
 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

 Nr .  2191_/04.07.2022 

Consiliul de Administrație al Universității Naționale de Arte 

“George Enescu” din Iași 

Hotărârea nr. 30 /04.07.2022 

 

 În cadrul sedinței Consiliului de Administrație din data de 04.07.2022, s-au 

consemnat următoarele:      

1. S-a comunicat și se transmite Senatului spre validare hotărârea nr.3/24.06.2022 a  

Consiliului de Administrație al Consortiului Universitar Arte cu rezultatele la 

alegerile in funcțiile de Președinte și Vicepreședinți.;  

2. S-au aprobat : Comisiile pentru susținerea examenelor de admitere la studiile de 

licență  și studiile de masterat de la FT, urmând a fi transmise Senatului spre 

validare; 

3. S-a aprobat: Referatul nr.2133/30.06.2022 privind suplimentarea bugetului 

proiectului de grup de cercetare ”Dezvoltarea unor soluții tehnice pentru 

învățământul muzical la distanță”cu suma de 700 ron; 

4. S-a aprobat : Referatul nr.2182/04.07.2022 privind decontarea transportului , cu 

aprobarea eventualelor depășirii a  plafonului de 600 ron pentru cei 17 membri 

externi care participă la concursuri pentru ocuparea posturilor didactice de la 

FICSMT; 

5. S-a aprobat : Referatul nr.2154/01.07.2022 privind cazarea gratuită in căminul 

UNAGE a studentului ucrainian V.V. student la FICSMT, anul II,  urmând a fi 

transmis Senatului spre validare; 

6. S-a aprobat: Comisia centrală de admitere din iulie 2022 din cadrul UNAGE 

având următoarea componență: 

  



Președinte comisie: Prof. univ. dr. A.B., Rector    
Membri:    
Conf. univ. dr. O.J. - prorector cercetare şi creaţie artistică 
Conf. univ. dr. C.U., prorector relaţii internaţionale, imaginea univ. si 
probleme studenţeşti      
Conf. univ. dr. D.S., prorector activitate didactică   
Conf. univ. dr. C.I., decan FICSMT     
Conf. univ. dr. A.S., decan FAVD     
Prof. univ. dr. R.B.H., decan FT 
Secretar Comisie: Lector univ. dr. M.G., urmand a fi transmisă 
Senatului spre validare; 
 

7. S-au aprobat:  Referatele privind afilierea la Școlile Doctorale a Prof.univ,dr. 

C.S.F. , a conf.univ.dr. D.S. și conf.univ.dr. M.L. ,urmând a fi transmise 

Senatului spre validare; 

8. S-au aprobat : Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție 

”Construire cămin studențesc – Universitatea Națională de Arte “George Enescu”  

din Iași, strada Codrescu nr.6, municipiul Iași, județul Iași  ;  

9. S-au aprobat: Referatele nr.44/24.06.2022, 45/24.06.2022, 46/24.06.2022 privind 

cererea de împrumut a unor instrumente muzicale pentru desfășurarea practicii de 

vară a studenților S.B.E., C.B.A și I.A.M din cadrul FICSMT; 

10. S-au aprobat: Referatele nr.2103/27.06.2022, 2172/04.07.2022, 2178/04.07.2022 

și 2180/04.07.2022 privind acordarea  salariului diferențiat de 30%  pe o 

perioada de 12 luni pentru T.S., C.L., B.L. și A.F.M. urmând a fi transmis 

Senatului spre validare; 

 

 


