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Consiliul de Administrație al Universității Naționale de Arte 

“George Enescu” din Iași 

Hotărârea nr. 16 /11.04.2022 

 

 În cadrul sedinței Consiliului de Administrație din data de 11.04.2022, s-au consemnat 
următoarele:      

1. S-a discutat si s-a hotărât , în urma cererii formulate de către Secretariatul Național Român –Rețeaua 
Universităților de la Marea Neagră -  ca persoana desemnată din partea UNAGE  pentru transmiterea 
informatiilor cu privire la organizarea de cursuri pentru studenții refugiati , oportunități de angajare 
pentru cadrele didactice și cercetători cu statut de refugiaț să fie doamna F.B.; 

2. S-a discutat si s-a aprobat Bilanțul pentru anul 2021 si Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 
2022, urmând a fi transmise Senatului spre validare ;  

3. S-a discutat și s-a hotărât ca persoana desemnată pentru proiectul ETER să fie doamna F.B.; 
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 FICSMT, urmând a fi transmise Senatului spre 
validare; 

5. S-au aprobat în urma Extrasului din procesul verbal nr 2111 din data de 11.04.2022  cererea domnului 
lector D.A. privind decontul sumei de 2900 lei aferent proiectului de  Masterclass de chitară clasică , 
din fondurile FICSMT ; 

6. S-a aprobat în urma Extrasului din procesul verbal  nr.2111 din data de 11.04.2022 a FICSMT cererea 
de retragere a studentului R.P.G.,anul I –Muzică Religiosă, urmând a fi transmise Senatului spre 
validare; 

7. S-a aprobat depășirea cu o oră a numărului de 16 ore/săptămână în regim de plată cu ora pentru 
lect.univ. I.F.D, urmând a fi transmise Senatului spre validare; 

8. S-a aprobarea calendarului alegerilor pentru Directorul Departamentului II , urmând a fi transmise 
Senatului spre validare; 

9. S-au aprobat în urma Extrasului din procesul verbal nr.1301 din data de 08.04.2022 , anularea 
formularelor de diploma de master seria MA nr. 0073800 și licență seria LA nr. 0246881 și 
exmatricularea studenților români de pretutindeni Obreja Cristina R.Moldova ,anul III ,Design , G.P.-
R.Moldova ,anul III, AP.Grafică, urmând a fi transmisă Senatului spre validare; 

10. S-a discutat si s-a aprobat cererea N.M. (Ucraina) pentru acces/lucru in atelier nr.12, specializarea 
Pictură; 

11. S-a discutat și s-a aprobat acordarea studentului M.V. , anul II, Pictură, a unei burse CraftMall; 
12. S-a discutat și s-a aprobat cererea de transport cu autoutilitara IS 31 PHM, pe traseul Iași-Timisoara-

Iași în perioada 12-13 mai 2022 si 17 iunie 2022 pentru expoziția comună a studenților specializărilor 



Sculptură din cadrul  Facultății de Arte și Design din Timișoara și FAVD Iași desfășurată în perioada 
13 mai- 13 iunie 2022; 

13. S-a discutat și s-a aprobat calendarul concursului de proiecte interne de cercetare din fondurile specifice
ale UNAGE Iași; 

14. S-a discutat și s-a aprobat transportul cu microbuzul UNAGE a studenților care vor participa la
Festivalul ”Parcul Primaverii” pe traseul Iasi-Timișoara-Iași în perioada 18-21 aprilie 2022, precum și 
decontarea carburantului pentru două autoturisme pentru același traseu aparțînând lect.univ.dr.A.B. și 
regizorului tehnic E.A. și a cheltuielilor de cazare și diurnă pentru domnul L.I. si E.A.; 

15. S-a aprobat: solicitarea de rezervare a sălii Caudella  pentru:
- Concert simfonic în data de 15.04.2022,orele 15,00-19,00; 
- Repetiție și recital cameral în data de 12.04.2022; 
- Laborații liric în data de 05.05.2022; 
- Repetiții și concert susținut de Corul academin Gavriil Musicescu în data de 19.05.2022; 
- Masterclass și concert în data de 24.10.2022,orele 11,00-13,00 și 16,00-20,00; 


