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CARTA  
UNIVERSITĂŢII DE ARTE „GEORGE ENESCU"IAŞI 

 
I.1. Scurt istoric 
Învăţământul ieşean de artă îşi semnalează apariţia în a doua jumătate a secolului al XlX-

lea, atunci când autorităţile au simţit nevoia imperioasă a iniţierii unui asemenea proces. Iniţiativa 
i-a aparţinut lui Mihail Kogălniceanu, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Moldova. Într-
un raport adresat autorităţilor din acea vreme, el definea rolul artelor în formarea şi dezvoltarea 
unei naţiuni: „artele nu pot progresa decât când sunt deopotrivă protejate şi încurajate de 
governăminte". 

La 1 octombrie 1860, primul Domnitor al Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza, 
semna decretul de înfiinţare a primei şcoli de arte din Ţările Române: Şcoala de Muzică şi 
Declamaţiune de la Iaşi. 26 de zile mai târziu iau fiinţă Şcoala de Sculptură şi Pictură şi Muzeul 
Naţional de Pictură. 

La 6 octombrie 1864, acelaşi Domnitor aprobă Regulamentul pentru Conservatorul de 
Muzică şi Declamaţiune, ce se compunea din două şcoli, una la Iaşi şi alta la Bucureşti. La 23 
octombrie al aceluiaşi an, se aprobă Regulamentul pentru Şcoalele Naţionale de Arte Frumoase, 
secţiile: pictură, sculptură, gravură, arhitectură şi arta grădinilor, revizuit ulterior, în 1869 şi 1883. 

Primele Regulamente au fost îmbunătăţite constant, aria de studii diversificându-se 
consistent în decursul anilor. În acest sens, anul 1907 marchează înfiinţarea secţiei de teoria 
muzicii, alături de cele de canto, instrumente şi artă dramatică. Concertele de muzică de cameră, 
spectacolele de teatru, ca şi microstagiunile orchestrei simfonice, numărul, dar mai ales calitatea 
lor, dovedită prin repertoriul aprobat, demonstrează că şi Conservatorul din Iaşi ajunsese la 
maturitate. 

Între 1917 şi 1918, George Enescu, personalitate de prim rang în lumea muzicală naţională 
şi internaţională, reuneşte sub bagheta sa, în cadrul unei orchestre simfonice de o excepţională 
valoare, muzicienii recunoscuţi ai Iaşului, în mare parte profesionişti ai Conservatorului de Muzică 
şi Declamaţiune, a cărui conducere onorifică o acceptă. 

În 1931, Conservatorul şi Şcoala de Arte Frumoase sunt ridicate la rangul de Academie 
printr-un decret al lui Nicolae Iorga. În acelaşi an, George Enescu acceptă propunerea ca 
Academia de Muzică şi Artă Dramatică din Iaşi să-i poarte numele şi este numit, la iniţiativa 
corpului profesoral, rector de onoare pe viaţă. 

În 1948, reforma învăţământului uneşte instituţiile de învăţământ artistic sub o singură 
cupolă, a Institutului de Artă, care, la Iaşi, cuprindea facultăţile de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. 

Perioada 1950-1960 a marcat negativ dezvoltarea firească a învăţământului artistic ieşean, 
prin reorganizări instituţionale greşit direcţionate, despărţind domeniile artelor, evoluţiile lor 
ulterioare fiind diferite. 
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Conservatorul de Muzică, ce se reînfiinţează în anul 1960, devine însă, încetul cu încetul, 
un pol important în viaţa artistică. În 1977 se includ Artele Plastice în structura Conservatorului, 
iar în 1990 şi 1991, Teatrul. Anul 1992 reuneşte cele trei domenii ale artei sub titulatura de 
Academia de Arte „George Enescu". 

Transformările produse după 1989 în România au determinat o regândire şi o restructurare 
a învăţământului artistic, centrul cultural ieşean începând să-şi redobândească prestigiul. În 1997, 
instituţia, printr-o hotărâre a Guvernului României, primeşte numele de Universitatea de Arte 
„George Enescu" şi cuprinde: Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi 
Teatru, Facultatea de Interpretare muzicală şi Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design. 

 
I.2. Cadrul legislativ de funcţionare şi organizare 

 
Art. 1. Universitatea de Arte ,,George Enescu" din Iaşi este o instituţie de învăţământ superior 

de stat, cu personalitate juridică, constituită prin Decretul nr. 10191/01 octombrie 1860 şi Decretul 
1312 de înfiinţare a Conservatorului de Muzică şi Declamaţiune, publicat în Monitorul Oficial nr. 
227/ 22 octombrie 1864,  şi redenumită ulterior în Monitorul Oficial numărul 309/ 13.11. 1997, 
care dispune de autonomie, în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei 
învăţământului şi ale prezentei Carte. 

Art. 2.În relaţiile sale cu societatea, identitatea Universităţii de Arte ,,George Enescu" din Iaşi 
se stabileşte prin: 

a) Denumire: Universitatea de Arte ,,George Enescu" din Iaşi (UAGE); 
b) Emblemă şi sigiliu, stabilite de Senat; 
c) Sediul administrativ: Rectoratul Universităţii, str. Horia nr.7-9 Iaşi  

 
Art. 3. Carta este documentul care stabileşte misiunea Universităţii, principiile academice, 

obiectivele, structura şi organizarea acesteia. Carta universitară prezintă opţiunile majore ale 
comunităţii universitare şi se aplică în tot spaţiul instituţiei. Ea respectă principiile academice 
înscrise în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, exprimă aderarea la „Magna Charta a 
Universităţilor Europene" semnată la Bologna, precum şi la principiile ce definesc Spaţiul 
European al Educaţiei, Cercetării şi Creaţiei artistice şi este elaborată în concordanţă cu Constituţia 
României şi art.128 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale.  

Art. 4. (1) Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi are un spaţiu propriu şi dispune de 
un buget format din sumele alocate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
din resurse proprii. Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, 
căminelor universitare, precum şi dotările aferente, folosite de instituţia de învăţământ superior, 
indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le utilizeze. Spaţiul universitar este 
inviolabil. Accesul în spaţiul universitar este permis numai în condiţiile stabilite prin lege, prin 
Carta universitară şi Regulamente interne ce o completează. 

  (2)În spaţiul Universităţii de Arte ,,George Enescu" din Iaşi este interzisă desfăşurarea 
activităţilor de organizare şi propagandă politică şi a prozelitismului religios, ca şi activităţile care 
încalcă normele generale de moralitate, prejudiciind sănătatea fizică şi morală a membrilor 
comunităţii universitare. 

Art. 5.(1) Comunitatea universitară este constituită din studenţi, personal didactic şi de 
cercetare şi personal didactic şi de cercetare auxiliar. Din comunitatea universitară fac parte şi 
persoane cărora li s-a conferit calitatea de membru al comunităţii universitare, prin hotărâre a 
senatului universitar. Membrii comunităţii universitare au drepturile şi îndatoririle stabilite prin 
reglementările legale în vigoare şi prin Carta universitară. 
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 (2) Sunt considerate ca parte a comunităţii universitare şi cadrele didactice asociate sau 
invitate, profesorii consultanţi, dar care nu au prerogative şi competenţe decizionale. 
 (3) Membrilor comunităţii li se asigură condiţii de activitate corespunzătoare relaţiei 
contractuale în care aceştia se găsesc cu Universitatea. 
 (4) Membrii comunităţii beneficiază, în spaţiul Universităţii, de protecţia autorităţilor 
responsabile cu ordinea publică. 
 (5) Universitatea protejează demnitatea umană şi profesională a membrilor comunităţii sale. 
 (6) Comunitatea academică a Universităţii menţine relaţiile cu foştii profesori şi absolvenţii 
instituţiei, prin acţiuni specifice. 
 
 II. AUTONOMIA UNIVERSITARĂ 
 

Art. 6. (1) Autonomia universitară se realizează prin libertatea decizională şi executivă a 
Universităţii în probleme care privesc structura internă a instituţiei, conceperea, desfăşurarea şi 
asigurarea calităţii procesului de învăţământ, a activităţilor de creaţie artistică şi cercetare, 
administrative, financiare, precum şi în raporturile cu instituţiile similare din ţară şi din străinătate. 
Autonomia universitară este garantată prin Constituţie. Libertatea academică este garantată prin 
lege. Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi se organizează şi funcţionează independent de 
orice ingerinţe ideologice, politice sau religioase. 
    (2) Autonomia universitară dă dreptul comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea 
proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, 
gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare. 
     (3) Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare sunt exprimate în prezenta Carta 
universitară, aprobată de senatul universitar, în concordanţă strictă cu legislaţia în vigoare. 
     (4) Autonomia universitară se exercită numai cu condiţia asumării răspunderii publice. 
     (5) În Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi este asigurată libertatea cercetării în ceea 
ce priveşte stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor şi valorificarea rezultatelor, 
conform legii. 
     (6) În aceasta Universitate este interzisă periclitarea sub orice formă a dreptului la 
exprimarea liberă a opiniilor ştiinţifice şi artistice. 
     (7) Studenţilor le este asigurat dreptul la liberă alegere a cursurilor şi specializărilor, în 
conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învăţământ. 
     (8) Structurile şi funcţiile de conducere ale Universitatii de Arte „G.Enescu” Iaşi, 
atribuţiile, modul de constituire, precum şi alte considerente legate de statutul acestora sunt 
stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011şi ale altor acte normative in domeniu, cu 
aprobarea senatului universitar.  

În acest sens, autonomia universitară se exprimă prin: 
A) Autonomie organizatorică şi funcţională 
 -  dreptul de a-şi stabili propriile structuri ; 
 - dreptul de a-şi alege prin vot secret organele de conducere, de a elabora reglementări 

proprii de organizare, însemne şi simboluri proprii; 
          - dreptul de a înfiinţa fundaţii/asociaţii şi de a încheia contracte cu instituţiile publice şi cu 
alţi operatori economici în vederea unor programe de cercetare fundamentală şi aplicativă sau a 
creşterii nivelului de calificare a specialiştilor cu studii universitare; 

    - dreptul de a încheia contracte cu instituţiile publice şi cu alţi operatori economici în 
vederea unor programe de cercetare fundamentală şi aplicativă sau a creşterii nivelului de 
calificare a specialiştilor cu studii universitare. Aceste acţiuni trebuie să aibă la bază doar scopul 
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declarat expres privind derularea unor programe de cercetare sau dezvoltare, cu aprobarea 
senatului universitar în baza votului majorităţii absolute. În cadrul acestor contracte se va avea în 
vedere ca prestaţia universităţii să fie egală cu contraprestaţia. 

  - dreptul de a selecta şi promova prin concurs personalul didactic, studenţii şi personalul 
tehnic- administrativ; 

   - dreptul de asociere cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu alte organizaţii pentru 
îndeplinirea misiunii sale şi protecţia resurselor universităţii;  
        - dreptul de a derula acţiuni de cooperare internaţională, de a încheia contracte şi de a 
participa la organizaţiile europene şi internaţionale (conform Regulamentul privind organizarea 
activităţii Biroului de Relaţii Internaţionale); 
         - dreptul de a înfiinţa societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii, cu aprobarea Senatului 
universitar, care să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei şi să nu influenţeze negativ în 
nici un fel activităţile de învăţământ, cercetare şi consultanţă; 
         - dreptul de a constitui consorţii, inclusiv cu unităţile de cercetare-dezvoltare, în baza unui 
contract de parteneriat, conform legislaţiei în vigoare; 

 - dreptul de a conferi titluri didactice onorifice şi titlul de Doctor Honoris Causa; 
 -  dreptul de a reglementa şi evalua conduita membrilor comunităţii universitare; 
 - dreptul de a organiza şi controla serviciile economice-administrative; 
 - dreptul de a publica reviste, manuale, cursuri, monografii sau orice materiale care sprijină 

învăţământul şi creaţia artistică. 
B) Autonomie didactică 
- dreptul de a elabora planurile de învăţământ, conform standardelor universitare 

naţionale şi internaţionale; 
- dreptul de a organiza activităţi de instruire permanentă, de perfecţionare şi 

specializare; 
- dreptul de a stabili standarde de evaluare a performanţelor academice ale cadrelor 

didactice şi profesionale ale studenţilor; 
- dreptul de a participa la programele naţionale şi internaţionale organizate de 

diferite structuri. 
C)  Autonomie financiară şi administrativă 
- dreptul de a utiliza şi gestiona bugetul şi resursele financiare de care dispune, conform 

necesităţilor, priorităţilor şi deciziilor stabilite în Consiliile Facultăţilor, Senat şi Consiliul de 
administraţie, conform legislaţiei în vigoare şi competenţelor fiecărei structuri cuprinse în Carta 
universităţii şi Anexei privind finanţarea UAGE; 

   - dreptul de a deţine şi folosi elementele aferente bazei materiale a universităţii, necesare 
educaţiei şi cercetării ştiinţifice; 

 -  dreptul de a stabili taxe; 
       -  dreptul de a acorda burse; 
       - dreptul de a orienta investiţiile şi dotările în concordanţă necesităţile instituţiei şi cu 
dispoziţiile legale;  

- dreptul de a realiza venituri extrabugetare din manifestările artistice şi din alte prestaţii, din 
donaţii, sponsorizări; 

- dreptul de a efectua operaţiuni financiar - contabile cu orice partener; 
- dreptul de a administra spaţiul universitar şi întreg patrimoniul, conform propriilor necesităţi 

şi în concordanţă cu prevederile legale; 
- dreptul de a organiza unităţi productive şi de servicii care aduc profituri financiare sau de alt 

gen, cu condiţia respectării legilor în vigoare şi a prezentei Carte. 
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D)  Autonomie artistică şi ştiinţifică  
        - dreptul de a organiza structuri de cercetare şi creaţie artistică, institute, centre, laboratoare şi 
grupuri de cercetare; 

- dreptul de a iniţia şi organiza activităţile de interpretare, creaţie artistică şi cercetare 
ştiinţifică; 
       -  dreptul de a organiza o editură proprie, precum şi de a edita publicaţii; 

- dreptul de a organiza ansambluri proprii, stagiuni artistice, festivaluri, concursuri, 
cursuri de măiestrie, expoziţii de grup şi expoziţii personale, manifestări artistice şi 
ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională; 

- dreptul de a utiliza, potrivit necesităţilor, resursele financiare rezultate din 
activitatea de cercetare şi creaţie artistică pe bază de contract; 
       - dreptul de a participa la competiţiile pentru obţinerea granturilor şi contractelor de cercetare. 
 

Art. 7. Membrii comunităţii universitare îşi exercită libertăţile academice având dreptul de a 
dobândi, dezvolta şi transmite liber cunoştinţe, fără nici un fel de ingerinţe politice, religioase sau 
de orice altă natură. 
 

Art. 8. (1) Principiile pe care se fundamentează această Cartă sunt cele afirmate prin Legea 
nr.1/2011, respectiv :          

a)  principiul autonomiei universitare; 
b) principiul libertăţii academice; 
c) principiul răspunderii publice; 
d) principiul asigurării calităţii; 
e) principiul echităţii; 
f) principiul eficienţei manageriale şi financiare; 
g) principiul transparenţei; 
h) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic; 
i) principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice; 
j) principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor 

didactice şi a cercetătorilor; 
k) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor; 
l) principiul centrării educaţiei pe student. 
(2) În învăţământul superior nu sunt admise discriminări pe criterii de vârstă, etnie, sex, 

origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare. 
(3) Studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul să aibă căi de acces adaptate acestora în totalitatea 

spaţiilor universitare, precum şi condiţii pentru desfăşurarea normală a activităţilor academice, 
sociale şi culturale în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. 

 

Art. 9. (1) Activitatea în cadrul Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi este reglementată 
prin prezenta Cartă completată cu următoarele Regulamente interne : 
 - Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice în Universitatea de Arte „George Enescu" 
din Iaşi; 
 - Regulamentul de ordine interioară; 
 - Regulamentul privind organizarea procesului de învăţământ în sistemul de credite 
transferabile; 
 - Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor 
de studii; 
 - Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral; 
 - Regulamentul privind Sistemul de Management al Calităţii ; 
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 - Regulamentul Comisiei privind Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC); 
    - Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de Doctorat în Arte; 
    - Regulamentul privind organizarea activităţii de Relaţii Internaţionale; 
    - Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material; 
    - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminului studenţesc; 
   -  Regulamentul privind activitatea didactică; 
   -  Regulamentul pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa; 
   -  Regulamentul pentru acordarea Diplomei de Onoare; 
   - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Cercetare Ştiinţifică şi 
Creaţie Artistică; 
   - Regulamentul de administrare şi gestionare a patrimoniului şi bugetului Universităţii;  
   - Regulamentul privind activitatea studenţilor; 
   -  Codul de etică şi deontologie profesională universitară 
   - Metodologia de organizare a referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a 
rectorului; 
  - Metodologia  organizării şi desfăşurării alegerilor conducerilor academice din UAGE  pentru 
mandatul 2012 – 2016. 

(2) La propunerea Consiliului de Administraţie sau a Senatului, regulamentele existente pot 
fi modificate şi pot fi elaborate alte regulamente care, după dezbaterea şi aprobarea în Senat, vor fi 
considerate Anexe ale prezentei Carte. 

Orice modificare sau regulament nou va intra în vigoare la data publicării pe site-ul 
universităţii. Toate publicările pe site, vor face referire la data şedinţei de senat în care au fost 
adoptate, precum şi la data publicării. În cazul modificărilor aduse cartei, acestea vor fi notificate 
MECTS, urmând a fi adoptate şi publicate la primirea avizului, ori după trecerea a 30 zile de la 
data notificării. 

 
III.  MISIUNE ŞI OBIECTIVE 

 
Art. 10. Misiunea Universităţii de Arte „George Enescu" din Iaşi, cu îndelungată tradiţie şi 

prestigiu între şcolile vocaţionale, este de a modela şi cultiva talente, caractere şi personalităţi, de a 
forma specialişti bine pregătiţi, capabili să ofere publicului larg un act cultural de calitate, 
concomitent cu o susţinută activitate de creaţie artistică şi cercetare avansată, care să asigure 
progresul artei şi culturii româneşti, adaptată contextului socio-cultural internaţional. În 
concordanţă cu cerinţele integrării în circuitul naţional şi internaţional al valorilor, educaţia 
academică în UAGE Iaşi este strâns legată de promovarea creaţiei artistice, crearea şi tezaurizarea 
valorilor artistice româneşti şi cercetarea ştiinţifică a universului artistic. 

În acest sens, Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi asigură şi dezvoltă resursele şi 
instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie, creaţie artistică şi de cercetare ştiinţifică 
avansată, la standarde de calitate necesare unei competitivităţi în Spaţiul European al 
Învăţământului Superior şi al Cercetării, definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi 
Lisabona şi promovat prin Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România. 
 

Art. 11. (1) Obiectivele Universităţii de Arte „George Enescu", pentru îndeplinirea misiunii  
asumate sunt: 
   a) Asigurarea excelenţei în activitate artistică, cercetare ştiinţifică avansată şi instruire-
educaţie; 
      b)Afirmarea Universităţii ca factor activ în orizontul cultural românesc şi european; 



 7 

      c)Promovarea artei şi ştiinţei în spiritul valorilor democraţiei, al cerinţelor morale şi spirituale, 
al libertăţii academice, în contextul culturii şi civilizaţiei europene şi româneşti; 
     d) Asigurarea unui cadru multicultural şi interconfesional prin prevenirea 
exclusivismului; 
     e) Asigurarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele pieţei muncii, atât prin 
formare iniţială, cât şi prin ciclurile II şi III de studii; 

f) Promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile autonomiei 
universitare; 

g) Centrarea pe student a procesului de învăţământ din Universitate; 
      h) Asigurarea calităţii vieţii universitare; 
      i) Asigurarea unui mediu adecvat de dezvoltare şi perfecţionare profesională a 
comunităţii academice. 
  

 Art. 12(1) Strategia UAGE ţine seama de misiunea Universităţii, de situaţia identificată la 
nivelul facultăţilor şi al universităţii în ansamblu, de diversitatea ofertei educaţionale, de resursele 
umane şi materiale existente, precum şi de cerinţele etapelor următoare şi este în acord cu 
legislaţia în vigoare. 
 (2) Planul strategic se elaborează pentru perioada unui mandat, se supune dezbaterii 
comunităţii academice şi devine operaţionale după aprobarea în Senat. 
 (3) Planul operaţional se elaborează anual şi devine aplicabil după aprobarea în Senatul 
Universităţii. 
 

IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIN UNIVERSITATE 
 

Art. 13 Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi promovează principiile democraţiei şi 
supremaţiei legii, autonomia universitară şi libertatea academică, respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului. În acest sens, structurile de conducere a Universităţii vor promova o 
strânsă colaborare cu organizaţia sindicală proprie şi cu organizaţiile studenţeşti din domeniul 
învăţământului artistic, legal înfiinţate, în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea Dialogului 
Social), a contractului colectiv de muncă – la nivel de instituţie şi a prevederilor prezentei Carte. 
 

