea Educației Naționale 1/2011 cu actualizările 

sale ulterioare și având la bază Carta UNAGE. 

În ceea ce priveşte activitatea financiară a UNAGE din 2020, raportul prezintă date clare 

despre execuţia bugetară a anului analizat. Operaţiunile financiare s-au derulat cu respectarea 

procedurilor legale. Remarcăm totuși faptul că fondurile proprii au fost în scădere la capitolele: 

Erasmus+ și în special la cercetare și sponsorizări faţă de anul precedent, dar în anul 2020 s-au 

realizat corecturi la celelalte capitole. Astfel, chiar dacă creşterile nu sunt spectaculoase, ele 

există şi sunt încurajatoare. Ceea ce este foarte important este faptul că a crescut suma veniturilor 

din taxe și alte activități. Aceasta denotă faptul că numărul studenţilor cu taxă a crescut, implicit 

interesul acestora pentru universitatea noastră. 

Recomandăm, totodată, ca fondurile din veniturile proprii, să nu fie în general dirijate 

către majorări salariale ale personalului nedidactic și didactic auxiliar, așa cum au fost în acest 

an. După o analiză în detaliu realizată de comisie, constatăm că aceste majorări au fost atribuite 

la un număr mare de angajați, unora meritat, altora mai puțin meritat, fapt ce creează 

nemulțumiri cadrelor didactice care lucrează cu studenții care plătesc taxe. Aceste fonduri ar 

trebui aprobate de Consiliul de administrație pentru dezvoltarea bazei materiale ale 

departamentelor/facultăților care le realizează și pentru încurajarea cadrelor didactice care 

participă la evenimente naționale și internaționale, care aduc vizibilitate și punctaje în evaluări.  

Finanţarea instituţională a crescut raportat la 2019 cu 4.166.221 Lei și în acelați timp a 

scăzut suma cheltuielilor de personal cu 1,288,034 Lei. 
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În ceea ce priveşte infrastructura şi baza materială, apreciem faptul că s-au depus eforturi 

considerabile pentru dezvoltarea patrimoniului UNAGE cu toate că, la capitolul dotări, investiții 

și alte cheltuieli de investiții, bugetul a scăzut aproape la jumătate față de anul 2019.  

De asemenea, aşteptăm cu mult interes concretizarea planurilor de dezvoltare și de investiţii 

în vederea creării de noi spaţii de învăţământ, de creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică, cum ar fi: imobil 

Corp E, str. Codrescu nr. 6 pentru care am obsevat că s-a actualizat deja documentația tehnică sau  

pentru extinderea campusului în str. Codrescu nr.6 prin construirea de către CNI unui cămin 

studențesc, pentru care au fost făcute deja demersuri în anii precendenți. 

Raportul cuprinde o sinteză a activităților și rezultatelor instituției, la nivel didactic, 

administrativ și financiar, fiind structurat în capitole ce prezintă date relevante şi bine structurate 

și detaliază o serie de informații cu privire la activitățile administrative specifice în cadrul 

serviciului informatizare și activități tipografice cât și ale celor de cercetare și creație artistică, 

audit intern, ale biroului de relații internaționale și bibliotecii. 

Raportul privind starea Universității Naționale de Arte ,,George Enescu” pentru anul 

2020 este o prezentare obiectivă și unitară a activităților desfășurate la toate structurile instituției. 
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