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Consiliul de Administrație al Universității Naționale de Arte 

“George Enescu” din Iași 

Hotărârea nr. 12 /21.03.2022 

 

 În cadrul sedinței Consiliului de Administrație din data de 21.03.2022, s-au consemnat 
următoarele:      

1. S-a aprobat: desemnarea a doi specialiști in domeniul de activitate al teatrului ,in persoana domnilor 
prof .univ.dr. Octavian Jighirgiu si lector univ.dr.  Hrubaru Lacramioara. in vederea organizării evaluării 
managementului Teatrului Național de Operă si Operetă ‘Nae Leonard’ Galați; 

2. S-a discutat adresa de la Ministerul Educatiei nr.156/GP/16.03.2022 cu privire la stabilirea numărului 
de locuri /granturi de studii universitare de licență, master și doctorat care pot fi distinct alocate 
pentru cetățenii romani aparținand minorității rrome, urmand ca universitatea noastră sa dea răspuns 
acestei adrese; 

3. S-a aprobat cererea privind anularea duplicatului Certificatului de absolvire avand seria X nr.0017178 
cat și a Foii matricole anexa cu numele C.E. urmând a fi transmis Senatului spre validare; 

4. S-a discutat oferta primita de la Iași TV LIFE pentru promovarea Universității Naționale de Arte 
‘’George Enescu’’; 

5. S-au aprobat Comisiile SAVREDU : Comisia pentru verificat teze doctorat si Comisia  de contestații 
pentru verificarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016; 

6. S-au aprobat:declarațiile de parteneriat cu CAPITANESCU ST.ANDREEA PFA si WASP STUDIOS SRL 
parteneriat care stabilește modalitățile de cooperare in vederea organizării și desfășurării programului 
cultural in perioada iulie 2022- 15 noiembrie 2023; 

7. S-a aprobat: cazarea șoferului care va transporta studenții scenografi de la UNArte București in 
perioada 24-26 martie 2022; 

8.  S-au aprobat:: solicitările de rezervare a sălii Caudella  pentru: 

- Imprimări pentru prima etapă a Concursului ,,George Enescu”, organizator dl. Shemchuk 

Ivan., în 21,22,23.03.2022, orele 15.00-22.00; 

- Concertul și repetiții susținute de Corul academic Gavriil Musicecu, organizator 

Filarmonica Moldova Iași, în data de  7aprilie 2022, 

9. S-a discutat rezervarea sălii Henri Coanda (Palatul Culturii) pentru data de 30.03.2022 pe baza 
acordului de parteneriat incheiat intre Complexul Muzeal Național ‘’Moldova’’ Iași si  Universitatea 
Națională de Arte ‘’George Enescu’’;  



10. S-a aprobat: cererea dlui conf. univ. dr. Nae Emil Cristian. de decontare a taxei de participare a
doctorandului Daniel Ungureanu. la cea de-a 4 a conferință bianuală a African studies Association of
Africa in valoare de 100 de dolari;

11. S-a aprobat incheierea contractului de parteneriat cu The Creatives B.V in cadrul proiectului European
Institute of Innovation and Technology (EIT);

12. S-au aprobat: cererile de retragere de la studii ale studentilor Trofin L. Vlad-Cristian an 1-Muzică regim
buget, Danila I. Emilian-Teodor an 1-Dirijat Orchestră regim buget, Vlad C. Alexandru.  an 2-Muzică
Religioasă regim cu taxă, Musteata S. Georgia an 1 – Canto regim buget, Constantinescu M. Natalia-
Mihaela. an 1, Master – Culturi Muzicale Academice și Tradiționale regim buget, cererea studentei
Diaconu Adina , anul 2, Master specializarea Interpretare Muzicala – harpă pentru reducerea cu 50% a
taxei, cererea studentului Popescu Andrei Virgil , reinmatriculat in anul IV, specializarea Dirijat
Orchestră, pentru anularea taxei de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 aprobate de
Consiliul FICSMT conform extrasului din PV al Consiliului pe Facultate nr. 1997/10.03.2022,  urmând a
fi transmise Senatului spre validare;

13. S-au aprobat modificarea tipului de loc de studii , de la buget la taxă,a studentilor: Ciobotar L. Marius-
Mihai – Interpretare Muzicala , Master, anul II, de pe loc cu taxă pe loc la buget pentru anul II,
semestrul II, an universitar 2021-2022, Candalea G. Paraschiva-Alexandra - Interpretare Muzicala ,
Master, anul II, de pe loc cu taxă pe loc la buget pentru anul II, semestrul II, an universitar 2021-2022,
Blaj A. Mihaela - Interpretare Muzicala , Master, anul II, de pe loc la buget pe loc cu taxă pentru anul
II, semestrul II, an universitar 2021-2022, Diaconu M. Adina - Interpretare Muzicala , Master, anul II,
de pe loc la buget pe loc cu taxă pentru anul II, semestrul II, an universitar 2021-2022, Benedic G.
Eeduard - Interpretare Muzicala - Canto, Licentă, anul III, de pe loc  de roman bugetat pe loc de roman
cu taxă deoarece a beneficiat de 3 semestre in regim de finantare de la buget la altă instituție , Vacaru
D. Andra-Elisa. Interpretare Muzicala- Canto , Licentă, anul I, de pe loc cu taxă pe loc la buget ,
aprobate de Consiliul FICSMT conform extrasului din PV al Consiliului pe Facultate nr.
1997/10.03.2022,  urmând a fi transmise Senatului spre validare