Art. 14 (1)Universitatea este deschisă cetăţenilor români sau străini, fără discriminări, în 
condiţiile legii. Admiterea în Universitate se face pe bază de concurs. Metodologiile de 
Desfăşurare a examenului de Admitere sunt aprobate de Senatul Universităţii. 

(2) Apartenenţa la comunitatea Universităţii de Arte „George Enescu" din Iaşi este 
condiţionată de respectarea reglementărilor Universităţii. 
 

Art. 15 Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi cuprinde:  
  Facultăţi,  

  Departamente,  
Institutul de Pregătire Didactică şi Educaţie Permanentă în Domeniul Artelor    
(Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,  
Departamentul de Educaţie Permanentă, Centrul de Recunoaştere, Informare şi 
Documentare, Departamentul de Consiliere şi Orientare în Carieră), 
Şcoala de Studii Doctorale,    
Biroul Relaţii Internaţionale, 

 precum şi alte structuri funcţionale pentru cooperare cu instituţii de învăţământ, creaţie artistică, 
cultură  şi cercetare din ţară şi din străinătate, pentru documentare, pentru editare de carte 
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universitară ş.a. De asemenea, sunt incluse structuri funcţionale pentru asigurarea serviciilor 
administrative, a resurselor umane, financiar-contabile, tehnice şi sociale. 
 

Art. 16 Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi cuprinde următoarele facultăţi, 
departamente, specializări şi Centre de cercetare: 

1. Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teorice  
A) Specializări 
 Interpretare muzicală - instrumente  

Forma de organizare: „ZI", 240 de credite 
Interpretare muzicală – canto  

Forma de organizare: „ZI", 240 de credite 
Pedagogie muzicală  

Forma de organizare: „ZI", 180 de credite  
Muzică religioasă  

Forma de organizare: „ZI", 180 de credite  
Compoziţie muzicală (compoziţie muzicală clasică; compoziţie jazz şi muzică 
uşoară) Forma de organizare: „ZI", 240 de credite  
 Muzicologie   

Forma de organizare: „ZI", 240 de credite 
Dirijat (Dirijat cor academic, dirijat orchestră)  

Forma de organizare: „ZI", 240 de credite. 
 
MASTER 
Educaţie muzicală 

Forma de organizare: „ZI", 120 de credite 
Cercetare şi creaţie muzicală 

Forma de organizare: „ZI", 120 de credite 
B) Departamente: 
- Departamentul Suflători- percuţie-Canto; 
- Departamentul Pian-Corzi; 
- Departamentul de Compoziţie şi studii teoretice muzicale. 

                C) Centre de Cercetare şi creaţie artistică: ŞTIINŢA MUZICII 
 

2. Facultatea de TEATRU 
A).Specializări: 
Artele spectacolului de teatru (Actorie, Arta actorului mânuitor de păpuşi şi 
marionete, Regie) Forma de organizare: „ZI", 180 de credite 
Teatrologie 

Forma de organizare: „ZI",180 de credite 
MASTER 
Artele spectacolului de teatru 

Forma de organizare: „ZI", 120 de credite. 
 

B) Departamentul TEATRU. 
C) Centrul de Cercetare „Arta teatrului  - Studiu şi creaţie” 
 

     3.  Facultatea de ARTE VIZUALE ŞI DESIGN 
  A) Specializări: 
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  Arte Plastice – pictura, sculptură, grafică, forografie, procesare video 
computerizată a imaginii 
   Forma de organizare: „ZI", 180 de credite 
  Moda-design vestimentar 
   Forma de organizare: „ZI", 180 de credite 
  Artă mutală 
   Forma de organizare: „ZI", 180 de credite 
  Conservare şi restaurare  
   Forma de organizare: „ZI", 180 de credite 
  Design 
   Forma de organizare: „ZI", 180 de credite 
  Pedagogie, arte plastice şi decorative 
   Forma de organizare: „ZI", 180 de credite 
  Istoria şi teoria artei 
   Forma de organizare: „ZI", 180 de credite 
  MASTER 
  Arte plastice -  pictură, sculptură, grafică, fotografie, videoprocesare imagine 

Forma de organizare: „ZI", 120 de credite. 
  Arte decorative – artă murală, modă-design vestimentar 

Forma de organizare: „ZI", 120 de credite. 
  Conservarea şi restaurarea operei de artă 

Forma de organizare: „ZI", 120 de credite. 
  Arte platice şi decorative (interdisciplinare) 

Forma de organizare: „ZI", 120 de credite. 
  Design 

Forma de organizare: „ZI", 120 de credite. 
  B). Departamente 
        Arte plastice 
        Arta murală, restaurare si istoria si teoria artei 
        Design 
  C). Centre de cercetare şi creaţie artistică 
   Estetica şi creaţie artistică 
   CReArt – Ştiinţa ţi arta conservării şi restaurării 
 

4. Institutul de Pregătire Didactică şi Educaţie Permanentă în Domeniul Artelor  
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic ( DPPD) 
Departamentul de Educaţie Permanentă (DEP) 
Departamentul de Consiliere şi Orientare în Carieră) 
Centrul de Recunoaştere, Informare şi Documentare(CRID) 
Centrul de Studii şi Cercetări Interculturale (CSCI) 

Obs.1 În conformitate cu Ordinului MECTS nr. 3753 din 9.02.2011 (Măsuri tranzitorii – 
art.6 şi  anexa 1, art. 10, alin. 1,2,3,) activitatea Departamentelor pentru Pregătirea Personalului 
Didactic intră în procesul de lichidare, pentru nivelul I ultimul an de funcţionare fiind 2011-2012 ( 
anii II-III), continuând, în anul universitar 2012-2013, doar cu nivelul II. Departamentul pentru 
Pregatirea Personalului Didactic ce va cuprinde programele in lichidare pentru calificare 
didactica, nivel I si nivel II,zi si postuniversitar,  programe de formare continua prin grade 
didactice sau perfecţionare.  
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Institututul de Pregătire Didactică şi Educaţie Permanentă în Domeniul Artelor 
funcţionează în subordinea Consiliului de Administraţie. Atribuţiile şi funcţionarea sunt 
reglementate prin Regulamentele aprobate de Senatul Universităţii. 

Finanţarea este realizată de la bugetul de stat şi din venituri proprii, conform legislaţiei în 
vigoare.  
 

5.  Şcoala de Studii  Doctorale 
Modul de organizare şi de funcţionare a şcolii doctorale este stabilit prin dispoziţiile 

Codului de organizare a şcolii doctorale, completate cu prevederile din Regulamentul instituţional 
de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat. 

Cuprinde trei domenii studii, cercetare şi creaţie artistică: 
-  Muzică ; 
-  Arte vizuale ; 
-  Teatru. 

 

Art. 17(1) Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază a Universităţii şi 
coordonează unul, două sau mai multe programe de studiu. Facultatea este unitatea funcţională 
care elaborează şi gestionează programele de studii. Facultatea corespunde unuia sau mai multor 
domenii ale artelor . 
      (2)Facultatea se individualizează prin programele de studiu. 

(3) Facultatea cuprinde: personal didactic  şi de cercetare titular/asociat, studenţi, personal 
didactic auxiliar şi personal nedidactic. 

(4) Facultatea este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul legislaţiei în vigoare, al 
prezentei Carte, regulamentelor Universităţii şi propriilor regulamente. 

(5) Facultatea este condusă de Consiliul Facultăţii, prezidat de Decan, şi îşi elaborează 
strategia, planul strategic şi planul operaţional,  în conformitate cu strategia Universităţii şi 
regulamentele prin care îşi asigură desfăşurarea studiilor . 

(6) Conducerea operativă a Facultăţii este asigurată de Consiliul Facultăţii, ce cuprinde  
reprezentanţi ai departamentelor şi reprezentanţi ai studenţilor. La şedinţele Consiliului Facultăţii 
pot fi invitaţi şi alţi membri ai Facultăţii sau studenţi, după caz. 

(7) Înfiinţarea unei Facultăţi/ Reorganizarea unei Facultăţi 
Orice facultate se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la propunerea şi cu aprobarea 
Senatului universitar, prin hotărâre a Guvernului privind structura instituţiilor de învăţământ 
superior, iniţiată anual de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 
132, (al. 3) din LEN 1/2011. Într-o instituţie de învăţământ superior de stat, guvernul, cu 
consultarea Senatului universitar, poate să înfiinţeze şi să finanţeze un program de studii sau o 
facultate cu acele programe de studii care răspund unor cerinţe stringente de instruire şi formare 
profesională în domenii de interes naţional. Programele de studii astfel propuse se supun 
reglementărilor legale în vigoare referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul ssuperior. 
 

Art. 18 (1) Departamentul  este unitatea academică funcţională care asigură producerea, 
transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. 

(2) Unitatea structurală de bază a Facultăţii, care realizează activităţi de învăţământ este 
Departamentul. Cuprinde personal didactic şi, după caz, personal de cercetare şi auxiliar. 
Departamentul funcţionează cu un număr minim determinat de posturi şi în condiţiile stabilite de 
legislaţia în vigoare. 

(3) Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a 
departamentului În exercitarea acestei funcţii, el este ajutat de Consiliul departamentului, conform 
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Cartei universitare. Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ, de statele de 
funcţii, de managementul cercetării şi al calităţii şi de managementul financiar al departamentului. 

(4) Un departament, conform art. 133 din LEN 1/2011, poate avea în componenţă centre şi/sau 
laboratoare de cercetare, ateliere artistice, şcoli postuniversitare şi extensii universitare.  

(5) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează 
prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea Consiliului facultăţii în care funcţionează. 
Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi de 
venituri şi cheltuieli în cadrul universităţii. 

(6) Departamentul este condus de Consiliul departamentului, alcătuit din directorul de 
departament, secretarul departamentului şi membri, aleşi dintre cadrele didactice cu funcţia de 
bază în departamentul respectiv.  

(7) Conducerea operativă a Departamentului revine directorului de departament. În cazul în 
care directorul de departament lipseşte, competenţele acestuia vor fi delegate, în scris, de către un 
membru al consiliului facultăţii. Delegarea se va face cu avizul decanului.  

(8)  Modificarea denumirii, înfiinţarea/desfiinţarea unui departament se face de către Senat, la 
propunerea Facultăţii. 
 

Art. 19 Centrele de cercetare sunt structuri ale Universităţii, subordonate facultăţilor şi 
Senatului Universităţii şi au ca obiectiv principal activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie 
artistică. Statutul de centru se obţine printr-o procedură de acreditare. 

Prin centrul de cercetare se pot derula activităţi cuprinse în programele de master, de 
doctorat, cursuri de perfecţionare postuniversitară, de formare continuă, cu respectarea 
reglementărilor legale şi a Regulamentelor Universităţii de Arte „George Enescu" - Iaşi. 

Modificarea denumirii, înfiinţarea/desfiinţarea unui Centru de cercetare se face de către 
Senat, la propunerea Departamentelor/Facultăţilor. 

 

Art. 20 În Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi pot funcţiona structuri care 
asigură valorificarea rezultatelor activităţilor de creaţie artistică, cercetare ştiinţifică, proiectare, 
dezvoltare şi formare de tipul centrelor de consultanţă, transfer tehnologic etc. Aceste centre 
funcţionează în regim de autofinanţare. Propunerea înfiinţării unor astfel de centre este de 
competenţa facultăţilor/ Consiliului de Administraţie, cu aprobarea Senatului. 
 

V.    STRUCTURI   ŞI MECANISME DE   DECIZIE,   MONITORIZARE   ŞI 
EVALUARE 
 

Art. 21 (1) Structurile de conducere ale Universităţii de Arte ,,Geoge Enescu" Iaşi sunt: 
     a) Consiliul de administraţie (la nivelul universităţii); 
      b) Senatul universitar (la nivelul universităţii); 
     c) Consiliul facultăţii; 
     d) Consiliul departamentului. 
        (2) Funcţiile de conducere ale Universităţii de Arte ,,Geoge Enescu" Iaşi sunt următoarele: 
    a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, la nivelul universităţii; 
    b) decanul, prodecanii, la nivelul facultăţii; 
     c) directorul de departament, la nivelul departamentului. 
     d) Şcoala de Studii Doctorale a UAGE este condusă de Consiliul pentru studiile 
universitare de doctorat, respectiv de directorul acestui consiliu. Funcţia de director al Consiliului 
pentru studiile universitare de doctorat este asimilată funcţiei de prorector. Procedura de numire a 
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directorului Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este stabilită de Codul studiilor 
universitare de doctorat. 
 

Art. 22 Alegerea/numirea membrilor structurilor de conducere a Universităţii de Arte 
„George Enescu” Iaşi se face, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.1/2011, cu respectarea 
principiului reprezentativităţii,  metodologia alegerilor fiind cea stabilită prin „Metodologia 
organizării şi desfăşurării alegerilor conducerilor academice din UAGE Iaşi”, Anexă a prezentei 
Carte. 

Astfel, structurile de conducere sunt alese/organizate după cum urmează : 
a)  Membrii Senatului vor fi aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor 

didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor, pentru un mandat de 4 (patru) ani 
ce se poate reînnoi, succesiv, de maxim două ori, conform principiului reprezentativităţii, 
reglementat de art. 207 alin.7 al LEN.  
Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi din 25%, reprezentanţi 
ai studenţilor, conform art. 128, (al. 1) al LEN 1/2011. 

b) Consiliul Facultăţii/Institutului. 
c) Consiliul Departamentului. 

 

Art. 23  (1) Structurile şi funcţiile de conducere, altele decât cele menţionate în prezenta 
Cartă, se precizează prin regulamentele proprii de funcţionare, aprobate de Senat. 

(2) Consiliul de administraţie este alcătuit din rector, prorectori, decani, directorul general 
administrativ şi un reprezentant al studenţilor. 

(3) Membrii consiliului facultăţii/institutului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret 
al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate/institut, iar reprezentanţii 
studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii; 

(4) Membrii consiliului departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al 
tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare. 

(5) Alegerea/desemnarea şi revocarea din funcţiile de conducere se face în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi prezenta Cartă. 
 

V.1 Structuri de decizie, monitorizare şi evaluare 
 

Art. 24. (1) Consiliul de administraţie al Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi este 
compus din rector, 3 prorectori, 3 decani, director general administrativ şi un reprezentant al 
studenţilor . 
  (2) În cadrul Consiliul de administraţie al Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi, au statut 
de invitaţi: Directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat, Directorul Institutului de 
Pregătire Didactică şi Educaţie Permanentă în Domeniul Artelor  şi reprezentantul organizaţiei 
sindicale. 

Consiliul de administraţie al universităţii asigură, sub conducerea rectorului, conducerea 
operativă a universităţii şi aplică deciziile strategice ale senatului universitar.  

(3) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt următoarele: 
a) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional; 
b) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual; 
c) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare; 
d)  avizează  propunerile  de  programe  noi  de  studii  şi formulează propuneri către 

senatul universitar de terminare a acelor  programe  de  studii  care  nu  se  mai încadrează  în 
misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar; 
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e) aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de senatul universitar, în 
universităţile de stat, respectiv de fondatori, în universităţile particulare; 

f) propune senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu şi 
politici pe domenii de interes ale universităţii. 

g) aplică hotărârile Ministerului tutelar şi ale Senatului; 
h) asigură legătura dintre Universitate şi Ministerul tutelar, administraţia centrală şi teritorială 

şi instituţiile publice şi private; 
i) informează întreaga comunitate academică asupra propriilor decizii; 
j) analizează şi decide asupra cooperării cu alte universităţi, agenţi economici şi cu alte 

instituţii interne şi internaţionale; 
k) stabileşte modul de utilizare a însemnelor şi simbolurilor proprii în conformitate cu 

reglementările legale; 
l) decide în problemele curente ; 
m)exercită toate celelalte atribuţii care îi revin din hotărârile legale şi din cele ale 

Senatului; 
n) propune Senatului bugetul de venituri şi cheltuieli pe Universitate, întocmit pe baza 

hotărârilor consiliilor Facultăţilor şi răspunde de realizarea lui; 
o) analizează şi raportează Senatului, trimestrial, modul cum sunt administrate fondurile 

Universităţii şi toate celelalte mijloace materiale la nivelul fiecărei facultăţi; 
p) numeşte comisiile de inventariere; 
q) stabileşte şi realizează investiţiile propuse de Consiliile Facultăţilor, în funcţie de fondurile 

de care dispune facultatea respectivă; 
r) încheie contracte de cooperare cu alte instituţii, cu persoane fizice şi juridice, atât în baza 

iniţiativei propii cât şi a facultăţilor; 
s)  rezolvă şi coordonează problemele legate de spaţiul de învăţământ; 
t)   rezolvă problemele sociale ale salariaţilor Universităţii şi ale studenţilor; 
u)  rezolvă diferendele cu organizaţia sindicală; 
v)  controlează şi analizează activitatea serviciilor tehnico-administrative. 

 

Art. 25 (1) La şedinţele Consiliul de Administraţie al universităţii  pot participa, ca invitaţi, 
reprezentanţi ai structurilor academice şi ai serviciilor, precum şi alte persoane. 
  (2) Hotărârile Consiliul de Administraţie se adoptă cu un număr de voturi egal cu jumătate 
plus unu din numărul total al membrilor acestuia. 
  (3) Consiliul de Administraţie funcţionează pe baza LEN/ 2011 şi a Cartei Universităţii. 
 

    Art. 26 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte conform unui program stabilit de către 
rector sau la cererea a cel puţin o treime din membrii săi. 
 (2) Lucrările Consiliului de administraţie se desfăşoară numai în prezenţa a, cel puţin, 2/3 
din numărul membrilor săi şi sunt conduse de rector, sau, în lipsa acestuia, de un prorector 
mandatat de către rector. 
 (3) Dezbaterile şi hotărârile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, semnat de  către 
rector. 
 (4) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, cadre didactice, 
specialişti din instituţii, sponsori ş.a. Persoanele invitate nu au drept de vot. 
       (5) Reprezentanţii organizaţiei de sindicat şi/sau a organizaţiilor studenţeşti sunt invitate când 
se discută probleme de interes sindical sau studenţesc. 
 

      Art. 27 Autoritatea decizională din Universitate este Senatul, prezidat de Preşedintele 
Senatului  Universităţii, cu atribuţii stabilite de către Senat. 
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(1) Senatul ales îşi desfăşoară activitatea pe durata unui mandat, în concordanţă cu legislaţia 
în vigoare. Durata mandatului unui membru al senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitatea 
înnoirii succesive de maximum două ori. Durata mandatului unui reprezentant al studenţilor este 
determinată de menţinerea statului de student, masterand sau drd. în cadrul UAGE, fără a depăşi 
durata de 4 ani.  

(2) Senatul este format din reprezentanţii aleşi prin votul universal, secret şi direct (cadre 
didactice, studenţi), conform Metodologiei de alegeri. 

   (3)  Componenţa  şi  mărimea  senatului  universitar  sunt stabilite, astfel încât să se 
asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea comunităţii academice, atât la nivelul 
facultăţilor cât şi la nivelul gradelor didactice. 

Din numărul total de 31 membri: 
- Facultatea de interpretare, compoziţie şi studii muzicale teoretice are un număr de  10 
reprezentanţi;  
- Facultatea de teatru  are un număr de  4 reprezentanţi;  
- Facultatea de arte vizuale şi design are un număr de 9 reprezentanţi – din numărul total de 
reprezentanţi ai cadrelor didactice. 
25% din membrii Senatului sunt reprezentanţi ai studenţilor: 
- Facultatea de interpretare compoziţie şi studii muzicale teoretice – 3 reprezentanţi; 
- Facultatea de Teatru – 1 reprezentant; 

     - Facultatea de arte vizuale şi design - 4 reprezentanţi, din numărul total de reprezentanţi ai 
studenţilor. 
      (4) La şedinţele Senatului pot participa ca invitaţi: Directorul general administrativ, Directorul 
financiar - contabil, Şeful biroului de Relaţii Internaţionale, Directorul Institutului de Pregătire 
Didactică şi Educaţie Permanentă în Domeniul Artelor, liderul sindicatului din UAGE Iaşi, 
membri ai comunităţii academice sau alte persoane. 
 (5) Senatul Universităţii de Arte „George Enescu" din Iaşi se întruneşte în sesiuni ordinare şi în 
sesiuni extraordinare, la convocarea rectorului sau a cel puţin 1/3 din efectivul membrilor 
Senatului. 
     (6) Senatul stabileşte comisiile de specialitate, prin care controlează activitatea conducerii 
executive a instituţiei de învăţământ superior şi a consiliului de administraţie. 
 (7) Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţelor Senatului este de 2/3 dintre membrii 
acestuia, iar pentru adoptarea hotărârilor este necesară majoritatea simplă dintre cei prezenţi. 

