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Consiliul de Administrație al Universității Naționale de Arte 

“George Enescu” din Iași 

Hotărârea nr. 46/08.11.2021 

 

 În cadrul sedinței Consiliului de Administrație din data de 08.11.2021 s-au consemnat 

următoarele:      

1. S-a aprobat: Planul de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în UNAGE în 

contextul pandemiei COVID-19 pe durata stării de alertă, urmând a fi transmis Senatului spre 

validare;  

2. S-a aprobat: Înființarea Serviciului pentru Asigurarea și Verificarea Respectării Eticii și 

Deontologiei Universitare (SAVREDU) în elaborarea tezelor de doctorat de la data înființării 

IOSUD și până în anul 2016, urmând a fi transmis Senatului spre validare;  

3. S-a aprobat: Actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021; 

4. S-a aprobat: Planul operațional pentru anul univ. 2021-2022 de la Facultatea de Interpretare, 

Compoziție și Studii Muzicale Teoretice; 

5. S-au aprobat: Referatele nr. 5617 și 5627/ 05.11.2021  privind acordarea unui salariu 

diferențiat de 30% următorilor angajați: Eftinca Florentina, Rotariu Daniela, Luca Ionuț, Ilie 

Mihaela, Stupu Dana, pe o perioadă de un an, în limita fondurilor disponibile,  urmând a fi 

transmis Senatului spre validare; 

6. S-au aprobat: Solicitările privind Sala E. Caudela pentru susținerea unor recitaluri în 

următoarele zile: 18 noiembrie 2021 (FMI), 21.11.2021 (Kiwanis Team), 16.12.22021 (lector 

univ. dr. Constantin Stavrat), cu respectarea normelor de combatere a răspândirii virusului 

SARSCov2; 

7. S-a aprobat: Referatul nr. 5367 din 25.10.2021 privind reducerea tarifului de cazare cu 25% 

(100 lei) pentru următorii studenti, care au prezentat la cazare dosare sociale,  urmând a fi 

transmis Senatului spre validare; 

8. S-a aprobat: Extrasul din procesul verbal al ședinței Consiliului Facultății de Arte Vizuale și 

Design din 05.11.2021 privind cererile studenților de restituire a primei tranșe aferentă taxei de 

școlarizare achitată, situație creată ca urmare a suplimentării locurilor de la buget; 



 

 

 

 

9. S-a aprobat: Referatul întocmit de domnul decan conf. univ dr. Ciprian Ion privind decontarea 

cazării unor cadre didactice ale FICSMT în unități de cazare, în situația excepțională în care 

camerele de protocol ale UNAGE nu sunt disponibile; 

10. S-au aprobat: Documentele privind înmatricularea doctoranzilor la studiile universitare de 

doctorat din anul univ. 2021-2022; 

11. S-a pus în discuție solicitarea studentului Daniel Popescu nr. 5628 din 05.11.2021 privind 

cazarea în căminul C1 al UNAGE. Consiliul de Administrație a transmis comisiei de cazare 

soluționarea cererii. 

 

 

 

 

 


