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Hotărârea nr. 13 /28.03.2022 

 

 În cadrul sedinței Consiliului de Administrație din data de 28.03.2022, s-au consemnat 
următoarele:      

1. S-a discutat si se va răspunde oficial la adresa nr.170/GP/25.03.2022 primită de la Ministerul Educației 
privind modul de dasfășurare a activităților didactice din semestrul II :  

2. S-a discutat si s-a hotărat ca in urma adreselor primite de la Ministerul Educatiei referitoare la 
desemnarea pentru a face parte din Comisia Centrală a olimpiadelor , fiecare facultate in parte sa 
desemneze unul sau doua cadre didactice  urmand ca universitatea noastră sa dea răspuns acestei 
adrese cu numele persoanelor numite; 

3. S-a  aprobat actualizarea  Programul anual de achizitii pentru anul 2022 conform referatului prezentat 
de DGA ; 

4. S-a aprobat modificarea tipului de loc de studii de pe loc cu taxă pe loc la buget a studentei P.I.M. –
Artele Spectacolului Teatral , anul II, urmând a fi transmisă Senatului spre validare; 

5.  S-a aprobat pe baza referatului intocmit de Departamentul 4 al Facultatii de Teatru propunerea de a i 
se acorda regizorului Silviu Purcărete titlul de Doctor Honoris Causa urmând a fi transmisă Senatului 
spre validare; 

6. S-a aprobat cererea de prelungire a activității didactice ca profesor titular pana la data de 01 
septembrie 2022 pentru prof.univ. dr. M.H. din cadrul Departamentului nr. 7 –Design urmând a fi 
transmisă Senatului spre validare ; 

7. S-a aprobat ca in data de 29 martie 2022 in intervalul orar 8,00-14,00 in sala Cancelarie , nr.22 din 
corpul Artes , str.Costache Negruzzi nr.7-9 , să poate fi desfășurate activități didactice de către 
prof.univ.dr. E.M.P. cu studenți de la Facultatea d Psihologie si Stiințe ale Educației, an III, 
specializarea Pedagogia Invățămantului Preșcolar și Primar; 

8. S-a aprobat ca tariful de cazare cămin C1 pentru lunile aprilie-iunie 2022 să fie  de 400 lei pentru 
fiecare  student, urmând a fi transmisă Senatului spre validare; 

9. S-au aprobat cererile de organizare a concursului de promovare la treaptă profesională superioară, in 
luna mai 2022,  a urmatorilor salariati : I.C. , R.M.R. , G.O. si C.M. din cadrul structurii Bibliotecă, 
Mediatecă si Studio Inregistari; 

10. S-a aprobat plata drepturilor de autor aferente textului critic redactat de asis.univ.dr. M.B. 
(FAVD/UNAGE) in valoare de 600 lei brut; 

11. S-a aprobat: declarația  de parteneriat cu Asociatia Opus parteneriat care stabilește modalitățile de 
cooperare in vederea organizării si desfășurării proiectului cultural in perioada 1 august- 15 noiembrie 
2022; 



12. S-a aprobat: declarația  de parteneriat cu Asociația Culturală Pietrarie care stabilește modalitățile de
cooperare in vederea organizării si desfășurării proiectului cultural ”Debut Rock” in perioada iunie- 
noiembrie 2022;

13. S-a aprobat: declarația  de parteneriat cu Asociația Muzicienilor Independenți in vederea realizării
proiectului ”Club PoliARt” depus spre finanțare la AFCN la secțiunea Proiecte Culturale , sesiunea
2/2022;

14. S-a aprobat: acordul de parteneriat cu Primăria Municipiului Iași in vederea susținerii și promovării
proiectelor culturale ale celor doua instituții;

15. S-a aprobat: acordul de parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania- Filiala Iași pentru
organizarea evenimentului ”Salonul ATELIER 35/2022”, acord ce prevede acordarea unei burse din
partea UNAGE din fondurile proprii ale FAVD;

16. S-a aprobat: acordul de parteneriat cu Colocviul franco-roman in științele informației și comunicării
organizat la Iași in perioada 26-28 mai 2022, acord ce prevede o serată muzicală și o expoziție de arte
vizuale ;

17. S-au aprobat:: solicitările de rezervare a sălii Caudella  pentru:
- Repetiții organizator Clasa Dirijat Orchestră 31.03.2022, orele 09.00-13.00;
- Recital de pian in data de 31.03 2022,orele 16,00-17,00;
- Repetiții organizator Clasa Dirijat Orchestră 18-21.04.2022;
- Recital Extraordinar de Chitară –interpret Dragos Ilie 12.05.2022 orele 19,00-20,00