 

Art. 28 (1) Ordinea de zi a şedinţelor se întocmeşte de către Preşedintele Senatului, 
convocarea făcându-se de către Secretarul Senatului. 
     (2) Luarea unei hotărâri se face prin vot deschis sau secret (la cererea majorităţii simple a 

membrilor prezenţi). 
 (3) În problemele curente, hotărârile Senatului se consideră adoptate dacă întrunesc votul a cel 

puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. În cazul validării concursurilor didactice, 
a alegerilor şi a altor probleme importante, hotărârile se consideră adoptate dacă întrunesc cel 
puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor Senatului. Dezbaterile şi hotărârile 
Senatului se consemnează în procesul-verbal al şedinţei care este semnat de Preşedintele senatului. 

(4) Dacă un membru al Senatului a lipsit la mai mult de trei şedinţe ale Senatului pe parcursul 
unui an academic, va fi considerat demisionat din oficiu şi se va solicita Facultăţii din care provine 
să analizeze situaţia şi să aleagă un nou reprezentant. 
 

 Art. 29 Atribuţiile senatului universitar sunt următoarele:                    
a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară; 
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b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară; 
c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la 

propunerea rectorului; 
d)  aprobă,  la  propunerea  rectorului  şi  cu  respectarea legislaţiei în vigoare, structura, 

organizarea şi funcţionarea universităţii; 
e) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară; 
f) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională 

universitară; 
g)  adoptă  Codul  universitar  al  drepturilor  şi  obligaţiilor studentului, cu respectarea 

prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; 
h) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii; 
i) încheie contractul de management cu rectorul; 
j)  controlează  activitatea  rectorului  şi  a  consiliului  de administraţie prin comisii 

specializate; 
k) validează concursurile publice pentru funcţiile din consiliul de administraţie; 

 l) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului 
didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană; 

m) aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu rezultate profesionale slabe, 
în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare. 
 

    Art. 30 Alte atribuţii ale Senatului Universităţii de Arte „George Enescu" din Iaşi: 
- dă avizul consultativ în numirea prorectorilor de către rector; 
- aprobă structura anului universitar;  
- aprobă strategia, planurile operaţionale anuale de dezvoltare, precum şi structura 

organizatorică a Universităţii, propuse de Facultăţi; 
- aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie/Facultăţilor, înfiinţarea şi desfiinţarea de  

Facultăţi, departamente, unităţi de cercetare precum şi înfiinţarea/desfiinţarea structurilor de 
consultanţă, monitorizare şi evaluare, regulamentele de funcţionare ale acestora; 

- validează bursele studenţilor aprobate de Consiliile Facultăţilor; 
- validează transferurile studenţilor aprobate de Consiliile Facultăţilor de la o 

specializare la alta sau la altă Universitate; 
- aprobă, în baza acordului Consiliului Facultăţii, menţinerea în activitate a profesorilor şi 

conferenţiarilor cu titlul ştiinţific de doctor peste limita de vârstă; 
- aprobă profesorii asociaţi, conform prevederilor legale; 
- conferă titlurile de Doctor Honoris Causa sau Profesor de Onoare; 
- aprobă propunerile Facultăţilor privind conducătorii de doctorat şi domeniile de doctorat; 
- aprobă propunerile de comisii în vederea susţinerii publice a tezelor de doctorat; 
- validează comisia centrală de admitere şi validează comisiile de admitere ale Facultăţilor; 
- hotărăşte exmatricularea sau reînmatricularea studenţilor şi rezolvă contestaţiile privind 

sancţiunile date studenţilor, în baza hotărârii Consiliului Facultăţii; 
- acordă recompense şi decide aplicarea sancţiunilor, cu respectarea prevederilor legii; 

 - acordă premiile anuale ale Universităţii: ,,George Enescu" (muzică), „Nicolae Tonitza" (arte 
plastice), „Agatha Bârsescu" (teatru) şi bursele de excelenţă pentru studenţi; 
 - aprobă organigrama instituţiei; 
 - stabileşte emblema, sigiliul şi ţinuta de ceremonie ale Universităţii de Arte „George Enescu" 
din Iaşi; 
 - stabileşte anual nivelul taxelor percepute pentru diferite activităţi derulate prin structurile 
Universităţii; 
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 - aprobă rapoartele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.). 
 

Art. 31 (1) Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ  al  facultăţii.   
(2) Consiliul facultăţii este constituit din reprezentanţii aleşi ai cadrelor didactice titulare şi ai 

studenţilor, pe principiul reprezentativităţii tuturor departamentelor şi specializărilor; este prezidat 
de Decan. Din Consiliul facultăţii fac parte de drept: directorii de departamente, decanii şi 
prodecanii. 

(3) Componenţa membrilor Consiliului facultăţii este de maximum 75% cadre didactice, 
respectiv minimum 25% studenţi. 

(4) Membrii Consilului Facultăţii sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret al tuturor 
cadrelor didactice titulare din facultate, respectiv al studenţilor facultăţii. 

(3) La şedinţele Consiliului Facultăţii pot participa, ca invitaţi, alte persoane, cu aprobarea 
Consiliului. 

(4) Consiliile facultăţilor lucrează în şedinţe ordinare ce au loc o dată pe lună. Ele se pot 
întruni şi în şedinţe extraordinare, la iniţiativa Decanului sau la cererea a cel puţin o treime din 
membrii Consiliului. 

(5) Convocarea se face de către Decan/Prodecan. 
(6) Lucrările Consiliului se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii 

acestuia. 
(7) Hotărârile Consiliului facultăţii se consideră adoptate dacă întrunesc votul deschis a cel 

puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor Consiliului. 
(8) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor sau pentru absenţe repetate, membrii Consiliului pot fi 

revocaţi şi înlocuiţi prin procedura de la alegeri.  
(9) Administratorul şef al facultăţii are calitatea de invitat permanent în consiuliul facultăţii. 

     (10)  La şedinţele Consiliului Facultăţii pot fi invitaţi, fără drept de vot, personalităţi 
interesate în dezvoltarea Facultăţii. 
 

     Art. 32 Consiliul Facultăţii are următoarele competenţe: 
a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii; 
b) aprobă programele de studii gestionate de facultate; 
c) controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale  ale  acestuia  privind  

starea  generală  a  facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul 
facultăţii. 

d) defineşte strategia, misiunea şi obiectivele Facultăţii şi elaborează planurile strategice şi 
operaţionale (anuale); 

e) avizează înfiinţarea şi desfiinţarea de programe de studiu şi specializări în învăţământul 
universitar şi de formare continuă, potrivit propunerilor departamentelor din Facultate; 

f) elaborează şi/sau avizează planurile de învăţământ; 
g) coordonează întocmirea rapoartelor în vederea evaluării academice, autorizării şi acreditării 

programelor de studii; 
h) evaluează periodic activitatea didactică din cadrul Facultăţii sau Departamentului; 
 i) propune şi/sau acordă recompense şi sancţiuni pentru personalul din Facultate sau 

Departament; 
j) aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de  

asistent, lector şi propune comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de conferenţiar 
şi profesor. De asemenea, aprobă rezultatele concursurilor posturilor didactice potrivit raportului 
comisiei de concurs şi le supune validării Senatului; 
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k) aprobă încadrarea personalului didactic asociat şi avizează cererile de acordare a titlului de 
profesor asociat, precum şi cererile de prelungire a activităţii peste vârsta de 
pensionare; 

l) avizează statele de funcţii ale personalului didactic elaborate de Departamente. Decanul şi 
Directorul de Departament sunt răspunzători pentru corectitudinea întocmirii statelor de funcţii ale 
personalului didactic; 

m) avizează propunerile Departamentelor de conducători de doctorat, de specializări la 
doctorat şi le supune aprobării Senatului; 

n) validează îndeplinirea procedurii de alegere a directorilor de departament, a membrilor 
Consiliilor departamentelor; 

o) verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru reprezentanţii studenţilor în consiliul 
Facultăţii sau Departamentelor;  

p) propune cifrele de şcolarizare; 
q) propune numărul seriilor de predare, al grupelor şi subgrupelor, cu respectarea prevederilor 

legale şi ale deciziilor Senatului; 
r) propune condiţiile specifice de admitere la toate nivelurile de studii şi organizează, după 

caz, concursurile de admitere; 
s) avizează componenţa comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor; 
t) avizează cererile de transfer interuniversitar ale studenţilor şi transferul studenţilor între 

specializările aceluiaşi domeniu: Muzică, Teatru şi Arte vizuale; 
u) propune condiţiile de promovare a anilor de studiu şi de alocare a burselor pentru 
studenţi; 
v) coordonează manifestările ştiinţifice şi artistice; 
w) utilizează resursele materiale şi financiare puse la dispoziţie de către Universitate, cu 

respectarea prevederilor legale; 
w1) desfăşoară, cu aprobarea Consiliului de Administraţie/Senatului, activităţi în beneficiul 

comunităţii universitare, aducătoare de venituri; 
w2) stabileşte, cu aprobarea Consiliului de Administraţie/Senatului, acorduri de colaborare cu 

instituţii din ţară sau din străinătate; 
 

Art. 33 (1) Departamentul are următoarele competenţe: 
a) alege, prin vot, conducerea departamentului ; 
b) propune curricula şi coordonatorii pentru programele de studii; 
c) propune înfiinţarea de noi programe de studiu, în conformitate cu competenţele proprii şi cu 

strategia de dezvoltare a Facultăţii şi Universităţii; 
d) întocmeşte, aprobă şi evaluează fişele disciplinelor de studii şi programele analitice; 
e) stabileşte modalităţile de evaluare a studenţilor, în acord cu normele generale aprobate de 

Consiliul Departamentului; 
(2) Departamentele lucrează în şedinţe ordinare, ce au loc o dată pe lună. Ele se pot întruni şi în 

şedinţe extraordinare la iniţiativa directorului de departament sau la cererea membrilor 
departamentului. 
 

 Art. 34 (1) Consiliul departamentului este format din directorul de departament, secretarul 
departamentului, reprezentanţi ai specializărilor, cu respectarea principiului reprezentativităţii. 

(2) Membrii  consiliului  d e partamentului  sunt  aleşi  prin  votul universal, direct şi 
secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare. 

        (3) Consiliul departamentului are următoarele competenţe: 
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 propune spre avizare cererile de transfer interuniversitar ale studenţilor şi transferul 
studenţilor între programele de studii ale Facultăţii; 

      b) elaborează anual statele de funcţii ale personalului didactic, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi cu deciziile Senatului universitar; 

     c) evaluează activitatea corpului profesoral, a personalului de cercetare şi a 
personalului didactic auxiliar din catedră; 

    d) propune sancţiuni şi acordă recompense pentru personalul din departament; 
    e) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare; 
    f) participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare, propune comisiile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare; 
    g) asigură selecţia cadrelor didactice asociate; 
    h) analizează dosarele privind prelungirea activităţii profesorilor şi conferenţiarilor peste 

limita de vârstă şi pentru posturile de profesor asociat şi asociat invitat şi face recomandări în acest 
sens Consiliului Facultăţii; 

    i) avizează materialele didactice   şi propune editarea studiilor elaborate de membrii 
departamentului sau de către profesorii asociaţi; 

    j) iniţiază şi organizează acţiuni privind atragerea de fonduri şi de mijloace suplimentare; 
    k) propune stabilirea unor acorduri de colaborare cu parteneri din ţară sau din străinătate. 

 (4) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor sau pentru absenţe repetate, membrii Consiliului pot fi 
revocaţi şi înlocuiţi prin procedura de la alegeri. Hotărârea de revocare se ia cu acordul a două 
treimi din membrii departamentului. 

 

Art. 35 (1) Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) funcţionează în baza 
prevederilor  Codului  şi ale Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor 
universitare de doctorat, care este Anexă a Cartei universitare. 
         (2) Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat este alcătuit din reprezentanţi ai 
şcolilor doctorale . 
        (3) Membrii CSUD sunt conducătorii de doctorat care sunt aleşi, prin vot universal, direct şi 
secret, de către conducătorii de doctorat din cadrul şcolilor doctorale organizate în facultăţi  
Minimum 25% dintre membrii Consiliului sunt doctoranzi, aleşi prin vot universal, direct şi secret 
de către doctoranzii scolilor doctorale. 
       (4) Mandatul de membru al CSUD este de patru ani. Un conducător de doctorat poate avea 
calitatea de membru al CSUD pentru maximum două mandate succesive. Mandatul de membru al 
CSUD al unui doctorand este de maxim trei ani.  
      (5) Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) are un aparat administrativ 
propriu. 
      (6) CSUD se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea Directorului sau a unei 
treimi din numărul membrilor săi. 
 

      Art. 36  (1) CSUD, prin organele sale de conducere, are ca principale atribuţii următoarele: 
       a) elaborează criteriile minimale privind organizarea şi funcţionarea programelor de studii 
universitare de doctorat, inclusiv pe cele care privesc admiterea la studii universitare de 
doctorat, curricula, evaluarea doctoranzilor, criteriile de selecţie şi stabilire a comisiilor de 
evaluare a tezelor de doctorat propuse de şcolile doctorale; 
      b) stabileşte criteriile minimale de finalizare, evaluare şi valorificare ale rezultatelor 
programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat; 
     c) formulează propuneri, inclusiv susţinerea unor iniţiative legislative, având drept scop 
stimularea angajării pe piaţa muncii a absolvenţilor de programe de studii universitare de 
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doctorat; 
     d) elaborează metodologii de evidenţiere, în timp, a parcursului profesional al absolvenţilor de 
studii universitare de doctorat; 
     e) formulează propuneri proprii şi avizează propunerile şcolilor doctorale de acorduri şi 
parteneriate pentru desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat şi a doctoratelor în 
co-tutelă, în conformitate cu dispoziţiile articolele 162 şi 289 (al. 4) LEN şi H.G. 256/2005; 
     f) gestionează sumele de bani destinate finanţării programelor de studii universitare de doctorat, 
pe baza delegării de competenţă a conducerii IOSUD; 
     g) iniţiază, depune şi urmăreşte documentaţia necesară obţinerii de fonduri naţionale şi 
europene pentru programele de studii universitare de doctorat şi de cercetare; 
     h) întocmeşte propunerile de repartizare a resurselor destinate finanţării programelor de studii 
universitare de doctorat şi le înaintează spre avizare conducerii IOSUD; 
     j) Mediază şi soluţionează conflictele care îi sunt aduse la cunoştinţă dintre doctorand şi şcoala 
doctorală, dintre doctorand şi conducătorul de doctorat sau dintre conducătorul de doctorat şi 
şcoala doctorală; 
     k) stabileşte ordinea de zi a reuniunilor. 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale CSUD va respecta autonomia şi responsabilitatea şcolilor 
doctorale, conducătorilor de doctorat şi doctoranzilor care gestionează granturi pentru programe de 
studii universitare de doctorat. 

 
V.2 Funcţiile de conducere 
 
Art. 37 Rectorul este desemnat prin metoda rezultată în urma referendumului desfăşurat 

conform dispoziţiilor Ordinului MECTS nr.4.062/15.04.2011. 
Modalitatea de desemnare a rectorului, se stabileşte cu minimum 6 luni înainte de fiecare 

desemnare a rectorului, prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de 
cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi 
din consiliile facultăţilor   

Rectorul desemnat, este confirmat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, în termen de 30 de zile de la data selecţiei. După emiterea ordinului de confirmare, 
rectorul poate semna acte oficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome şi certificate. 

 

Art. 38 (1) Rectorul poate fi revocat din funcţie prin votul universal, direct şi secret a 
majorităţii absolute a membrilor senatul universitar. Propunerea de revocare poate fi facută în 
condiţiile specificate în contractul de management rector/Senat sau în cazurile: 
a) nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta Cartă,  
b) săvârşirea unor fapte ce contravin  intereselor majore ale universităţii, în baza unei cercetări 
prealabile. 

(2) Propunerea de revocare poate fi iniţiată de către majoritatea absolută a membrilor senatului. 
 

Art. 39  (1) Rectorul reprezintă legal universitatea în relaţiile cu terţii şi realizează conducerea 
executivă a universităţii. Rectorul este ordonatorul de credite al universităţii. Rectorul are 
următoarele atribuţii: 

a) realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza contractului de 
management; 

b)  negociază  şi  semnează  contractul  instituţional  cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului; 

c) încheie contractul de management cu senatul universitar; 
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d) propune spre aprobare senatului universitar structura şi reglementările de funcţionare ale 
universităţii; 

e) propune spre aprobare senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind execuţia 
bugetară; 

f) prezintă senatului universitar, în luna aprilie a fiecărui an, raportul privind starea 
universităţii. Senatul  universitar validează raportul menţionat, în baza referatelor realizate de 
comisiile sale de specialitate. Aceste documente sunt publice. 

g) conduce consiliul de administraţie; 
(2) Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, 

conform prevederilor Cartei universitare. O persoană nu poate fi rector al aceleiaşi instituţii de 
învăţământ superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat 
mandatele şi de întreruperile acestora. 
    (3) Rectorul are următoarele competenţe: 
    a) concepe dezvoltarea strategică a Universităţii de Arte „George Enescu" din Iaşi, având în 
vedere şi propunerile consiliilor Facultăţilor, ale Directorului general admistrativ şi ale 
Directorului financiar contabil; 
    b)exercită calitatea de ordonator de credite; 

c)  este responsabil de managementul asigurării calităţii în UAGE Iaşi; 
    d) coordonează şi controlează funcţionarea structurilor şi a serviciilor; 
    e) numeşte şi eliberează din funcţie directorul Directorul Institutului de Pregătire Didactică şi 
Educaţie Permanentă în Domeniul Artelor, personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi 
tehnic-administrativ, în limitele legii şi ale reglementărilor interne; 
    f) semnează diplomele şi certificatele de studii acordate de Universitatea de Arte „George 
Enescu" din Iaşi; 
    g) reprezintă şi angajează juridic Universitatea în raporturile cu terţi; 
    h) răspunde la cererile, petiţiile şi solicitările care îi sunt adresate; 
    i) semnează contractele individuale de muncă ale angajaţilor Universităţii de Arte„George 
Enescu" din Iaşi, precum şi contractul colectiv de muncă, la nivel de Universitate; 
   j) dispune, prin decizie, înmatricularea sau exmatricularea studenţilor; 
   k) semnează acordurile internaţionale ale Universităţii de Arte „George Enescu" din Iaşi. 
 

Art. 40 (1) Rectorul poate delega Prorectorilor universităţii oricare 
dintre competenţele sale. În perioada în care lipseşte din Universitate Rectorul desemnează un 
Prorector pentru a-i ţine locul. 
       (2)   Rectorul trebuie să informeze Senatul asupra principalelor probleme discutate şi 
asupra hotărârilor luate de Consiliului de Administraţie, sau în nume propriu, în probleme ce 
privesc Universitatea, în perioadele dintre şedinţele Senatului. 

(3) Rectorul poate convoca senatul.  
 

Art. 41  (1) Rectorul confirmat prin ordin al ministrului, numeşte, pe baza consultării 
Senatului universitar, prorectorii. In Universitatea de Arte „G.Enescu“ Iaşi funcţionează un număr 
de 3 (trei) prorectori, numiţi pentru un mandat de 4 ani, pe baza principiului reprezentării tuturor 
facultăţilor.  

(2) Atribuţiile prorectorile sunt stabilite de către rector, pe baza consultării Senatului 
universitar. 

(3) Prorectorul cu activitatea didactică şi calitate în învăţământ 
- organizează şi coordonează mecanismele şi sistemele de asigurare a calităţii învatamântului, 

la nivel de Universitate;  
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- coordonează activitatea de acreditare / reacreditare a programelor de studii;  
- coordonează activitatea de monitorizare a calităţii procesului didactic;  
- coordonează activitatea de desfaşurare a concursului de admitere;  
- coordonează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice; 
- răspunde de activitatea de planificare operativă, organizare şi coordonare a activităţilor 

didactice;  
- monitorizează elaborarea planurilor de învăţământ şi a statelor de funcţii; 
- elaborează regulamentele şi metodologiile ce privesc activitatea şi calitatea procesului 

didactic în universitate; 
- întocmeşte raportul anual de de evaluare şi asigurare a calităţii în UAGE pe care-l va prezenta 

şi-l va supune aprobării Senatului; acesta va deveni document public. 
     (4) Prorectorul cu cercetarea şi creaţia artistică 

- coordonează şi îndrumă activitatea de creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică din 
Universitate; 

- asigură legătura, pe linia cercetării ştiinţifice şi a creaţiei artistice, dintre Universitate şi 
Ministerul de resort, precum şi cu alte agenţii, organisme şi organizaţii din sfera cercetării 
ştiinţifice şi creaţiei artistice; 

- coordonează Consiliul pentru Cercetare tiinţifică şi Creaţie Artistică al Universităţii; 
- coordonează activitităţile de înfiinţare, organizare şi acreditare privitoare la centrele de 

cercetare şi revistele ştiinţifice editate de către Universitate; 
- coordonează programul manifestărilor artistice şi ştiinţifice, întocmit prin contribuţia 

directă a facultăţilor şi departamentelor. 
- coordonează şi îndrumă activitităţile de aplicare la competiţiile naţionale şi internaţionale 

pentru atribuirea de granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică; 
- urmăreşte derularea contractelor de cercetare ştiinţifică prin Secretariatul pentru cercetare 

şi creaţie; 
- colaborează cu Directorul Consiliului pentru studii doctorale în vederea bunei funcţionări 

a Şcolii doctorale; 
- întocmeşte raportul anual privind creaţia artistică şi cercetarea ştiinţifică; 
- reprezintă, alături de Rector, Universitatea la întâlnirile oficiale pe teme de cercetare 

ştiinţifică şi creaţie artistică, în relaţiile cu partenerii din ţară şi străinătate; 
- întreţine relaţiile de cooperare în domeniul cercetării cu alte universităţi din România şi 

din străinătate; 
- coordonează activitatea artistică şi ştiinţifică a studenţilor şi concursurile ştiinţifice. 

