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“George Enescu” din Iași 

Hotărârea nr. 14 /04.04.2022 

 

 În cadrul sedinței Consiliului de Administrație din data de 04.04.2022, s-au consemnat 
următoarele:      

1. S-a discutat si s-a hotărât promovarea UNAGE Iași prin intermediul broșurii „StudyinRomania”, 
publicație menită să contribuie la promovarea universităților românești ; 

2. S-a discutat si s-a hotărat ca să se promoveze cu ajutorul studenților și a cadrelor didactice procesul de 
autorecenzare, proces care se desfășoară pâna pe 15 mai 2022 și care se poate realiza de pe orice 
dispozitiv electronic;  

3. S-a discutat și s-a hotărât promovarea unui proiect cofinanțat din Fondul Social Europen  în colaborare 
cu Camera de Comerț și Industrie Vaslui care se adresează studenților/masteranzilor/doctoranzilor cu 
domiciliul în regiunea Nord-Est cu tema ”Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenții din regiunea 
NE” ; 

4. S-au aprobat: Comisia de acordare a burselor, cuantumul burselor și tabelele nominale cu studenții 
bursieri pentru sem. II an univ. 2021- 2022 de la Facultatea de Teatru, urmând a fi transmise Senatului 
spre validare; 

5. S-au aprobat: Comisia de acordare a burselor, cuantumul burselor și tabelele nominale cu studenții 
bursieri pentru sem. II an univ. 2021- 2022 de la FAVD, urmând a fi transmise Senatului spre validare; 

6. S-au aprobat in urma Extrasului din procesul verbal  nr.1257/01.04.2022 al FAVD din data de 
01.04.2022 cereri de retragere studenți, referat de exmatriculare/retragere studii/trecere de la taxă la 
buget si  o bursă de ajutor social ocazional care se acordă o singură data pe semestru, urmând a fi 
transmise Senatului spre validare; 

7. S-a aprobat ca norma didactică a doamnei profesor asociat M.C. să fie preluată de domnul lector 
univ.dr. I.F.D., începând cu data de 1 aprilie 2022, până când starea de sanătate a doamnei profesor îi 
va permite reluarea activității , de asemenea orele din luna martie vor fi recuperate de domnul profesor 
pe parcursul semestrului II, urmând a fi transmisă Senatului spre validare; 

8. S-a aprobat cererea in vederea validării și înscrierii calificărilor Psalt si Dirijor ansamblu vocal 
bisericesc , aferente programului de studii Muzica Religioasă, în Registrul Național al Calificărilor din 
Învățămâantul Superior , urmând a fi transmisă Senatului spre validare; 

9. S-a aprobat conform deciziei nr.50/04.04.2022 a consiliului DPPD lista studenților care trec de la taxă 
la buget sau de la buget la taxă, urmând a fi transmisă Senatului spre validare; 

10. S-a aprobat conform deciziei nr.51/04.04.2022 a consiliului DPPD lista studenților care sunt declarați 
retrași, in conformitate cu situația din secretariatele facultăților, urmând a fi transmisă Senatului spre 
validare; 



11. S-a aprobat conform deciziei nr.52/04.04.2022 a consiliului DPPD lista studenților care sunt declarați
exmatriculați de la nivelul I zi, an III, datorită faptului că nu au parcurs programul de pregătire specific,
urmând a fi trimisă Senatului spre validare;

12. S-a discutat cererea de a studia in cadrul UNAGE Iași a studentei din Ucraina D.Z., cerere ce va fi
analizată;

13. S-a discutat cererea formulată de către C.G.I. studentă în anul I la Arta Murală-Ceramică cu privire la
acordarea unei burse de merit pe semestrul II, aceasta fiind studentă inmatriculată la taxă, această
cerere s-a hotarat ca să se retrimită către consiliul facultatii unde este inscrisă urmând ca facultatea să
decidă asupra cererii ei;

14. S-au discutat propuneri pentru decorațiuni fațadă Corp Artes urmând a se lua o decizie în următoarea
sedinta a Consiliului de Administrație;

15. A fost înaintat către membrii CA si invitati Raportul Rectorului spre analiză, urmâand ca ulterior să fie
citit in ședința de Senat;

16. S-a aprobat: solicitarea de rezervare a sălii Caudella  pentru:
- Recital de pian in data de 06.04.03 2022,orele 16,00-20,00;