(5) Prorectorul responsabil de relaţii internaţionale, imaginea universităţii şi activităţi 
studenţeşti 

- organizează şi coordonează activitatea de relaţii internaţionale, în sensul îndeplinirii 
obiectivelor politicii de relaţii internaţionale;   

- reprezintă Universitatea în activitatea de relaţii internaţionale, alături de Rector, prorectori şi 
Preşedintele Senatului;  

- raportează anual Senatului Universităţii cu privire la activitatea desfăşurată în domeniile 
coordonate;  

- coordonează activitatea Biroului de Relatii Publice şi colectivul de reactualizare a sit-ului 
Universităţii; 

- coordoneaza activităţile din sfera problemelor sociale studenţeşti; 
- coordonează şi organizează, împreună cu serviciile de specialitate şi cu reprezentanţii 

studenţilor, activitatea din căminul de cazare. 
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Art 42 Rectorul, după consultarea senatului, poate revoca din funcţie prorectorul ce a  încălcat 
obligaţiilor asumate prin prezenta Cartă, a săvârşit fapte ce contravin legislaţiei în vigoare şi 
Codului de etică şi deontologie universitară. 

 

  Art. 43 Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de consiliul 
de administraţie al instituţiei de învăţământ superior. Preşedintele comisiei de concurs este rectorul 
instituţiei. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Validarea concursului se face de către Senatul universitar, iar 
numirea pe post, de către rector. 

a)  Menţinerea în funcţie a directorului general administrativ se face pe baza acordului scris 
al acestuia de susţinere executivă a planului managerial al noului rector. 

b) Directorul general administrativ poate fi demis din funcţie numai la propunerea rectorului, 
cu validarea propunerii de către Senatul universitar, în urma constatarii încălcării obligaţiilor 
asumate prin prezenta Cartă, a săvârşirii unor fapte ce contravin legislaţiei în vigoare şi Codului de 
etică şi deontologie universitară. 
 

Art. 44 Decanul este conducătorul activităţilor academice şi administrative din Facultate. 
Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii. Decanul 
prezintă anual un raport consiliului facultăţii privind starea facultăţii. Decanul conduce  
şedinţele  consiliului  facultăţii  şi  aplică  hotărârile rectorului, consiliului de administraţie şi 
senatului universitar. 

a) Decanul poate delega Prodecanului sau unui membru al Consiliului facultăţii oricare 
dintre competenţele sale.  

b) La propunerea Consiliului Facultăţii, rectorul, poate iniţia acţiunea de revocare din 
funcţie  a decanului ce a încălcat obligaţiile asumate prin prezenta Cartă, a săvârşit fapte ce 
contravin legislaţiei în vigoare şi Codului de etică şi deontologie universitară. Revocarea se face 
cu validarea de către Senat. 
    c)  Directorul Institutului de Pregătire Didactică şi Educaţie Permanentă în Domeniul Artelor 
are un statut echivalent decanului. 

 

Art. 45 (1) Decanul are următoarele competenţe: 
- asigură conducerea operativă, rezolvând problemele legate de activitatea curentă instructiv-

educativă, artistică, ştiinţifică şi financiară a Facultăţii; 
- reprezintă Facultatea în relaţiile cu alte facultăţi, instituţii sau persoane fizice şi juridice; 
- asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Facultăţii; 
- aprobă suplinirile şi recuperările în cazul deplasărilor cadrelor didactice în ţară şi 

străinătate; 
- aprobă deplasările în ţară ale cadrelor didactice; 
- avizează deplasările în ţară şi străinătate (cu aprobarea Rectorului) ale cadrelor didactice şi 

ale studenţilor, pentru o perioadă de maximum o lună; 
- avizează repartizarea materialelor şi instrumentelor muzicale; 
- aprobă eliberarea legitimaţiilor şi carnetelor de student; 
- analizează lunar situaţia frecvenţei la cursuri şi lucrări practice şi adoptă măsurile 

ce se impun, pe baza rapoartelor prezentate de directorii de departament; 
-  motivează, pe baza actelor justificative, absenţele; 
- aprobă scutirea parţială de frecvenţă, pe motive medicale, până la maximum două luni din 

obligaţiile anuale; 
 -  aprobă scutirea de frecvenţă sau scoaterea temporară din activitatea profesională a 

studenţilor pentru manifestări culturale şi ştiinţifice în interes personal şi în interesul Universităţii; 
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 - aprobă reexaminarea pentru îmbunătăţirea notei; 
- aplică, cu excepţia exmatriculării, sancţiuni disciplinare studenţilor; 
- este responsabil de managementul asigurării calităţii în Facultate;  
- gestionează procesul de selectare a resurselor umane din Facultate;  
- coordonează activitatea desfăşurării concursurilor de admitere;  

      -  coordonează activitatea de acreditare şi de evaluare academică a programelor de studii. 
-   stabilirea sarcinilor personalului didactic auxiliar din facultate, prin fişa individuală a 

postului, cu aprobarea Directorului general administrativ; 
 (2) Competenţele Directorului Institutului de Pregătire Didactică şi Educaţie Permanentă în 

Domeniul Artelor sunt adaptate structurii ce o coordonează, avizate de Consiliul de Administraţie 
şi aprobate de Senat.  

a) promovează cadre didactice competente profilului de activitate specifică;  
       b) atrage studenţi pentru parcurgerea modulelor de pregătire didactică;  
       c) atrage fonduri extrabugetare;  
       d) gestionează eficient şi îmbunătăţeşte baza materială;  
       e) relaţionează cu Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ), Casele Corpului Didactic (CCD), 
Centrul Naţional de Formare a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar (CNFP), 
Centrul Naţional de Formare  Profesinală a Adulţilor (CNFPA), Consiliile judeţene de asistenta 
psihopedagogica CJAPP; 
       f) concepe programe diversificate, specifice carierei didactice/artistice  preuniversitare, 
universitare şi postuniversitare;  
      g) organizează activităţi ştiinţifice şi de cercetare în domeniu;  
      h) coordonează activitatea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic     
(DPPD), Departamentului de Educaţie Permanentă (DEP), Departamentului de Consiliere şi 
Orientare în Carieră, Centrului de Recunoaştere, Informare şi Documentare(CRID), Centrului de 
Studii şi Cercetări Interculturale (CSCI). 

 

Art. 46 (1) Competenţe prodecan: 
- urmăreşte executarea hotărârilor Consiliului Facultăţii şi informează Consiliul Facultăţii de 

modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate; 
      - coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică a Facultăţii; 
    - coordonează şi organizează manifestările artistice ale Facultăţii şi concursurile profesionale 

studenţeşti; 
     - coordonează problemele sociale studenţeşti; 
     - coordonează problemele legate de spaţiul de învăţământ al Facultăţii; 
   - organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice de lector şi asistent universitar 

şi verifică întocmirea dosarelor pentru aceste posturi; 
     - convoacă Consiliul Facultăţii; 
     - se îngrijeşte de întocmirea proceselor-verbale ale Consiliului Facultăţii; 
     - organizează, coordonează şi urmăreşte mecanismele şi sistemele de asigurare a 
calităţii învăţământului la nivel de Facultate;  
     - coordonează elaborarea planului de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică a Facultăţii; 
     - întocmeşte raportul anual privind creaţia artistică şi cercetarea ştiinţifică; 
     - ţine locul Decanului în lipsa acestuia; 
     - se ocupă de actualizarea informaţiilor privitoare la: site Facultate, ghid de studii, metodologii 
de admitere, pliante Facultate. 
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 (2) Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii  Muzicale Teoretice şi Facultatea de 
Arte Vizuale şi Design au câte 2 (doi) prodecani. Competenţele prodecanilor sunt stabilite, la 
propunerea decanilor, de către Consiliilor Facultăţilor. 

    (3) Decanul, după consultarea Consiluilui Facultăţii şi a Senatului, poate revoca din funcţie 
prodecanul ce a încălcat obligaţiilor asumate prin prezenta Cartă, a săvârşit fapte ce contravin 
legislaţiei în vigoare şi Codului de etică şi deontologie universitară. 

 

Art. 47 (1) Competenţele Directorului de Departament: 
(1) realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. În exercitarea acestei 

funcţii, el este ajutat de consiliul departamentului. 
     (2)  Răspunde de organizarea activităţilor departamentului prin: 

a) planuri de învăţământ; 
b) programe analitice şi fişele disciplinelor; 
c) planuri calendaristice; 
d) fişe de repertoriu; 
e) planuri de activitate individuale; 
f) planul de activitate al departamentului; 
g) orarul individual pe profesori şi studenţi. 

     (3) Coordonează şi supraveghează realizarea de către corpul profesoral şi de către 
personalul de cercetare a obligaţiilor din statele de funcţii şi din fişele individuale ale 
posturilor prin: 

a) verificarea modului de îndeplinire a sarcinilor didactice de către membrii 
departamentului, titulari sau la plata cu ora; 

b) verificarea îndeplinirii sarcinilor de cercetare ştiinţifică, aferente normei didactice, 
de către membrii departamentului; 

c) întocmirea, prin consultarea cu membrii departamentului, a statelor de funcţiuni, 
fişelor individuale ale posturilor şi planurilor de învăţământ; 

d) propunerile înaintate Consiliului Facultăţii, în urma consultărilor cu membrii 
Departamentului, a posturilor ce urmează a fi scoase la concurs; 

e) înaintarea către Consiliului Facultăţii a propunerilor cu membrii comisiilor de 
admitere, licenţă ş.a.; 

f) verificarea periodică a prezenţei la cursuri a cadrelor didactice şi a respectării 
orarului; 

g) întocmirea, la termenul stabilit de Serviciul contabilitate, a referatului privind realizarea 
sarcinilor didactice de către membrii departamentului (titulari, la plata cu ora), răspunzând direct 
de acest lucru; 

h) avizarea plecărilor cadrelor didactice, cu asigurarea suplinirilor 
sau recuperării orelor; 

i) asigurarea suplinirii orelor în cazul îmbolnăvirii cadrelor didactice din Departament;  
j) propunerea către Consiliului Facultăţii, în urma analizei în şedinţă de departament, de 

cursuri şi alte materiale pentru tipărire;  
k) avizarea cererilor de material didactic, instrumente muzicale şi accesorii; 

       l) asigurarea ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Facultăţii; 
      m) coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică a Departamentului; 
      n) administrează activitatea de evaluare periodică a programelor de studii; 

o) coordonarea şi organizarea manifestărilor artistice ale Departamentului şi 
concursurile profesionale studenţeşti; 
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p) coordonarea problemele legate de spaţiul de învăţământ al Departamentului. 
            r) în cazul unor abateri disciplinare ale cadrelor didactice, propune măsuri şi sancţiuni în 
conformitate cu Statutul personalului didactic (LEN) şi legislaţia în vigoare. 
        (4) La propunerea Consiliului Departamentului, decanul, poate iniţia acţiunea de revocare din 
funcţie  a directorului de departament ce a încălcat obligaţiile asumate prin prezenta Cartă, a 
săvârşit fapte ce contravin legislaţiei în vigoare şi Codului de etică şi deontologie universitară. 
Revocarea se face cu validarea de către Senat. 

 

Art. 48 (1) Conducerea operativă a Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat se 
asigură de către Director. 

(2) Directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat este subordonat 
Rectorului Universităţii, este invitat al Consiliului de administraţie al Universităţii şi este 
remunerat pentru activitatea desfăşurată cu o indemnizaţie similară celei de prorector. 

(3) Pentru asigurarea conducerii operative, CSUD îşi alege un Birou, a cărui componenţă 
numerică, organizare şi funcţionare se vor stabili prin Regulamentele proprii de organizare şi 
desfăşurare a programelor de studii doctorale ale IOSUD. 

(4) Directorul CSUD este numit de către Rector în urma organizării unui concurs , prin 
decizie emisă în conformitate cu prevederile Cartei universitare sau ale Regulamentului de 
constituire şi funcţionare. 

(5) La concursul pentru ocuparea postului de Director se pot prezenta conducători de 
doctorat şi sunt angajaţi ai IOSUD. 

(6) Procedura concursului privind ocuparea postului de Director este reglementată prin 
Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al 
IOSUD. 

(7) În baza deciziei de numire a Directorului, reprezentantul autorizat al IOSUD încheie, cu 
persoana desemnată, un contract de management, pe o durată de patru ani. 

(8) Drepturile şi obligaţiile Directorului, criteriile şi procedurile de evaluare a activităţii 
acestuia, precum şi modalităţile de modificare şi încetare a contractului anterior expirării duratei 
pentru care a fost încheiat sunt prevăzute în contractul de management. 

 

       Art. 49  (1) Pentru asigurarea calităţii activităţilor de management, la nivelul Universităţii 
funcţionează structuri de consultanţă, monitorizare şi evaluare internă: 
      - Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 
      - Comisia de Etică universitară;  
      - Consiliul pentru Cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică; 
      - Comisia pentru Relaţii Internaţionale; 

Înfiinţarea, modificarea sau desfiinţarea structurilor de tipul celor menţionate la alin.1 se face 
la propunerea Consiliului de Administraţie  şi sunt validate de Senat. Reglementarea 
competenţelor, a ierarhizării şi adoptarea regulamentelor de funcţionare sunt validate de către 
Senatul Universităţii. 

Relaţiile de subordonare ale acestor structuri sunt reglementate prin Organigrama Universităţii. 
 

Art. 50  În Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi funcţionează structurile cuprinse în 
organigramă. 
 

VI. PERSONALUL DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR 
 

Art. 51 Posturile didactice din Universitatea  de Arte „George Enescu" din Iaşi respectă 
legislaţia privind învăţământul superior din România. 
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Art. 52 Selectarea şi promovarea personalului didactic titular în Universitatea de Arte 
„George Enescu" din Iaşi se face prin concurs, conform LEN 1/2011, a celorlalte prevederi 
legislative în vigoare şi a Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice. 
 

      Art. 53 Profesorii universitari pensionaţi care s-au remarcat la nivel naţional şi internaţional, 
prin activitatea de creaţie artistică, ştiinţifică şi pedagogică, pot funcţiona în continuare în calitate 
de profesori asociaţi, la propunerea departamentului, cu avizul Consiliului Facultăţii sau al 
Departamentului în care au activat, şi cu aprobarea Senatului universitar, respectând legile în 
vigoare. Atribuţiile profesorului asociat se stabilesc de către departament, prin fişa individuală a 
postului. Confirmarea şi aprobarea pentru titlul de profesor asociat sunt valabile pentru un an 
universitar.  
 

Art. 54 Posturile didactice vacante pot fi ocupate temporar, cu reconfirmare anuală, de către 
personalul didactic titular din Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi sau de către 
personalul didactic asociat, prin plata cu ora, în condiţiile legii. 
 

       Art. 55 Specialiştii din ţară sau din străinătate, cu valoare ştiinţifică şi didactică recunoscută, 
pot fi angajaţi în calitate de „profesori invitaţi", la propunerea Departamentului, cu avizul 
Consiliului Facultăţii şi cu aprobarea Senatului Universităţii. 
 

      Art. 56 (1) Perfecţionarea personalului didactic din Universitate este finanţată în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările proprii şi se realizează prin: 

a) programe de documentare şi schimburi de experienţă la nivel naţional şi internaţional, 
inclusiv în domeniul pedagogic; 

b) programe de specializare prin cooperare cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare 
din ţară şi din străinătate; 

c) programe de studii posdoctorale; 
d) programe de cercetare ştiinţifică, realizate în ţară sau prin cooperare internaţională. 

 (2) Structurile în care sunt integrate cadrele didactice care au participat la activităţile 
menţionate la paragraful 1 analizează modul în care se realizează valorificarea noilor 
competenţe. 
 

Art. 57 Perfecţionarea personalului de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic se face în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările Universităţii. 
 
VII. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR COMUNITĂŢII UNIVERSITĂŢII 
DE ARTE „GEORGE ENESCU" DIN IAŞI 
 

Art. 58 Personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic din Universitatea 
de Arte „George Enescu" din Iaşi are drepturi şi îndatoriri care decurg din legislaţia în vigoare, din 
prezenta Cartă şi din prevederile contractului colectiv de muncă. 
  Art. 59 Drepturile personalului didactic garantate de prezenta Cartă sunt următoarele: 

a) dreptul la dezvoltare profesională şi la perfecţionare; 
b) dreptul de a utiliza baza materială şi resursele Universităţii de Arte „George Enescu" din 

Iaşi, în vederea realizării îndatoririlor profesionale; 
c) exercitarea dreptului de autor asupra prelegerilor şi a oricăror rezultate ale activităţii 

didactice, de creaţie artstică şi cercetare; 
d) dreptul de a pune în practică idei novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ, 

cu avizul Departamentului; 
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e) dreptul de evaluare a performanţelor la învăţătură ale studenţilor, pe baza unui sistem 
validat şi potrivit conştiinţei proprii; 

f) dreptul la cercetare ştiinţifică, în conformitate cu libertatea academică, în orice domeniu se 
consideră necesar, cu respectarea normelor deontologice ale cercetării ştiinţifice; 

g) dreptul la libera comunicare a rezultatelor cercetării, în cadrul universitar şi în afara lui, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare; 

h) dreptul de a discuta rezultatele cercetării ştiinţifice din domeniul de competenţă şi de a 
propune standarde de validare a cunoştinţelor; 

i) dreptul de a exprima liber opinii profesionale în spaţiul universitar şi de a iniţia acţiuni în 
nume propriu, în afara acestui spaţiu, dacă aceasta nu afectează prestigiul învăţământului şi 
demnitatea profesiei; 

j) dreptul de a participa la conducerea activităţilor Departamentului, Facultăţii sau 
Universităţii; 

k) dreptul de a alege şi de a fi ales în funcţii de conducere, cu respectarea criteriilor de 
eligibilitate; 

l) dreptul de a contesta deciziile, pe cale ierarhică precum şi în instanţele judecătoreşti; 
m) dreptul de a avea postul rezervat, în condiţiile prevăzute de lege, pentru perioada în care 

desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare în străinătate, pe baza unor acorduri şi convenţii 
interguvernamentale sau ale acordurilor încheiate de Universitatea de Arte „George Enescu" din 
Iaşi, precum şi în situaţiile prevăzute în LEN; 

n) dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi cultural-artistice, 
organizate sub egida Universităţii de Arte „George Enescu" din Iaşi sau în afara acesteia; 

o) dreptul de a participa la viata publică şi socială în propriul interes şi în beneficiul 
Universităţii de Arte „George Enescu" din Iaşi. 
 

Art.60 (1) Îndatoririle personalului didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic decurg 
din Carta universitară şi regulamentele stabilite în conformitate cu aceasta, din statul de funcţii şi 
din fişa postului şi se referă, în principal la: 

a) îndeplinirea integrală şi la nivel optim a obligaţiilor profesionale prevăzute în statul de 
funcţii; 

b) respectarea în orice împrejurare a standardelor eticii universitare; 
c) respectarea Cartei Universităţii şi a regulamentelor stabilite în conformitate cu aceasta; 
d) reprezentarea la nivel naţional şi internaţional a Universităţii, la standarde ştiinţifice şi etice 

corespunzătoare; 
e) respectarea sarcinilor ce decurg din legislaţia în vigoare şi a reglementărilor 

Universităţii. 
 (2) Pe lângă îndatoririle prevăzute la aliniatul 1, personalul didactic are obligaţia de a 
respecta următoarele norme de conduită în spaţiul universitar al Universităţii de Arte 
„George Enescu" din Iaşi: 

a) să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea îndatoririlor profesionale; 
b) să facă observaţii critice asupra competenţelor profesionale ale unui alt cadru didactic numai 

în prezenţa celui în cauză; 
c) să aibă o ţinută demnă şi civilizată în relaţiile cu colegii, studenţii şi celelalte categorii de 

personal din Universitate. 
 

Art. 61 Activitatea merituoasă a cadrelor didactice poate fi recompensată prin: 
a) adresarea de mulţumiri publice în şedinţe de departament, ale Consiliilor Facultăţilor, 

Departamentelor şi ale Senatului; 
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b) scrisori de apreciere din partea Rectorului; 
c) diplome de merit emise de Universitatea de Arte „George Enescu"   din Iaşi şi înmânate în 

faţa Senatului; 
d) acordarea de premii anuale; 
e) acordarea salariilor diferenţiate şi a gradaţiei de merit, conform dispoziţiilor legale şi 

metodologiei proprii aprobate de Senatul Universităţii de Arte „George Enescu" din Iaşi. 
 

Art. 62 (1) Neîndeplinirea, din culpă sau din rea-voinţă, a unor îndatoriri profesionale, 
prevăzute în statul de funcţii sau în fişa postului, sau încălcarea normelor de comportare în dauna 
interesului învăţământului şi prestigiului Universităţii de Arte „George Enescu" din Iaşi se 
sancţionează disciplinar, în raport cu gravitatea abaterilor, cu respectarea legilor în vigoare şi a 
Cartei Universităţii. 

(2) Calitatea de membru al comunitatii academice al Universitatii de Arte „George Enescu” 
este incompatibilă cu denigrarea instituţiei sau a membrilor ei, presupune ataşament faţă de 
valorile promovate de universitate si o angajare civică in realizarea obiectivelor universităţii. Orice 
manifestare contrară acestor valori duce la excluderea din comunitatea academică şi atrage 
desfacerea contractului de muncă a personalului angajat, exmatriularea în cazul studenţilor, sau 
retragerea titlului onorific obţinut. 
 
VIII. ASIGURAREA CALITĂŢII PROCESULUI DIDACTIC 
 

Art. 63 (1)În Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi învăţământul se desfăşoară în 
limba română şi în alte limbi de circulaţie internaţională, pentru programele acreditate în mod 
expres. Învăţământul este gratuit (pe locuri finanţate de minister) şi cu taxă (pe locuri aprobate de 
Consiliul fiecărei Facultăţi). Pentru depăşirea duratelor de şcolarizare 
prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor 
forme de verificare care depăşesc prevederile planurilor de învăţământ se percep taxe 
stabilite de Senat. De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru activităţi neincluse în planul de 
învăţământ, conform unei metodologii aprobate de Senatul universitar. Cuantumul taxelor, ca şi 
scutirea de plată a acestora se stabilesc în fiecare an de către Senat. 

(2) Admiterea în ciclurile I, II şi III de învăţământ se face prin concurs, în baza unei 
metodologii aprobată de Senat. 

(3) Studenţii străini pot studia în Universitatea de Arte Iaşi în conformitate cu prevederile 
legale. 
      (4) Planurile de învăţământ se elaborează în baza Sistemului European de Credite 
Transferabile, se analizează în cadrul Consiliilor Facultăţilor, se aprobă de Senat şi se avizează de 
către Ministerul tutelar. 

(5) Programele analitice/Fişele disciplinelor se elaborează de către titularii de discipline/şef de 
specializare (după caz), se avizează în Departament şi se aprobă în Consiliul Departamentului. 
   (6) Evaluarea pregătirii studenţilor se face conform Regulamentului privind organizarea 

procesului de învăţământ în sistemul de credite transferabile. 
     (7) Examenele de finalizare a studiilor au la bază metodologii elaborate de fiecare Facultate, în 
concordanţă cu normele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobată de 
Senat. Repetarea examenului de finalizare a studiilor se face cu taxă, al cărei cuantum se stabileşte 
de către Senat. 
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Art. 64 Evaluarea calităţii programelor de studiu la nivel de licenţă şi masterat se face 
conform Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 
programelor de studii. 
 

Art.65 Organizarea şi desfăşurarea studiilor doctorale se face conform regulamentului 
aprobat de către Senatul Universităţii. 
 

Art. 66 Evaluarea activităţii didactice a membrilor corpului profesoral se realizează în baza 
unui set de criterii cuprinse în Fişa de Evaluare Profesională, revizuită anual de către Consiliul 
pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi aprobată de Senatul Universităţii. 
 
IX CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ 

 
A. Principii generale  
Valorile şi principiile pe care le promovăm sunt: libertatea academică, autonomia 

personală, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea 
intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija.  

A.1. Libertatea academică  
a) Universitatea este un spaţiu liber de ingerinţe, presiuni şi constrângeri politice, religioase 

şi de putere economică, exceptând constrângerile de natură ştiinţifică, legală şi etică. Membrii 
universităţii sunt protejaţi faţă de cenzură, manipulări, persecuţii, în condiţiile respectării 
standardelor ştiinţifice şi a responsabilităţilor profesionale.  

b) Orice membru al comunităţii universitare trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, pe 
baza respectului pentru diferenţe.  

A.2. Autonomia personală  
Universitatea promovează un mediu propice exercitării autonomiei personale. În acest scop 

asigură diverse oportunităţi de studiu şi cercetare precum şi oportunităţi pentru ca fiecare membru 
al universităţii să poată lua şi aplica decizii în privinţa propriei cariere academice şi profesionale.  

A.3. Dreptatea şi echitatea  
Membrii universităţii vor fi trataţi drept, corect şi echitabil.  

Universitatea adoptă măsuri ferme pentru egalitatea de şanse în acces la studii, angajare şi la 
programe, pentru eliminarea conflictelor de interese, pentru prevenirea şi combaterea oricărei 
forme de corupţie, favoritism şi nepotism.  

A.4. Meritul  
Universitatea noastră asigură recunoaşterea, cultivarea şi recompensarea meritelor 

personale şi colective care conduc la împlinirea menirii sale instituţionale. Printre acestea se 
numără ataşamentul faţă de profesie şi studiu, faţă de instituţie şi membrii comunităţii academice, 
creativitatea şi talentul, eficienţa şi performanţa.  

A.5. Profesionalismul  
Universitatea noastră se angajează să cultive un mediu propice pentru cercetare şi 

competitivitate. În acest scop, dezvoltăm programe, capabile să conducă la formarea specialiştilor 
competitivi şi la creşterea prestigiului nostru în cercetare. Încurajăm şi recompensăm orientarea 
spre calitate ştiinţifică, pedagogică, în mod deosebit spre excelenţă, a profesorilor, cercetătorilor, 
studenţilor. Cultivăm iniţiativa, curiozitatea ştiinţifică încurajăm şi recompensăm eficienţa, 
calitatea şi excelenţa profesională la nivel managerial şi administrativ. Acţionăm împotriva 
imposturii, amatorismului superficialităţii, dezinteresului si plafonării.  

A.6. Onestitatea şi corectitudinea intelectuală  
Universitatea apără dreptul la proprietate intelectuală. Beneficiile vor fi acordate celor care 
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se află la originea proprietăţii intelectuale. Toţi cei care au participat la diferite stadii ale cercetării 
ale cărei rezultate devin publice trebuie menţionaţi, în spiritul onestităţii profesionale, al 
recunoaşterii şi recunoştinţei. Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul total sau 
parţial, copiatul în cadrul examenelor sau concursurilor, ,,fabricarea" rezultatelor cercetărilor, 
substituirea lucrărilor sau a identităţii persoanelor examinate, preluarea lucrărilor de la colegi sau 
profesori, ca şi tentativele de corupere spre fraudă.  

A.7. Transparenţa  
Universitatea respectă principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care 

interesează membrii comunităţii universitare, potenţialii candidaţi, absolvenţii, instituţiile cu care 
colaborează şi publicul larg, asigurând o informare consistentă şi corectă. Prin aceasta, facilităm 
egalitatea de şanse în competiţie şi asigurăm accesul echitabil la resursele universitare. 
Universitatea interzice ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au dreptul 
membrii săi şi publicul larg.  

A.8. Responsabilitatea profesională şi socială  
Universitatea noastră îşi încurajează membrii să se distingă prin implicare în problemele 

profesionale şi publice, prin colegialitate. Programele şi activităţile vor fi orientate către nevoile 
societăţii Atunci când membrii săi reprezintă public Universitatea, trebuie să respecte standardele 
etice şi profesionale. Garantăm membrilor universităţii dreptul de a critica public, întemeiat şi 
argumentat încălcările standardelor profesionale şi de calitate, ale drepturilor membrilor 
comunităţii universitare şi colaboratorilor.  
Nu sunt permise: dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a programelor şi persoanelor din 
instituţie de către membrii propriei comunităţi academice.  

A.9. Respectul şi toleranţa  
Universitatea promovează existenţa unei comunităţi academice şi rezidenţiale în cadrul 

căreia este respectată demnitatea fiecăruia într-un climat liber de orice manifestare şi formă de 
hărţuire, exploatare, umilire, dispreţ, ameninţare sau intimidare. Universitatea promovează la 
valoarea toleranţei faţă de diferenţele între oameni, între opinii, credinţe şi preferinţe intelectuale. 
Nu sunt îngăduite manifestări misogine, rasiste, şovine, xenofobe, homofobe şi hărţuirea sexuală.  

A.10. Bunăvoinţa şi grija  
Universitatea încurajează aprecierea, faţă de cei merituoşi, empatia, compasiunea, sprijinul 

faţă de cei aflaţi în nevoie, amabilitatea, politeţea, altruismul, înţelegerea, solidaritatea, între toţi 
membrii comunităţii academice. Totodată descurajează comportamentele care denotă invidie, 
cinism, vanitate.  

B. Memorandum explicativ  
Termeni, interpretări, exemple  

          B.1.Libertatea academică  
  Credinţele religioase, ataşamentele politice, alte categorii de credinţe sunt, în spaţiul 
universitar laic, o problemă privată a membrilor comunităţii academice. Ele nu pot să fie impuse 
altora, prin abuz de putere şi autoritate. Nimeni nu are dreptul să manipuleze, îndoctrineze şi să 
educe dogmatic în interiorul spaţiului universitar (laic) şi, prin aceasta, să încalce dreptul 
studenţilor, cadrelor didactice sau cercetătorilor la obiectivitate în cunoaştere şi la formare 
ştiinţifică adecvată domeniului de studii. Libertatea personală se reflectă şi în protejarea dreptului 
la privatitate şi confidenţialitate. 
Astfel, personalul didactic şi administrativ are obligaţia să respecte confidenţialitatea în 
problemele care ţin de viaţa privată a studenţilor, să nu dea informaţii decât cu autorizaţia 
decanatului sau rectoratului şi numai când există motive îndreptăţite.  

Această regulă este valabilă de asemenea în privinţa cererilor personale referitoare la 
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păstrarea confidenţialităţii în privinţa statusului marital, orientării sexuale sau disabilităţilor 
ascunse, domiciliului, apartenenţei politice, religioase etc. Membrii personalului care au acces la 
documente şi informaţii trebuie să aibă grijă să menţină caracterul confidenţial şi privat al unor 
astfel de informaţii şi să protejeze persoanele care nu doresc ca aceste informaţii să devină publice. 
Incălcarea confidenţialităţii se sancţionează.  

B.2.Autonomia personală  
Exercitarea autonomiei personale în spaţiul universitar înseamnă posibilitatea de a alege 

individual, în cunoştinţă de cauză, programele de studiu şi cercetare, traseele de carieră academică, 
oportunităţile, nivelul de excelenţă la care doreşte să acceadă cineva. Toate informaţiile de 
importanţă pentru membrii comunităţii academice şi pentru publicul larg, în special în ceea ce 
priveşte standardele academice, programele de studiu şi cercetare, evaluarea, accesul şi 
promovarea (prin admitere, angajare, contractare), membrii corpului profesoral şi elementele 
relevante din CV-ul profesional al acestora, membrii conducerii universitare şi CV-urile acestora, 
structura universităţii, cercetarea universitară, baza materială, serviciile sociale etc. vor fi puse în 
mod egal şi în timp util la dispoziţia tuturor celor interesaţi, pentru ca aceştia să poată alege în 
cunoştinţă de cauză în privinţa studiilor şi profesiei. Aceste informaţii trebuie publicate pe paginile 
web ale universităţii, încălcarea autonomiei personale conduce la sancţiuni pentru cei responsabili 
de asigurarea acesteia.  

B.3. Dreptatea şi echitatea  
B.3.1. Principiul nediscriminării şi egalităţii de şanse  
Discriminarea în mediul academic reprezintă tratamentul inegal al unei persoane, tratament 

care urmăreşte sau conduce la încălcarea ori limitarea drepturilor persoanei respective pe baza 
genului, rasei, vârstei, disabilităţii, orientării sexuale, a naţionalităţii, etniei, religiei, categoriei 
sociale, stării materiale sau mediului de provenienţă.  

Discriminarea poate avea forme indirecte atunci când, în raport cu criteriile menţionate de 
acest cod defavorizează de facto anumite persoane. De exemplu, anumite reguli de susţinere a 
examenelor, deşi sunt aceleaşi pentru toţi studenţii, indiferent de particularităţile lor, ar putea să 
dezavantajeze practic persoanele cu disabilităţi (care, de pildă, nu pot intra sau nu pot să aştepte 
mai multe ore pentru a intra în ordine alfabetică la un examen oral). Sau, orarul unor cadre 
didactice trebuie să fie astfel conceput încât acesta să poată permite persoanei în cauză să respecte 
anumite ritualuri religioase, deşi aceasta ar implica o abatere de la grila neutră de repartizare a 
orelor.  

În contextul nici unui fel de examen sau concurs, o femeie nu poate să fie defavorizată 
fiindcă este însărcinată, are copii în îngrijire sau este mamă singură.  
Discriminarea directă se sancţionează potrivit legii. Discriminările indirecte sunt ancţionate 
instituţional, în funcţie de gravitate.  

B.3.2. Eliminarea conflictelor de interese  
Personalul didactic şi nedidactic trebuie să ia măsurile necesare în scopul de a evita sau 

soluţiona adecvat situaţiile în care pot să apară conflicte de interese care ar putea compromite, 
direct sau indirect, îndeplinirea îndatoririlor lor. Conflictele de interese decurg din intersectarea 
mai multor tipuri de relaţii sau poziţii, de natură să afecteze judecăţile şi evaluările corecte şi 
acţiunile membrilor comunităţii. Ele pot duce la practici precum favoritismul şi nepotismul, la 
aplicarea unor standarde duble în apreciere sau evaluare, ori la acte de persecuţie sau răzbunare, pe 
care Universitatea trebuie să le respingă. Astfel că, persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi 
rude până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să 
se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare 
instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii 
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de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul 
al III-lea inclusiv .  

Persoana aflată în conflict de interese trebuie să se autorecuze din comisia de evaluare 
sau supervizare în cazul respectiv, iar dacă refuză, să fie recuzată de către ceilalţi membri ai 
comisiei.  
  În situaţiile în persoanele care evaluează şi care se găsesc într-un conflict de interese sunt 
singurele abilitate să realizeze evaluarea, este necesară aducerea unei alte persoane competente 
dintr-o alta instituţie de învăţământ universitar de profil, iar daca nici această măsură nu este 
posibilă, se va numi un terţ care să supravegheze sau verifice examenul.  

B.3.3.Conflicte care decurg din rolurile multiple  
Acest tip de conflict de interese poate să apară atunci când o persoană deţine roluri 

multiple în instituţia academică. De exemplu, atunci când o persoană care ia decizii cu privire la 
împărţirea granturilor de cercetare sau a altor resurse şi se află într-o echipă care solicită finanţare, 
ea ar putea să nu judece obiectiv toate criteriile relevante ale echipelor competitoare. Asemenea 
situaţii vor fi evitate în instituţia de învăţământ superior.  

B.3.4. Conflicte care decurg din interesele materiale  
Această categorie de conflicte de interese priveşte raporturile unui membru al universităţii 

cu membri ai societăţilor comerciale sau alţi furnizori de servicii cu care instituţia de învăţământ 
superior întreţine relaţii de colaborare.  În asemenea cazuri, persoanele care au interese materiale 
în firmele sau organizaţiile respective (sau au rude apropiate cu astfel de interese materiale) nu 
trebuie să participe la negocierea relaţiilor dintre acestea şi universitate.  
Angajarea studenţilor, cu remuneraţie sau pentru diversele forme de practică academică, într-o 
societate comercială sau asociaţie de orice tip în care cadrele didactice evaluatoare deţin un interes 
material, personal sau profesional este interzisă .  

B.4. Conflicte care decurg din colaborările externe sau alte angajamente  
Colaborările externe sau alte obligaţii profesionale externe ale personalului didactic şi 

administrativ al universităţii nu trebuie să afecteze îndeplinirea integrală a sarcinilor profesionale 
ale acestora.  
Neaplicarea acestui principiu atrage sancţiuni proporţionale.  

B.5. Prevenirea şi combaterea corupţiei  
Vicierea climatului universitar poate avea drept sursă principală corupţia. Aceasta 

generează tratament inechitabil, nedreptăţi şi favoritisme, subminează aplicarea principiului 
meritului şi creează suspiciune şi neîncredere în valoarea diplomelor şi competenţa profesională a 
absolvenţilor.  

De aceea universitatea trebuie să contracareze acest fenomen şi să pedepsească pe cei care 
îl promovează.  

Unele acte de corupţie nu sunt prevăzute în legi, dar fac parte din categoria celor care se 
înscriu în ,,capturarea" universităţii sau a facultăţii, departamentului etc. de către persoane sau 
grupuri de interese care deţin puterea şi distribuie clientelar resursele materiale: dotări, gradaţii 
şi/sau salarii de merit, prime, burse, resursele de educaţie şi cercetare, etc. .  

Universitatea se angajează să sancţioneze sever din punct de vedere instituţional atât actele 
evidente de corupţie, cum ar fi darea si primirea de foloase necuvenite, atât în forma consumată, 
cât şi in cazul tentativei, dar şi pe cele mai puţin evidente, însă la fel de nocive, ca traficarea 
clientelară (cumpărarea şi vânzarea în bani sau contraservicii) a examenelor sau concursurilor 
pentru ocuparea posturilor, inclusiv practicarea ,,pilelor" ierarhice sau colegiale etc.  

Printre cele mai grave forme de corupţie în mediul universitar se numără:  
- traficarea examenelor de admitere şi absolvire (vânzarea, cumpărarea sau substituirea de 
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lucrări contra bani, servicii sau contraservicii). În vederea combaterei acestei forme de fraudă 
deosebit de gravă, conform dispoziţiilor art.143 alin.4 şi 5 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale, fiecare student, masterand ori doctorand, la predarea lucrărilor de finalizare a studiilor 
vor depune o data cu acestea o declaraţie pe propria răspundere privind originalitatea acestor 
lucrări;  

- solicitarea de către membrii comunităţii universitare de bani sau cadouri, tentative de 
mituire sau mituirea acestora, precum şi cointeresarea în alte forme;  

- solicitarea unor servicii personale, de orice tip, de la persoane care sunt sau urmează să 
fie în proces de evaluare, angajare, sau promovare, precum şi oferirea unor astfel de servicii în 
schimbul indulgenţei.  

Constituie, de asemenea, abateri de la etica universitară oferirea de bani, cadouri sau 
servicii personale membrilor comunităţii universitare, atunci când acceptarea acestor cadouri/ 
servicii are drept scop în mod explicit sau implicit:  

 - furnizarea serviciilor deja prevăzute în fişa postului unui angajat;  
 - influenţarea procesului de evaluare, angajare sau promovare.  
Corupţia poate fi descurajată prin:  
- informarea corectă şi la timp în privinţa criteriilor de admitere şi de concursuri de orice 

tip;  
- excluderea din comisiile de concurs a meditatorilor, rudelor, prietenilor, persoanelor cu 

care concurenţii au relaţii de afaceri;  
- transparenţa sistemului de evaluare;  
- respectarea tuturor termenelor limită impuse şi a datelor de examene indiferent de 

circumstanţele particulare ale studenţilor, cu excepţia celor pentru care aceştia furnizează în scris 
motivaţii, care se păstrează ataşate la catalog (adeverinţe medicale, situaţii personale grave etc);  

- păstrarea lucrărilor de examen/de laborator/referatelor pentru o perioadă cât mai lungă de 
timp;  

- informarea superiorilor ierarhici, asupra eventualelor conflicte de interese care nu pot fi 
evitate.  

B.6. Meritul  
Singura ierarhizare calitativă acceptabilă într-o universitate este cea a meritului. Acest tip 

de ierarhizare este definit de către Comisiile sau Departamentele de Asigurare a Calităţii (DAC) 
în colaborare cu departamentele, facultăţile şi rectoratele din fiecare universitate.  

În cazul studenţilor, meritul se stabileşte în contextul unor criterii de evaluare a 
performanţelor la cursuri, seminarii şi laboratoare, la concursuri profesionale, la licenţe şi 
disertaţii. În cazul cadrelor didactice şi cercetătorilor, meritul se stabileşte după: calitatea 
cursurilor, seminarelor, a activităţii de îndrumare a studenţilor, publicaţiilor ştiinţifice, câştigării 
de granturi, evaluarea făcută de către studenţi.  

Pentru conducere, criteriile se referă mai ales la managementul eficient al resurselor, 
crearea şi menţinerea standardelor profesionale şi morale ridicate în instituţie, evaluarea făcută de 
către reprezentanţii studenţilor, subordonaţi şi conducerea de la nivel superior etc.  

Responsabilitatea faţă de standardele de evaluare a meritului şi de aplicare revine DAC, 
conducerii catedrelor şi consiliilor facultăţilor şi departamentelor, rectoratelor. Comisiile de etică 
intervin mai ales atunci când aceste structuri nu asigură aplicarea principiului meritului în 
proiectarea şi evaluarea activităţii universitare, şi propun sau acordă sancţiuni, inclusiv 
conducerii.  

B.7. Profesionalismul  
Profesionalismul universitar se caracterizează prin:  
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-  competenţă în exercitarea profesiei (autoritate epistemică);  
- credinţa în autonomia deciziilor profesionale şi a exercitării profesiei (protejarea de 

amatorism, diletantism şi impostură); 
- identificarea cu specialitatea şi cu cei din acelaşi domeniu (cariera academică sau de 

cercetare devin elemente ale identităţii personale); 
-  dedicarea faţă de cariera academică pentru o parte semnificativă a vieţii (prestigiul se capătă 

în timp, dar nu depinde decisiv de vechime); 
- obligaţia morală de a lucra în serviciul studenţilor, evitând implicarea emoţională excesivă 

(dar nu şi empatia), arbitrarul şi tratamentul preferenţial nejustificat; 
- credinţa în capacitatea de autoreglare şi menţinerea colegială a standardelor profesionale; 
- solidaritatea colegială şi competiţia loială cu cei din aceeaşi universitate şi domeniu.  
B.8. Onestitatea şi corectitudinea intelectuală  
Lipsa de onestitate academică semnifică toate tipurile de activităţi care împiedică educaţia, 

dezvoltarea cunoaşterii, evaluarea corectă a performanţei studenţilor, cadrelor didactice şi altor 
categorii de angajaţi.  
Este fapta sau tentativa de a folosi sprijin neautorizat din partea unor persoane, folosirea unor 
materiale de documentare interzise în timpul examinării, copiatul. Asemenea fapte conduc la 
alterarea corectitudinii rezultatelor unei examinări sau evaluări.       
  B.9.Fabricarea datelor  

Constituie abatere deosebit de grava utilizarea unor date improvizate într-o cercetare sau un 
experiment, modificarea intenţionată a datelor unui experiment sau unei cercetări, citarea unor 
articole inventate, confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive. Predarea 
aceleiaşi lucrări pentru mai multe examene, precum şi modificarea datelor din dosarul personal de 
concurs sau angajare, de exemplu, potrivit cerinţelor unui concurs, reprezintă de asemenea o 
abatere deosebit de gravă. Constituie înşelăciune şi includerea în CV-ul personal a unor informaţii 
profesionale false.  

B.10.Facilitarea înşelăciunii  
Facilitează înşelăciunea orice persoană care oferă ajutor cuiva despre care ştie că vrea să 

înşele o comisie de examinare: oferirea unei lucrări gata făcute, cu sau fără să solicite bani sau 
servicii pentru aceasta, substituirea unei persoane care urmează să fie examinată.  
  B.11.Avantajele obţinute pe nedrept 

Din această categorie fac parte: ascunderea informaţiilor transmise de profesori faţă de 
colegi, împiedicarea unor colegi sau concurenţi să se concentreze în scopul de a-i disturba la o 
examinare, sabotarea altora prin distrugerea unor materiale din bibliotecă.  

B.12.Plagiatul  
Plagiatul reprezintă o fraudă intelectuală care uneori poate lua proporţii grave: furt 

intelectual deliberat. Forma cea mai gravă este aceea de a-ţi clădi o carieră universitară şi de 
cercetare pe baza unor publicaţii care sunt rezultat al fraudei.  

Plagiatul semnifică preluarea integrală sau parţială a unui material realizat de un alt autor, 
şi prezentarea acestuia ca aparţinând propriei persoane.  

Plagiatul poate fi voluntar (plagiat propriu-zis) sau involuntar (folosirea greşită a 
sistemului de citare, sau neindicarea sursei unui material). Materialul asupra căruia se comite 
plagiat poate fi orice tip de lucrare, realizată sub orice formă, pe orice suport.  

În elaborarea unei lucrări academice de orice fel sau a unei prezentări orale se va ţine cont 
de distincţia dintre parafrazare şi citare propriu-zisă. Preluarea unui citat (text bloc dintr-un 
material străin) folosirea abuzivă a parafrazei (repovestirea ideii/argumentului unui autor), şi 
anume fără utilizarea indiciilor care semnalează în mod convenţional prezenţa unei citări 
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(ghilimele, litere cursive, paragrafe distincte indentate etc.) constituie, de asemenea, plagiat.  
Nu constituie plagiat folosirea unor sintagme sau definiţii scurte, considerate de către 

comunitatea disciplinară ca făcând parte din fondul de noţiuni de bază, comune, al disciplinei 
respective. Cu toate acestea, având în vedere faptul că o atare apreciere presupune un grad de 
subiectivism, este recomandat ca autorii să îşi exercite discernământul şi o atenţie sporită în 
utilizarea unor asemenea sintagme sau definiţii.  

O acuzaţie de plagiat, pentru a fi validă, trebuie însoţită de dovada clară a plagierii, prin 
indicarea textului sau textelor din care s-a plagiat. Nu este nevoie ca materialul indicat să fie sursa 
ultimă a plagierii: dacă două (sau mai multe) referate/articole prezentate simultan conţin fragmente 
comune, fără referinţe explicite la surse, acest lucru este suficient pentru a fundamenta o acuzaţie 
de plagiat; dacă materialul prezentat drept contribuţie proprie, sau un fragment din acesta sunt 
identificate în reţeaua internet, unde de asemenea sunt preluate din aceeaşi sursă ultimă (indicată 
sau nu), acest lucru este suficient pentru a fundamenta o acuzaţie de plagiat.  

Constituie plagiat:  
 - compilaţia de fragmente din mai multe surse/autori, fără referinţe clare la textele sursă;  
- întrepătrunderea dintre fragmentele de texte furate şi munca proprie;  
- preluarea unui text fără referinţe clare, cu modificarea unor expresii din text, şi/sau 

inversarea unor paragrafe/propoziţii/capitole;  
- omiterea marcajelor clare de citare în text, şi menţionarea lucrării sursă (carte, articol, alt 

referat, resursă web etc.) în bibliografia finală.  
Plagiatul minor:  
- utilizarea greşită şi involuntară a materialelor, citatelor, din ignoranţă şi lipsit de intenţie, mai 

ales de către studenţii din primul an.  
- utilizarea excesivă a surselor, însoţită de o cantitate neglijabilă de muncă proprie.  
- situaţia în care este plagiată o foarte mică parte din lucrare şi când partea respectivă nu este 

determinantă în evaluare.  
  La primul caz minor studentul primeşte de  obicei atenţionare şi scădere de notă, şi este 
sfătuit cum să procedeze în viitor. Recomandăm ca acest tip de iniţiere în redactarea de tip 
academic să fie publicată pe pagina web a fiecărei facultăţi. Cazurile minore sunt notate în dosarul 
personal, pentru evidenţă şi pentru prevenirea repetării acestora.  

Cazuri semnificative de plagiat  
Acestea sunt fie cazuri de repetare a plagiatului minor, fie formele extinse de plagiat, mai 

ales plagiatul total. Nota studentului/studentei va fi scăzută proporţional, până la anularea 
examenului. În cazul în care este vorba despre un examen important, sancţiunea poate merge până 
la eliminarea din facultate cu sau fără reînscriere cu taxă în acelaşi an.  

Plagiatul în cazul doctoranzilor şi cadrelor didactice 
În aceste cazuri, se presupune că persoana este academic formată şi gradul de ignoranţă în 

privinţa regulilor, precum şi gradul de inocenţă sunt foarte scăzute. Din acest motiv, analiza 
cazului trebuie făcută de către specialişti în colaborare cu Comisia de etică.   

Cum ne asigurăm că nu comitem plagiat involuntar:  
- dacă nu sunteţi siguri unde aţi găsit un fragment pe care doriţi să îl citaţi, şi nu reuşiţi să 

identificaţi sursa, renunţaţi la el, chiar dacă vi se pare foarte util;  
- dacă doriţi să menţionaţi mai pe larg argumentul unui autor sau al unei autoare, despre care 

consideraţi că s-a exprimat foarte bine, mai bine decât aţi putea reformula dumneavoastră, este mai 
prudent să ataşaţi lucrării un citat mai consistent, decât să riscaţi să omiteţi serii de ghilimele astfel 
încât să pară că încercaţi să treceţi citatele drept parafraze. Citatele mai consistente (mai mari decât 
câteva rânduri succesive) se trec fie cu spaţiere diferită în text (pentru mai multă siguranţă, şi cu 
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caractere italice), fie în anexe, dacă depăşesc o pagină;  
- deşi nu este nevoie să indicaţi surse de documentare pentru cunoştinţe generale (Ex: „Este 

ştiut faptul că Ion Iliescu era Preşedintele României în luna aprilie 2004..."), trebuie să fiţi atenţi în 
utilizarea discernământului propriu în ceea ce priveşte delimitarea cunoştinţelor generale de cele 
care necesită precizarea sursei (Ex: „Este ştiut faptul că regimul instaurat de Nicolae Ceauşescu 
era unul de tip sultanistic..."); 

- dacă în unele cazuri nu sunteţi siguri, este mai bine să menţionaţi sursa informaţiei: este 
foarte improbabil că veţi fi penalizaţi pentru referinţe nenecesare; 

- înainte de predarea lucrărilor, recitiţi-le cu atenţie urmărind marcajele de citare şi referinţele.  
Ca urmare, în vederea prevenirii cazurilor de plagiat şi în conformitate cu dispoziţiile Legii 

nr.1/2011, îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat vor răspunde 
în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora. De asemenea, este 
interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a 
calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat. Fiecare 
student, masterand sau doctorand, o data cu predarea lucrării de licenţă/dizertaţie/doctorat va 
completa şi semna o declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării depuse . 
În cazul în care se constată că rezultatele unui examen ori ale unei evaluări au fost obţinute în mod 
fraudulos, se poate dispune anularea examenului sau evaluarii respective, cu sau fară repetarea 
exemenului/evaluării. 

B.13. Transparenţa  
Transparenţa presupune accesul la informaţii atât în ceea ce priveşte admiterea, evaluarea, 

angajarea şi promovarea, cât şi în privinţa surselor de finanţare sau de cercetare şi criteriilor după 
care se iau deciziile instituţionale în Universitate. Toate aceste informaţii sunt publicate pe 
paginile web ale universităţii.  Transparenţa la admitere, evaluare, angajare şi promovare 

Angajarea şi promovarea personalului academic şi administrativ se fac pe baza meritelor 
relevante ale candidaţilor pentru postul respectiv, luându-se în considerare principiile 
nediscriminării şi egalităţii de şanse.  

Studenţii au dreptul la acces în privinţa informaţiilor despre criteriile de evaluare la examene, 
colocvii etc, încă de la începutul fiecărui curs (seminar, laborator etc. - inclusiv cele de licenţă, 
disertaţie, doctorat), precum şi la explicaţii privind notele obţinute.  

Criteriile de selecţie pentru angajare şi promovare trebuie definite cu claritate şi să 
corespundă viitoarelor atribuţiuni ale persoanei evaluate. Scoaterea postului la concurs va respecta 
prevederile legale, precum şi prevederile rezonabile ale regulamentului interior al instituţiei de 
învăţământ, privind condiţiile de publicitate.  

Interviurile sau examenele de promovare nu trebuie să conţină întrebări privind relaţiile 
personale şi viaţa privată a candidaţilor, statutul civil, sau istoriile personale (cu excepţia celor 
privind strict parcursul academic sau parcursul profesional). Organismele de evaluare vor oferi 
informaţii clare pentru toţi candidaţii privind particularităţile poziţiei scoase la concurs, inclusiv 
programul special necesar exercitării postului, necesitatea unor deplasări frecvente.  

Fondurile puse la dispoziţie pentru învăţământ, cercetare, administrare, de către 
universitate sau de către terţi (instituţii publice naţionale şi internaţionale, fundaţii, persoane fizice, 
firme etc.) trebuie utilizate în strictă conformitate cu scopurile şi regulile în funcţie de care au fost 
acordate.  

Universitatea solicită membrilor ei (în special cadrelor didactice şi cercetătorilor) ca în 
cercetările şi publicaţiile lor să menţioneze, în mod expres, sprijinul material acordat de 
universitate sau de alte organizaţii, instituţii, firme sau persoane fizice. Constituie abatere deosebit 
de gravă introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare. 
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  B.14. Responsabilitatea   
Membrii comunităţii universitare au dreptul moral la critică şi insubordonare, exprimate 

public, dacă au argumente şi probe că sunt încălcate standardele ştiinţifice, pedagogice, etice sau 
legale.  
Sunt supuse sancţionării: dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a programelor şi 
persoanelor din propria instituţie şi din alte instituţii universitare de către membrii propriei 
comunităţii academice.  

B.15. Respectul şi toleranţa  
Respectul faţă de ceilalţi se demonstrează prin aceea că disputele se rezolvă prin argumente 

raţionale şi nu prin utilizarea unor tipuri de limbaj (cuvinte, etichetări, stil şi ton) sau acţiuni care 
reprezintă atacuri la persoană, toate fiind strict interzise.  

B.16. Hărţuirea  
Universitatea nu îngăduie nici o formă de hărţuire în mediul academic. Hărţuirea în forme 

precum: misoginismul, sexismul, rasismul, şovinismul, xenofobia, homofobia, hărţuirea în privinţa 
convingerilor religioase sau politice este incompatibilă cu politicile de egalitate de şanse şi nu sunt 
premise în comunitatea noastră academică.  

Universitatea interzice orice formă de hărţuire, în mod particular pe cea sexuală.  
Hărţuirea reprezintă comportamentul degradant, intimidant sau umilitor care urmăreşte sau 

conduce la afectarea capacităţii unei persoane de a-şi desfăşura în mod firesc activităţile 
profesionale şi de studiu, sau de a-şi exercita drepturile. Hărţuirea constă, de regulă, într-un 
comportament repetat (ameninţări fizice şi verbale, critici umilitoare, avansuri sexuale etc), dar 
poate consta şi din acte singulare, atunci când acestea au o natură agresivă (de obicei de natură 
fizică).  

Având în vedere faptul că multe dintre acţiunile de hărţuire (de exemplu urmăriri, telefoane 
insistente) au loc în afara universităţii, faptul că acestea nu se petrec în spaţiul universitar nu poate 
constitui un motiv pentru care    s-ar situa în afara prevederilor prezentului Cod de etică.  

Hărţuirea poate fi îndreptată împotriva unei persoane anume sau poate consta în acte care 
creează un mediu academic ostil, perturbând capacitatea membrilor unui grup (de obicei femeile, 
minoritarii etnici sau rasiali, persoane cu disabilităţi, persoanele cu orientare sexuală diferită de 
cea a majorităţii, minorităţile religioase) de a-şi desfăşura activităţile universitare.  

Atunci când este exercitată de către persoane cu funcţii ierarhic superioare victimei, atunci 
când este exercitată de profesori asupra studenţilor sau de evaluatori asupra persoanelor evaluate, 
hărţuirea presupune abuzul de putere, care constituie o circumstanţă agravantă.  

Hărţuirea ca act singular, la prima abatere, poate fi sancţionată cu avertisment şi oferirea de 
scuze scrise persoanei sau grupului hărţuit. La a doua abatere, hărţuirea trebuie sancţionată cu 
măsuri administrative, care pot varia în funcţie de gravitate de la sancţiuni de tipul reţinerii din 
salariu/bursă până la eliminarea din comunitatea universitară respectivă.  

Comportamentele sexiste şi expresiile misogine repetate şi ostentative sunt, la rândul lor, 
forme de hărţuire. Cu alte cuvinte, ele afectează mediul în care trăieşte o persoană, o ofensează, o 
insultă, o intimidează şi conduc la scăderea performanţelor acesteia. Nesancţionat, un asemenea 
comportament conduce la scăderea încrederii în sine a unei persoane, la un sentiment nejustificat 
de vinovăţie, la alienare. Uneori, mai grav, produce abandonarea unei activităţi sau chiar boli 
psihice. Mediul academic este şi poate să fie afectat de hărţuire.  

Hărţuirea sexuală este adesea sursă şi rezultat al inechităţii de gen.  
Definirea hărţuirii sexuale (HS):  
Universitatea defineşte hărţuirea sexuală ca avansuri sexuale nedorite, cerere de favoruri 

sexuale şi alte manifestări verbale sau fizice de natură sexuală în cadrul cărora:  
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- supunerea sau respingerea la un astfel de comportament au legătură cu condiţionarea 
instruirii, evaluării, angajării, promovării sau participării la activitatea universitară;  

- un asemenea comportament afectează prin intimidare, ostilitate, ofensă, munca oricărei 
persoane, performanţa sa academică, condiţiile de viaţă, mediul de desfăşurare a activităţii. Este 
posibil ca şi cadrele didactice sau cadrele de conducere să fie supuse unor tentative de corupere 
sexuală de către studenţi sau subordonaţi. Acest comportament trebuie, la rândul său, sancţionat.  
  Victimele hărţuirii sexuale pot să fie atât femeile cât şi bărbaţii, iar HS se poate manifesta 
între sexe diferite sau între persoane de acelaşi sex.  
  Exemple de HS:  

- insistenţa de a fi acceptat erotic sau sexual prin scrisori, telefoane sau acostare practicată de 
o persoană faţă de alta, atunci când cea din urmă a precizat clar că nu doreşte acest lucru;  

- remarci cu încărcătură sexuală făcute în mod repetat de către o persoană aflată în conducere 
în faţa subordonaţilor şi, deşi a fost atenţionată să se oprească, acea persoană nu încetează;  

- o studentă sau un student refuză să se întâlnească privat cu un cadru didactic şi acest lucru 
afectează felul în care este notată, promovată la examen (acelaşi lucru este posibil şi în relaţiile 
ierarhice între membrii personalului universităţii);  

- în locuri comune (cantine, intrarea la cămine) grupuri de studenţi încearcă sistematic să 
abordeze pe cineva şi acest fapt are drept consecinţă evitarea locului respectiv de către cei pentru 
care comportamentul este indezirabil şi ofensator;  

- cineva repetă sistematic enunţuri sexiste, glume cu conotaţii sexuale sau povesteşte fantezii 
sexuale, cei din preajmă neacceptând acest lucru şi protestând împotriva acestui fapt;  

 - cineva trimite altei persoane materiale pornografice şi obscene;  
 - o persoană atinge fizic, cu conotaţii erotico-sexuale, o altă persoană, fără consimţământul 

celei din urmă. 
Măsuri la nivelul universităţii şi facultăţilor  
- Comisia de etică preia aceste cazuri şi poate coopera cu un specialist.   
- Universităţile trebuie să facă publice modalităţile de adresare şi de rezolvare a unor astfel de 

plângeri, precum şi persoanele desemnate să ofere consiliere. 
Cum trebuie reacţionat în cazuri de hărţuire sexuală?  
De obicei persoanele care hărţuiesc nu încetează până când nu li se atrage atenţia sau nu sunt 

sancţionate, iar victimele hărţuirii se sfiesc să povestească astfel de experienţe de teamă că nu vor 
fi crezute sau că vor fi condamnate că au avut un comportament provocator care a atras hărţuirea. 
Prin urmare este necesar ca persoanele afectate de astfel de manifestări să fie încurajate să reclame 
astfel de cazuri. Ignorarea şi minimalizarea cazurilor de HS nu le face să dispară, ci dimpotrivă, 
conduc la creşterea incidenţei lor.  

Hărţuirea sexuală poate fi oprită prin acţiuni personale directe:  
- răspunsuri directe, răspicat (tranşant) negative din partea celor afectaţi, fără scuze sau 

zâmbete intimidate. Dezaprobarea trebuie comunicată clar;  
- dacă este greu să vorbim unui hărţuitor, îi putem scrie solicitându-i să înceteze, păstrând o 

copie datată a scrisorii şi consultând în acest sens consilierul/a pe probleme de hărţuire;  
 - comisia de etică trebuie să păstreze un dosar al faptelor, pentru a putea verifica eventuala 

repetare din partea aceleiaşi persoane. Tentativa de corupere sexuală poate să fie oprită într-un 
mod asemănător.  

B.17.Comportamentul insultător  
Universitatea nu îngăduie comportamente insultătoare, respectiv actele de exprimare 

injurioasă, intimidantă sau umilitoare, îndreptate împotriva participanţilor la activităţile din 
universitate, indiferent cine sunt aceştia. Comportamentul insultător contravine eticii academice 
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atât atunci când intervine între persoane aflate în aceeaşi poziţie, cât şi în poziţie ierarhică. Astfel 
de acte, orientate împotriva inferiorilor ierarhici, constituie un abuz de putere. Repetarea unui 
astfel de comportament faţă de aceeaşi persoană sau acelaşi grup tinde să devină o formă de 
hărţuire.  

Fermitatea şi severitatea nu sunt comportamente insultătoare decât dacă devin excesive şi sunt 
dirijate sistematic şi nedrept către aceiaşi oameni, până devin acte de persecuţie. Universitatea 
sancţionează proporţional astfel de cazuri.  

B.18. Bunăvoinţa şi grija  
  Universitatea încurajează actele de bunăvoinţă şi grijă faţă de membrii comunităţii 
academice şi faţă de orice persoane sau grupuri aflate în nevoie. Bunăvoinţa şi grija nu trebuie să 
submineze imparţialitatea în evaluare şi nu pot să fie folosite ca pretext pentru părtiniri.  

Bunăvoinţa şi grija sunt valori dezirabile în comunitatea academică. Nepracticarea lor, cu 
excepţia unor situaţii limită, în condiţiile respectării celorlalte prevederi ale Codului, nu poate fi 
sancţionată. Dar pot să fie sancţionate: indiferenţa sistematică faţă de cererile studenţilor şi 
cadrelor didactice, nepăsare în cazuri în care aceasta afectează major desfăşurarea procesului de 
învăţământ sau cercetare etc. * 

C.Comisia de etică 
Comisia de etica reprezinta structura proprie a universităţii care are misiunea de a veghea 

la respectarea normelor de etică şi deontologie profesională . 
C.1.Structura şi componenţa comisiei de etică universitară  
Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de 

administraţie, avizată de senatul universitar şi aprobată de rector. Membrii comisiei sunt persoane 
cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară 
persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director 
administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, 
microproducţie. 

Comisia de etică al universităţii va fi formată din 9 persoane, după cum urmează:  
- 6 cadre didactice (de niveluri diferite),  
- 3 studenţi, indiferent de forma de învăţământ şi nivelul de studii .  

 Comisia va avea, de asemenea, un secretar care ţine evidenţa documentelor consiliului, 
asigură contactele, şi nu dispune de drept de vot la luarea deciziilor Consiliului. Secretarul 
Comisiei va menţiona într-un registru special corespondenţa Comisie (intrarea-ieşirea 
documentelor), iar într-un alt registru numerotat procesele verbale ale şedinţelor Comisiei. 
Secretarul Comisiei  este responsabil cu păstrarea tuturor datelor colectate în dosarele de caz, fie 
că acestea au fost soluţionate sau nu. Comisia va păstra dosarele pe durată nedeterminată, într-un 
spaţiu adecvat pus la dispoziţia acestuia de conducerea instituţiei de învăţământ superior.  

Membrii comisiei de etică sunt desemnaţi pe o perioada de 4 (patru) ani. În prima şedinţă a 
Comisiei, membrii acesteia îşi vor alege un preşedinte de comisie .  

Cvorumul minim necesar pentru întrunirea Comisiei în şedinţă este de 1/3 din numărul 
membrilor .  

Hotărârile Comisiei de etică vor avea la baza votul majorităţii absolute a membrilor 
comisiei .  

Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al universităţii.  
Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică universitară revine 

universităţii. Nici un membru al Comisiei de Etică nu poate fi tras la răspundere pentru opinia sa în 
legatură cu activitatea desfaşurată în cadrul acestei Comisii, excepţie cazul în care se dovedeşte că, 
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în mod intenţionat, în baza unor interese personale şi împotriva principiului aflării adevărului, a 
votat într-un anumit fel. 

C.2. Atribuţii 
Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii: 

a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin 
autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară; 

b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii 
activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi constituie un document 
public; 

 c) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune 
senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară; 

d) aplică dispoziţiile Codului de etică :  
- primind şi evaluând validitatea sesizărilor şi reclamaţiilor adresate în conformitate cu Codul;            
-  organizând investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de date privitoare la cazurile care 

fac subiectul sesizărilor şi reclamaţiilor;  
- luând decizii, după şi pe baza efectuării investigaţiilor şi audierilor, cu privire la natura 

faptelor care fac obiectul sesizării sau reclamaţiei. Decizia şi motivarea acesteia vor face obiectul 
unui raport de caz;  

- comunicând raportul de caz şi eventualele recomandări sau sancţiuni  conducerii 
universităţii; 

e) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
C.3.Procedura de rezolvare a sesizărilor 
Orice persoană, din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza Comisiei de etică 

universitară abateri săvârşite de membrii comunităţii universitare. 
Comisia de etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării. 
În urma sesizării, care se va depune în scris, în plic inchis, secretarului Comisiei de Etica, 

Comisia va demara procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de 
Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare.   

Comisia va răspunde autorului sesizării, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, 
hotărârea de demarare a cercetărilor/hotărârea de a nu demara cercetarea (caz în care va motiva 
această hotărâre) şi îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora. 

C.3.1.Primirea sesizării sau reclamaţiei 
- Sesizările se depun în termen de 30 de zile de la evenimentele care constituie subiectul 

acestora . 
- Sesizările anonime nu sunt supuse analizei comisiei . 
- Sesizările pot aparţine oricărui membru în comunitatea academică . 
- Sesizările se formulează în scris şi conţin cât mai multe date relevante privind identitatea 

celei sau celui care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea părţii acuzate de abatere, 
acţiunile imputate, locul şi data înfăptuirii acestora, eventualii martori, orice alte informaţii 
considerate relevante. 

C.3.2. Notificarea părţii care face subiectul sesizării sau reclamaţiei 
- Pe parcursul investigării cazului, partea reclamată va fi notificată despre primirea sesizării şi 

a datelor cuprinse în aceasta, în scopul formularii unei poziţii scrise cu privire la faptele imputate. 
- Lipsa unei poziţii formulate în scris şi în general, lipsa de cooperare a reclamatului nu vor 

împiedica derularea procedurilor ulterioare. 
- În cazul în care partea reclamată recunoaşte faptele care i-au fost imputate în sesizare, 

Comisia de etică poate lua o decizie doar în baza sesizării şi a  poziţiei scrise a părţii reclamate. 
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C.3.3. Investigarea cazului 
- Comisia de etica va depune toate diligenţele în vederea desluşirii cauzei, convocând în acest 

sens, dacă va considera necesar, atât reclamantul cât şi reclamatul, în vederea audierii. Comisia de 
etica poate convoca orice altă persoana, daca audierea acesteia ajută la stabilirea adevărului în 
cauza respectivă.  

- Reclamatul este îndreptăţit să cunoască toate documentele depuse Comisiei de etica cu 
privire la presupusa sa fapta, cu respectarea confidentialităţii prevazută la art.308 alin.2 din Legea 
nr.1/2011 şi în prezentul cod. 

- Reclamatul are dreptul să-şi facă toate apărările permise de lege (proba cu inscrisuri, 
testimoniala, etc.) şi de asemenea să fie reprezentat de un avocat sau alt apărător legal ales . 

C.3.4. Soluţionarea cauzelor ce fac obiectul sesizarilor 
- Comisia de Etică, în urma analizării situaţiei sesizate sub toate aspectele sale, în termen de 

60 de zile de la data notificării adresate către autorul sesizării, conform dispoziţiilor art.308 alin.2 
din Legea 1/2011 şi a prezentului cod, va emite o hotărâre privind soluţia adoptată.  

- Hotărârea va fi comunicată în scris, atât autorului sesizării, cât şi celui reclamat, şi va conţine 
motivările privind reţinerea sau respingerea afirmaţiilor părţilor, temeiul de drept şi de fapt al 
sancţiunii ori respingerii sesizării. 

 - Hotărârea stabilită de Comisia de etică va fi de asemenea comunicată şi rectorului sau 
decanului, după care va fi pusă în aplicare. 

C.3.5. Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în 
cercetare 

C.3.5.1. Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului 
didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii 
universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele: 

 a) avertisment scris; 
 b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de 

îndrumare şi de control; 
 c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi 
de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă; 

d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ; 
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
C.3.5.2. Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor şi 

studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele: 
a) avertisment scris; 
b) exmatricularea; 
Sancţiunile stabilite de comisia de etică şi deontologie universitară sunt puse în aplicare de 

către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancţiunilor. Astfel, 
sancţiunile stabilite de Comisia de Etică conform dispoziţiilor de la pct. C.3.5.1. lit.a) şi C.3.5.2. 
lit.a) vor fi puse în aplicare de către decanul Facultăţii din care face parte cel sancţionat, iar 
celelalte sancţiuni prevăzute vor fi puse în aplicare de către rector. 

Dreptul persoanelor sancţionate, potrivit dispoziţiilor prezentului cod, de a contesta 
sancţiunile hotărâte de Comisia de Etică în instanţele de judecată este garantat prin lege. 

Acoperirea cheltuielilor presupuse de funcţionarea Comisiei de Etica se realizează din 
fondurile Universităţii, în măsura disponibilităţii veniturilor proprii, prin decizia Rectorului. 
Aceste cheltuieli se compun din:  

a. resursele necesare pentru alocarea unui sediu conform unui program, şi a unui spaţiu de 
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depozitare sigur;  
b. resursele necesare remunerării membrilor Comisiei.  
Remunerarea membrilor Comisiei se poate realiza fie prin includere în fişa postului / norma 

didactică de ore, fie prin procedurile adiacente referitoare la orele suplimentare. 
Remunerarea membrilor studenţi ai Comisiei se poate realiza fie prin oferirea unei burse, fie 

prin altă formă contractuală pentru plata serviciilor.  
Remunerarea secretarului se poate realiza fie prin includere în fişa postului /norma didactică / 

administrativă de ore sau oferirea unei burse dacă această persoană este studentă, fie prin 
procedurile adiacente referitoare la orele suplimentare.  

Conflicte de interese  
În cazul în care partea reclamantă sau partea reclamată solicită motivat excluderea unui 

membru al Comisiei de Etica  de la cercetarea unui caz din cauza unui conflict de interese, iar 
motivele se dovedesc a fi intemeiate, respectivului membru i se va permite sau impune să se 
retragă de la investigarea sesizării. În acest caz Comisia va soluţiona sesizarea cu membrii rămaşi, 
aplicându-se regulile cu privire la cvorum raportat la numărul redus al membrilor . 

 
X DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 67 Modificarea Cartei se face la propunerea Consiliului de Administraţie sau la 

iniţiativa unei treimi din membrii Senatului.  
 

Art. 68 Prezenta Cartă, împreună cu regulamentele prevăzute la articolul 9, formează 
statutele constitutive ale Universităţii. 

(1) Regulamentele şi Metodologiile facultăţilor vor fi aprobate de către Senat după adoptarea 
lor. Modificarea regulamentelor facultăţilor de către consilii va fi anunţată Senatului imediat după 
adoptare şi va fi validată de către acesta. 
 

Art. 69 Prezenta Cartă intră în vigoare la data validării. De la aceeaşi dată se abrogă Carta 
din anul 2008. 
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ANEXA 1. 

 
FINANŢAREA  UNIVERSITǍŢII DE ARTE ,,George Enescu” IAŞI 

 
 
In Universitatea de Arte ,,G. Enescu” Iaşi, învǎţǎmântul universitar de stat este gratuit 

pentru cifra de şcolarizare aprobatǎ anual şi cu taxǎ, conform metodologiilor elaborate şi aprobate 
de senatul universitar, în condiţiile legii.  

 In învǎţǎmântul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: depǎşirea duratei de 
şcolarizare prevǎzutǎ de lege; admiteri; înmatriculǎri; reînmatriculǎri; repetarea examenelor şi a 
altor forme de verificare, care depǎşesc prevederile planului de învǎţǎmânt. 
           De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru activitǎţi neincluse în planul de învǎţǎmânt, 
conform metodologiei aprobate de Senatul universitar al Universitǎţii de Arte “G. Enescu”. 
           Finanţarea învǎţǎmântului superior de stat se asigurǎ din fonduri publice, în concordanţǎ   
cu urmatoarele cerinţe:  
            a) considerarea dezvoltǎrii învǎţǎmântului superior ca responsabilitate publicǎ şi a  
                învǎţǎmântului, în general, ca prioritate naţionalǎ; 
            b) asigurarea calitǎţii învǎţǎmântului superior la nivelul standardelor din Spaţiul    
 European al Invǎţǎmântului Superior pentru pregatirea resurselor umane şi dezvoltare personalǎ 
ca cetǎţeni ai unei societǎţi democratice bazate pe cunoaştere;  
            c) profesionalizarea resurselor umane în concordanţǎ cu diversificarea pieţei muncii;  
            d) dezvoltarea învǎţǎmântului superior şi a cercetǎrii ştiinţifice şi creaţiei artistice 
universitare pentru integrarea la vârf în viaţa ştiinţificǎ mondialǎ.  
            Execuţia bugetarǎ anualǎ a Universitǎţii de Arte “G. Enescu” Iaşi se face publicǎ.  
            Toate resursele de finanţare ale universitǎţii sunt venituri proprii.  
            Universitatea de Arte “G. Enescu” poate primi donaţii din ţarǎ şi din strǎinǎtate, în  
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
             Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi funcţioneazǎ ca instituţie finanţatǎ din fondurile 
alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare şi din alte surse, potrivit legii.  
             Veniturile Universitǎţii de Arte “G. Enescu” se compun din sume alocate de la bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului şi Sportului, pe bazǎ de contract, pentru finanţarea 
de bazǎ, finanţarea complementarǎ, realizarea de obiective de investiţii, fonduri alocate pe bazǎ 
competiţionalǎ pentru dezvoltare instituţionalǎ, burse şi protecţia socialǎ a studenţilor, precum şi 
din venituri proprii, dobânzi, donaţii, sponsorizǎri, taxe percepute în conditiile legii şi din alte 
surse. Aceste venituri sunt utilizate de instituţie, în condiţiile autonomiei universitare şi în vederea 
realizǎrii obiectivelor din domeniul învǎţǎmântului superior şi cercetǎrii ştiinţifice universitare.  

Ministerul Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului şi Sportului asigurǎ finantarea de bazǎ pentru 
Universitatea de Arte “G. Enescu” din Iaşi, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu 
per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu şi per limbǎ de predare.  

Finanţarea de bazǎ este multianualǎ, asigurându-se pe toatǎ durata unui ciclu de studii.  
            Finanţarea complementarǎ se realizeazǎ de Ministerul Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului şi 
Sportului prin:  

subvenţii pentru cazare şi masǎ;  
fonduri alocate pe bazǎ de prioritǎţi şi norme specifice pentru dotǎri şi alte cheltuieli de 

investiţii şi reparaţii capitale; 
fonduri alocate pe baze competiţionale pentru cercetarea ştiinţificǎ universitarǎ.  
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Finanţarea instituţiei se realizeazǎ pe bazǎ de contract încheiat între Ministerul  
Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului şi Sportului şi Universitatea de Arte “G. Enescu”, dupǎ cum 
urmeazǎ:  
            a) contract instituţional pentru finanţarea de bazǎ, pentru fondul de burse şi protecţie  

    socialǎ a studenţilor, pentru fondul de dezvoltare instituţionalǎ, precum şi pentru  
    finanţarea de obiective de investiţii;  
b) contract complementar pentru finanţarea reparaţiilor capitale, a dotǎrilor şi a altor  

cheltuieli de investiţii, precum şi subventii pentru cazare şi masǎ;  
Finanţarea cercetǎrii ştiinţifice universitare se face conform prevederilor Ordonanţei  

Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificǎ şi dezvoltarea tehnologicǎ, aprobatǎ cu 
modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 324/2003, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, şi 
legislaţiei specifice domeniului cercetǎrii-dezvoltǎrii. 
            Fondurile pentru burse şi protecţie socialǎ a studenţilor se alocǎ în funcţie de numǎrul de 
studenţi de la învǎţǎmântul cu frecvenţǎ, fǎrǎ taxǎ de studii.  
            Studenţii beneficiazǎ de burse de performanţǎ sau de merit, pentru stimularea excelenţei, 
precum şi de burse sociale, pentru susţinerea financiarǎ a studenţilor cu venituri reduse. 
Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de cǎtre CNFIS, ţinând cont de faptul cǎ 
acestea trebuie sǎ acopere cheltuielile minime de masǎ şi cazare.Universitatea de Arte “G. Enescu” 
poate suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare. 
            Universitatea de Arte “G. Enescu”  are autonomie în stabilirea cuantumului taxelor şi 
obligaţia de a le comunica tuturor celor interesaţi, inclusive pe site-ul universitǎţii. 
            O persoanǎ poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţǎ, 
pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. 
            In Universitatea de Arte “G. Enescu”, Senatul universitar aprobǎ cuantumul taxelor de 
înscriere pentru organizarea şi desfǎşurarea admiterii; cuantumul taxelor pentru echivalarea, 
continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în strǎinǎtate a unor diplome eliberate 
anterior introducerii sistemului de credite transferabile; cuantumul taxelor pentru studii 
universitare de doctorat; cuantumul altor taxe.     
            Senatele universitare pot sa prevadǎ, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea la 
plata taxelor de înscriere pentru organizarea şi desfǎşurarea admiterii sau reducerea lor.  
            Universitatea de Arte “G. Enescu”, în baza autonomiei universitare, poate dispune integral 
de veniturile obţinute din şcolarizarea studenţilor strǎini. 
            Cheltuielile de întreţinere a cǎminului universitar se acoperǎ din veniturile proprii ale 
instituţiei şi din subvenţii de la buget cu aceastǎ destinaţie. 
            Tarifele practicate de universitate pentru studenţi la cǎmin sunt cel mult egale cu diferenţa 
dintre costurile de funcţionare, cuprinzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu utilitǎţile, 
cheltuielile cu materiile prime şi consumabile şi cheltuielile de întreţinere curentǎ şi, respectiv, 
subvenţiile de la bugetul de stat.  
               Pot fi acordate subventii pentru cazare şi studenţilor care aleg altǎ forma de cazare decât 
cǎminele instituţiei. 
                Universitatea de Arte “G. Enescu” asigurǎ, în limita resurselor financiare alocate pentru 
efectuarea practicii comasate a studenţilor, pe perioada prevazutǎ în planurile de învǎţǎmânt, 
cheltuielile de masǎ, cazare şi transport, în situaţiile în care practica se desfǎşoarǎ în afara 
centrului universitar. 
                Toate actele de studii eliberate de universitate, precum şi cele care atestǎ statutul de 
student (adeverinţe, carnete, legitimaţii) se elibereazǎ în mod gratuit.  
            Statutul de student cu taxǎ se modificǎ în condiţiile stabilite de senatul universitar. 
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             In conformitate cu prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011, Rectorul 
Universitǎţii de Arte ,,G. Enescu” alocǎ resurse instituţiei, prioritar spre departamentele şi 
structurile cele mai performante.  
             Fondurile rǎmase la sfârşitul anului din execuţia bugetului prevǎzut în contractul 
instituţional şi complementar, precum şi fondurile aferente cercetǎrii ştiinţifice universitare şi 
veniturile extrabugetare rǎmân la dispoziţia structurilor cărora le-au fost destinate şi se cuprind în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, fǎrǎ vǎrsǎminte la bugetul de stat şi fǎrǎ afectarea 
alocaţiilor de la bugetul de stat pentru anul următor.  
 
 
 
 

 



       
 

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR 
CONDUCERILOR ACADEMICE DIN UNIVERSITATEA DE ARTE                 

„GEORGE ENESCU” IAŞI PENTRU LEGISLATURA 2012-2016 
 
 
 
 
 CAPITOLUL I - Principii generale 

  
Art. 1. În Universitatea de Arte ”George Enescu” Iaşi, alegerile organelor de conducere 

se desfăşoară pe baza: 
• Constituţiei României,  
• Legii nr. 1/ 2011  
• Principiilor Cartei universitare aprobată de Senat, 
• Hotărârilor Senatului Universităţii. 

 
Structuri de conducere:   

a) Senatul universităţii, Consiliul de administraţie şi Consiliul pentru studii universitare de 
doctorat -  la nivelul universităţii; 
b) Consiliul facultăţii; 
c) Consiliul departamentului 
 
 
      Funcţii de conducere 

- la nivelul universităţii: 
       Rectorul, Prorectorii, Director general administrativ 
 

- la nivelul facultăţii; 
       Decanul, Prodecanii 
  

- la nivelul departamentului. 
       Directorul de departament 
  
IOSUD este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, respectiv de directorul 
acestui consiliu. Funcţia de Director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este 
asimilată funcţiei de prorector. 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este condus de un director.  
 
 
Art. 2. Pentru următoarele funcţii, alegerile se desfăşoară pe bază de: 
 

1.  Vot direct şi secret  
La nivelul departamentului - directorul de departament şi membrii consiliului departamentului 
sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare. 



 
La nivelul facultăţii:  
- Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul 
universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar 
reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii . 
 
La nivelul universităţii: 
- Senatul universitar - membrii senatului universitar, fără excepţie, sunt stabiliţi prin vot 
universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare, respectiv al tuturor studenţilor. 
- Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat se stabileşte prin votul universal, direct şi 
secret al conducătorilor de doctorat din Şcoala Doctorală. Din totalul de 7 membri ai consiliului, 
2 sunt doctoranzi, aleşi prin vot universal, direct şi secret de către doctoranzii Şcolii Doctorale a 
UAGE . 
- Rectorul se desemnează prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de 
cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar 
şi din consiliile facultăţilor, conform rezultatelor referendumului privind modalitatea de 
desemnare a rectorului, organizat în UAGE. 

 
2. Concurs public:  
- Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către rectorul universităţii. La 
concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară 
ori din străinătate, care pe baza audierii in plenul consiliului facultăţii, au primit avizul 
acestuia de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 
candidaţi.  
 
3. Desemnare directă:  
- Prodecanii: decanul desemnează prodecanul / prodecanii după validarea de către Senatul 
UAGE a concursului pentru ocuparea funcţiei de decan şi numirea de către rector. 
- Prorectorii:  Rectorul confirmat de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
pe baza consultării senatului universitar, numeşte prorectorii. 
- Directorul DPPD este numit de rectorul confirmat de MECTS.  
4. Procedura de numire a directorului Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat este 
stabilită de Codul studiilor universitare de doctorat. 
 

Art. 3. Se declară alese conducerile academice care au obţinut cel puţin jumătate plus unu voturi 
din numărul membrilor prezenţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.  
Atunci când niciunul din candidaţi nu obţine majoritatea, se organizează un nou tur de scrutin la 
care participă candidaţii clasaţi pe primele două locuri, în ordinea descrescândă a numărului de 
voturi ”pentru” obţinute. 
 
Art. 4. Desfăşurarea şedinţelor de constituire a structurilor de conducere şi a alegerilor, inclusiv 
rezultatele alegerilor, se consemnează într-un proces verbal. 
 
Art. 5. Contestaţiile pentru funcţia de director de departament şi membru în consiliul 
departamentului, membru în consiliul facultăţii, sau a senatului, vor fi depuse la Biroul Senat în 
termen de 48 ore de la afişarea rezultatelor şi vor fi soluţionate de către acesta, în termen de 3 



zile lucrătoare. Pentru funcţiile de rector şi decan, contestaţiile vor fi depuse la senatul nou-ales 
şi vor fi soluţionate de o comisie formată din 3 membri, desemnaţi prin votul senatului. 
 
Art. 6. Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, în 
urma unui nou concurs/ alegeri conform prevederilor Cartei universitare. O persoana nu poate fi 
rector al aceleiaşi instituţii de învăţământ superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de 
perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora. Funcţiile de conducere de 
rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament nu se cumulează. 
 
Art. 7. Au drept de vot şi pot fi alese numai persoanele angajate cu baza (titulari) în universitate 
la data alegerilor. La concursul pentru desemnarea decanului, pot participa cadre didactice din 
cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate.  
 
Art. 8. Pentru funcţiile de conducere în UAGE,  pot candida cadre didactice  având funcţia 
didactică de profesor universitar sau conferenţiar universitar. Cadrele didactice care îşi depun 
candidatura trebuie să întrunească următoarele calităţi profesional – ştiinţifice: să fi personalitate 
recunoscută datorită activităţii sale didactice, de cercetare şi profesionale; să aibă aptitudini 
manageriale şi să fie un bun cunoscător al legislaţiei referitoare la învăţământul din România şi 
U.E. 
Dacă la nivelul alegerilor pentru funcţia de director de departament, profesorii şi conferenţiarii 
universitari nu-şi asumă funcţia sau nu sunt aleşi de colectivul din care fac parte, atunci 
directorul de departament  poate fi lector universitar având titlul ştiinţific de doctor. 
. 
Art. 9. În toate structurile de conducere se va asigura reprezentarea membrilor comunităţii 
universitare, cadre didactice şi cercetători cu norma de bază în universitate, din toate domeniile. 
 
Art. 10. Pentru niciuna din funcţiile de conducere nu pot candida persoanele care au împlinit 
vârsta legală de pensionare prevăzută în Legea 1/2011. În cazul persoanelor care împlinesc vârsta 
de pensionare în timpul mandatului, acestea vor fi eliberate din funcţie la data pensionării şi vor 
fi înlocuite prin  alegeri parţiale. 
 
Art. 11. Nu pot ocupa simultan funcţii de conducere în cadrul universităţii rude sau afini până la 
gradul IV şi nici profesorii care deţin funcţii de conducere în alte instituţii de învăţământ 
superior. 
 
Art. 12. Şedinţele de constituire a noilor structuri de conducere sunt prezidate de decanul de 
vârstă, asistat de cel mai tânăr membru al acestora. 
 
Art. 13. La fiecare nivel (director de departament, decan, rector) se va prezenta un raport pentru 
mandatul care a expirat şi se va prezenta metodologia de alegeri a universităţii pentru legislatura 
2012-2016. 
Art. 14. Exercitarea mandatului unei noi structuri sau funcţii de conducere, cu excepţia 
rectorului, începe după validare de către Senatul UAGE în prima şedinţă, dar nu mai târziu de 30 
zile de la alegeri sau concurs.  
Art. 15. Rectorul desemnat este confirmat prin ordin al MECTS, în termen de 30 de zile de la 
data selecţiei. După emiterea ordinului de confirmare, rectorul poate semna acte oficiale, 



înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome şi certificate. Până la confirmarea rectorului ales, 
atribuţiile aferente funcţiei de rector sunt exercitate de rectorul în exerciţiu. Confirmarea se face 
conform dispoziţiilor în vigoare a MECTS. 
Art. 16. Membrii senatului care sunt aleşi în funcţiile de rector, prorectori, decani, prodecani, vor 
fi înlocuiţi prin alegeri ulterioare. Directorii de departamente, decanul şi prodecanii fac parte de 
drept din consiliul facultăţii. Nici o altă funcţie executivă, actuală sau anterioară, nu conferă un 
loc de drept în niciun organism colectiv de conducere. 
 
CAP.   II. Organele de conducere 
 
Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul universităţii, 
al facultăţilor si departamentelor respectă principiul reprezentativităţii pe facultăţi, departamente, 
secţii/linii de predare, programe de studii, după caz şi se stabileşte prin carta universitară şi 
anume:  
Art. 17.  Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi din 25% 
reprezentanţi ai studenţilor. În UAGE s-a stabilit un număr de 31 de membri în senat (23 cadre 
didactice şi 8 studenţi). Toţi membrii senatului universitar, fără excepţie, sunt stabiliţi prin vot 
universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare, respectiv al tuturor studenţilor. 
Fiecare facultate va avea reprezentanţi în senatul universitar, pe cote-părţi de reprezentare 
stipulate in carta universitară şi anume:  
 
-23 reprezentanţi ai facultăţilor în senat (cadre didactice):  
FIM -7 cadre didactice, 3 pentru departamentul 1 şi 4 pentru departamentul 2. 
FCMPMT – 7 cadre didactice, 3 pentru departamentul 3 şi 4  pentru departamentul 4. 
FAPDD - 9 cadre didactice, 4 pentru departamentul 5, 3 pentru departamentul 6 şi 2 pentru 
departamentul7. 
 
- 8  Reprezentanţi ai studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în senat:  
FIM -2 studenţi, 
FCMPMT-2 studenţi;  
FAPDD - 4 studenţi 
    
 
Art. 18. Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul 
universităţii, al facultăţilor şi departamentelor din UAGE,  sunt stabilite prin carta universitară 
sub următoarea desfăşurare numerică: 
 
- rector 
-3 prorectori 
- director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, asimilată funcţiei de prorector 
 
-3 Decani la:  
- FIM   
- FCMPMT 
- FAPDD 
- DPPD este condus de director.  



 
-5 Prodecani :  
- FIM -1 prodecan,  
- FCMPMT - 2 prodecani 
- FAPPD – 2 prodecani 
-7 Directori de departament:  
-FIM – 2 directori de departament,  
- FCMPMT - 2 director de departament  
- FAPDD  – 3 directori de departament  
  
Consiliul de administraţie al UAGE este format din:  
rector,  
prorectori,  
decanii facultăţilor,  
directorul general administrativ,  
un reprezentant al studenţilor. 
 
Art. 19. La nivelul facultăţii, stabilirea structurilor şi a funcţiilor de conducere se face după 
următoarea procedură: 
    a) Componenţa membrilor consiliului facultăţii este de maximum 75% cadre didactice şi de 
cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în 
consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi 
de cercetare titulare din facultate, pe principiul reprezentativităţii specializărilor – excepţie fac 
directorii de departamente, decanul şi prodecanii care fac parte de drept din consiliu - iar 
reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii; 
   
    b) Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către rectorul universităţii nou-ales. 
La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară 
ori din străinătate, care pe baza audierii în plenul consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia 
de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi; 
 
    c) Decanul  desemnează prodecanii, după avizarea în senat şi numirea lui de către rector;  
     
Art. 20.   Facultatea este condusă de consiliul facultăţii, prezidat de decan. Fiecare facultate  îşi 
alege în funcţie de specific, numărul de reprezentanţi în consiliu. Consiliul este ales de 
comunitatea cadrelor didactice titulare şi a cercetătorilor ştiinţifici din cadrul facultăţii. În 
consiliul facultăţii pot fi alese persoane din toate categoriile de personal didactic titular şi de 
cercetare, cuprinse în statele de funcţii. Membrii consiliului facultăţii care sunt numiţi în funcţiile 
de decan şi prodecan, vor fi înlocuiţi prin alegeri ulterioare doar dacă deţin funcţia de director de 
departament. Aceste alegeri au loc la termenul stabilit prin calendarul alegerilor.   
 
Art. 21. La nivelul departamentului, directorul de departament şi membrii consiliului 
departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de 
cercetare titulare în această structură. 
 



Art. 22. Consiliul şcolii doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al 
conducătorilor de doctorat din Scoala doctorală a UAGE. 
 
 Art. 23.- Directorul Institutului de Pregătire Didactică şi Educaţie Permanentă în Domeniul 
Artelor este numit de rectorul  confirmat de MECTS. 
 
Art. 24. Reprezentanţii studenţilor 
 
Alegerile reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor şi în Senat sunt organizate de 
studenţi cu sprijinul logistic al conducerilor facultăţilor şi a DGA. 
În perioada stabilită prin Calendarul alegerilor se vor organiza adunările studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor pe facultăţi pentru a fi aleşi  reprezentanţi în Consiliul FIM, 
Consiliul FCMPMT, Consiliul FAPDD 
 
 CAP. III. Procedura de alegere 
 
Art. 25. Alegerile organismelor de conducere academică sunt atributul exclusiv al membrilor 
(cadrele didactice şi cercetătorii ştiinţifici) din colectivele la care se referă. 
 
Art. 26. Validarea organismelor nou alese se face în mod ierarhic, de către organismele de 
conducere în exerciţiu şi constă în verificarea şi atestarea respectării metodologiei de alegere. 
 
Art. 27. Alegerile organismelor de conducere academică se realizează succesiv, la nivelul 
departamentelor, facultăţilor şi al universităţii şi sunt organizate de către conducerile în exerciţiu 
la nivelele respective. 
 
Art. 28. La nivelul departamentului, pentru alegerea directorului şi a consiliului departamentului, 
la nivelul facultăţii pentru alegerea consiliului şi la nivelul senatului, se numesc comisii 
electorale formate dintr-un preşedinte, un secretar şi trei membri. La nivelul universităţii se 
numeşte Comisia electorală centrală. Aceasta va centraliza rezultatele alegerilor şi documentele 
de la toate nivelele şi va urmări respectarea  prezentei metodologii şi a cartei universitare. Din 
componenţa acestei comisii  va face parte consilierul juridic şi un membru al sindicatului.  
 
Art. 29. Membrii comisiilor electorale trebuie să fie cadre didactice cu un comportament 
deontologic şi moral ireproşabil.  
 
Art. 30. La comisii se depun, la termenul stabilit, documentele candidaţilor care vor fi afişate la 
panoul pentru alegeri. 
 
Art. 31. Comisiile electorale au obligaţia ca la sfârşitul alegerilor să depună la Comisia 
electorală centrală toate documentele: listele cu cadrele didactice, procesele verbale, buletinele 
de vot. 
 
Art. 32. La nivel de Departament: 
 



(1) În data de 7 septembrie,  se organizează o întrunire cu toţi membrii departamentului, în 
care se prezintă  metodologia de alegeri, se fac propuneri sau autopropuneri pentru 
funcţia de director de departament şi se aleg comisiile electorale. Cu acest prilej se va 
prezenta raportul şefilor de  catedră din care a fost alcătuit departamentul, asupra 
mandatului trecut. La această prezentare participă şi decanul. 
  

(2) CV-ul şi programul managerial al persoanelor care candidează pentru  această funcţie cât 
şi listele alegătorilor, vor fi depuse la panoul pentru alegeri timp de 7 zile, de către comisia 
electorală a departamentului. 
  
Art. 33. La nivel de Departament se aleg: 

- directorul de departament; 
- secretarul de departament; 
- 1 până la 3 membri în consiliul departamentului, în funcţie de numărul specializărilor 
din departament; 
Alegerile vor avea loc în data de 14 septembrie. 
Validarea alegerilor de la nivelul departamentelor va fi făcută în primul consiliu al 
facultăţii, în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor finale. 

  
Art. 34. La nivel de Facultate: 

 În data de 17 ianuarie 2012 , au loc alegerile pentru consiliul facultăţii, pe baza 
votului universal, direct şi secret a cadrelor didactice şi de cercetare - pentru reprezentanţii 
cadrelor didactice, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret a 
studenţilor facultăţii respective în data de 16 ianuarie. 

 
Art. 35. La nivelul facultăţilor, se vor întocmi liste cu personalul didactic şi de cercetare, care 
doresc să candideze pentru a fi membru în consiliul facultăţii. Fiecare facultate va prezenta  
listele cu membrii care fac parte de drept din consiliu profesoral (decan, prodecani, directori de 
departament) şi numărul de locuri din consiliul profesoral pentru care se organizează alegerile. 
Acestea sunt:  
  La FIM – decan, 1 prodecan, 2 directori de departament; 3 membri pentru Departamentul 
1- corzi, pian; 4 membri pentru Departamentul 2 - Suflători - percuţie, canto şi 4 studenţi (câte 2 
pentru fiecare departament). 
 La FCMPMT – decan, 2 prodecani, 2 directori de departament; 3 membri pentru 
departamentul 3 şi 4 membri pentru departamentul 4 şi 4 studenţi, (câte 2 pentru fiecare 
departament). 
  La FAPDD – decan, 2 prodecani, 3 directori de departament; 4 membri pentru 
departamentul 5, 3 membri pentru departamentul 6, 2 membri pentru departamentul 7 şi 5 
studenţi, în funcţie de reprezentarea cadrelor didactice şi a studenţilor în cadrul facultăţii. 
 
Art. 36.  Conducerea fiecărei facultăţi se va îngriji de pregătirea materialelor necesare pentru 
buna desfăşurare a alegerilor, atât la nivel de departamente cât şi la nivel de facultate.  
 
Art. 37. În şedinţele de la nivelul facultăţii în care decanul prezintă raportul pentru mandatul 
efectuat, se aleg comisiile electorale. Acestea vor controla corectitudinea şi respectarea 



metodologiei alegerilor pentru consiliile facultăţilor şi vor afişa rezultatele alegerilor. Rezultatele 
finale vor fi validate de către senatul nou-ales. 

 
Art. 38. La nivel de Universitate : 
Alegerile pentru membrii Senatului UAGE vor avea loc în data de 18 ianuarie 2012 pentru 
reprezentanţii cadrelor didactice şi 16 ianuarie 2012 pentru reprezentanţii studenţilor. 
 
 Art. 39. La nivelul facultăţilor se vor întocmi liste cu personalul didactic şi de cercetare, care 
doresc să candideze pentru a fi membru în Senatul UAGE.  
 
Art. 40.  În şedinţa senatului în care rectorul prezintă raportul asupra mandatului trecut, se  aleg 
membrii din comisia electorală în vederea alegerii rectorului şi a membrilor senatului. Aceştia 
vor controla corectitudinea şi respectarea metodologiei de alegere.  
 
Art.41. În termen de 14 zile de la alegeri, se constituie şedinţa de validare a noului senat de către 
vechiul senat. Senatul universitar nou–ales, alege prin vot universal, direct şi secret un 
preşedinte, care conduce şedinţele senatului universitar şi reprezintă senatul universitar în 
raporturile cu rectorul.  Alegerile vor fi conduse de decanul de vârstă a acestei structuri de 
conducere.  
 
Art.42.  Alegerile pentru desemnarea Rectorului UAGE se vor desfăşura în data de 18     
ianuarie 2012. Rectorul UAGE se desemnează pentru perioada 2012-2016 prin votul universal, 
direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al 
reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor. 
 
 Art.43. Logistica necesară desfăşurării alegerilor va fi asigurată la nivel DGA.  
 
Art.44. Listele cu candidaţii, CV-urile şi Planurile manageriale  pentru funcţia de rector, vor fi 
depuse la comisia electorală până pe 4 ianuarie 2011. Aceasta, va afişa la panoul pentru alegeri 
cel mai târziu în data de 4 ianuarie 2011 documentele enumerate şi listele alegătorilor. 
   
Art.45. Comisia electorală va număra voturile şi va întocmi o listă cu candidaţii înscrişi pentru 
funcţia de rector în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute precum şi procesul 
verbal privind rezultatele alegerilor.  
 
Art.46. În caz de egalitate, alegerile se vor repeta în termen de 5 zile( calendaristice ). 
  
Art.47. Eventualele contestaţii vor fi depuse la senatul nou-ales, care le va soluţiona în prima 
şedinţă.   
Art.48. Rectorul desemnat este confirmat prin ordin al MECTS in termen de 30 de zile de la data 
selecţiei. După emiterea ordinului de confirmare, rectorul poate semna acte oficiale, înscrisuri, 
acte financiare/contabile, diplome si certificate. 
 
Art.49. Rectorul confirmat prin Ordin al MECTS, numeşte prorectorii şi directorul Institutului 
de Pregătire Didactică şi Educaţie Permanentă în Domeniul Artelor. Aceştia trebuie să aibă 
abilităţi şi experienţă în domeniu, să fie personalităţi recunoscute datorită activităţilor didactice, 



de cercetare şi artistice, să aibă aptitudini manageriale şi să fie buni cunoscători ai legislaţiei 
referitoare la învăţământul din România şi U.E. 
 
Art.50. Rectorul confirmat prin Ordin al MECTS, organizează concursul pentru selecţia 
decanilor. Decanii sunt selectaţi prin concurs public. La concurs pot participa persoane din 
cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate, care pe baza 
audierii în plenul consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la concurs. 
Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi. Candidaţii vor prezenta în faţa 
consiliului profesoral oferta managerială şi vor răspunde întrebărilor formulate de către membrii 
consiliului. Avizul este considerat favorabil, în urma obţinerii votului majorităţii membrilor 
consiliului. 
  
Art.51. Rectorul va prezida comisia constituită în vederea selectării decanilor. Aceasta va fi 
constituită din rector, prorectori şi directorul/directorii departamentului/departamentelor din 
cadrul facultăţii pe care o va conduce viitorul decan. Candidaţii vor susţine în faţa comisiei 
planul managerial de optimizare a procesului didactic şi artistic în facultate, pentru următorii 4 
ani. Deasemenea, vor face dovada cunoaşterii legislaţiei în vigoare din domeniul educaţiei. 
Bibliografia necesară va fi afişată cu cel puţin 7 zile înainte de ziua concursului. Rezultatul 
concursului va fi obţinut prin votul majorităţii. În caz de egalitate, votul rectorului are prioritate. 
 
Art.52. Eventualele contestaţii vor fi soluţionate conform articolului 5 din prezenta metodologie. 
 
Art.53. Membrii senatului care sunt aleşi în funcţiile de rector, prorectori, decani, prodecani şi 
directorii de departament care au fost numiţi pe alte funcţii,  vor fi înlocuiţi prin alegeri parţiale, 
ce se vor organiza în data de 20 februarie 2012. 
 Art.54. În cazul reorganizării structurii universităţii, se vor organiza alegeri doar la nivelul care 
suferă modificări, conform precizărilor MECTS nr. 180/ CB din 14.07. 2011. 
Denumirile facultăţilor vor fi cele din Carta UAGE, aprobată de MECTS prin adresa nr. 49817 
din 31. 08 2011. 
 
Directorul general administrativ  
 
 Art.55. Structura administrativă a universităţii este condusă de către un director administrativ şi 
este organizată pe direcţii. Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs 
organizat de consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ superior. Preşedintele comisiei 
de concurs este rectorul instituţiei. Din comisie face parte în mod obligatoriu, un reprezentant al 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Validarea concursului se face de către 
senatul universitar, iar numirea pe post, de către rector. 
 Menţinerea in funcţie a directorului general administrativ se face pe baza acordului scris al 
acestuia de susţinere executivă a planului managerial al noului rector.      

           
Prezenta metodologie a fost prezentată şi aprobată în Senatul UAGE din 13 iulie 2011,  
rediscutată şi aprobată în şedinţa Senatului UAGE din 11. 01. 2012 
 
            Rector,                                                                            Oficiu juridic, 
Prof. univ. dr. Viorel Munteanu    Consilier juridic Dragoş Bahnea 
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