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Comunicat de presă 

Consorțiul  Universitar Arte își manifestă susținerea pentru pachetul legislativ România Educată 

în forma propusă în dezbaterea publică.  

Consorțiul  Universitar Arte susține valorile și principiile pe care se fundamentează actualul 

Proiect de lege: 

- Consolidarea autonomiei universitare și eliminarea birocrației, în paralel cu creșterea 

responsabilității universităților; 

- Susținerea conectării universităților românești la mediul academic internațional;  

- Susținerea excelenței și performanței universităților românești; 

- Susținerea echității și a sprijinului acordat studenților; 

- Susținerea eticii și deontologiei universitare; 

- Susținerea programului de digitalizare a universităților românești; 

- Reglementarea la nivel de lege a valorilor învățământului universitar.  

În contextul dezbaterilor din ultimele zile, ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu propunerile de  

modificare a unor indicatori de finanțare (Art. 114), care ar avea ca efect o diminuare a fondurilor 

alocate universităților de arte din România. 

În condițiile în care, în prezent, universitățile de arte își acoperă cu greu cheltuielile de 

funcționare, o scădere a finanțării ar face imposibilă supraviețuirea unui domeniu pe care-l 

considerăm important atât pentru învățământul superior, cât și pentru cultura românească în 

ansamblul ei. Învățământul artistic din România și-a dovedit valoarea de-a lungul istoriei, mari 

artiști, absolvenți ai universităților noastre, fiind ambasadori de cel mai înalt nivel ai culturii 

românești, peste tot în lume. Studenții universităților de arte obțin, an de an, numeroase premii și 

distincții naționale și internaționale, fiind prezenți la festivaluri și manifestări artistice de înalt 
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prestigiu. Pentru a atinge asemenea performanțe, e nevoie ca un întreg corp didactic să lucreze cu 

fiecare student într-un mediu performativ de excepție. Peste 6 000 de studenţi ai universităților de 

arte ar fi direct afectați dacă măsurile legislative care vor fi adoptate nu vor ține cont și de 

specificul domeniului artistic. 

Adresăm rugămintea Ministrului Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, în prezența căruia, în urmă cu 

un an, s-a constituit cel mai tânăr consorțiu universitar românesc, Consorțiul Universitar Arte, să 

asculte și vocile noastre și să aibă în vedere, în elaborarea Art. 114, menținerea formei propuse în 

dezbaterea publică, care să susțină și să stimuleze performanța și excelența și în domeniile 

învățământului artistic, ținând cont de specificul lor, altfel va fi afectată iremediabil activitatea din 

universitățile noastre, din atelierele artistice, studiourile muzicale, unităţile de producţie teatrale şi 

cinematografice și spaţiile destinate performanţei artistice. 

Reiterăm cerințele noastre, care au fost agreate la întâlnirea reprezentanților consorțiilor 

universitare  cu Primul Ministrul al României, Ministrul Educației și ceilalți reprezentanți ai 

guvernului din data de  25 iulie 2022:  

- Sprijin pentru valorile și principiile pe care se fundamentează noua lege prin specificul și 

importanța domeniului arte în învățământul universitar ca parte activă în stimularea 

creativității pentru toate domeniile; 

- Extinderea noțiunii de cercetare științifică prin includerea creației artistice; 

- Implicarea universităților de arte în promovarea imaginii României; 

Consorțiul  Universitar Arte  este format din șase instituții de prestigiu din învățământul superior 

cu profil artistic din România: Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, 

Universitatea Națională de Muzică din București, Universitatea Națională de Artă teatrală și 

Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Universitatea de Artă și Design din Cluj Napoca, 

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, Universitatea de Arte din 

Târgu-Mureș. Celor șase universităţi româneşti li s-a alăturat Academia de Muzică, Teatru și Arte 

Plastice din Chișinău. Consorțiul Universitar Arte este susţinut de facultăţi din cadrul altor 

unsprezece universităţi româneşti care au în componență programe de învățământ universitar 

artistic. 

În numele Consorțiului Universitar Arte: 
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Prof. univ. dr. Diana Asinefta Moș, 

Președintele Consorțiului, 

Rector Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti; 

Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, 

Rector Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași; 

Prof. univ. dr. Liviu Lucaci,  

Rector Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București; 

Prof. univ. dr. Radu Marcel Moraru,  

Rector  Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca; 

Prof. univ. dr. Vasile Jucan, 

 Rector Academia Națională de Muzică „Gheorghe  Dima” Cluj-Napoca; 

Prof. univ. dr. Sorin Ion Crișan, 

Rector Universitatea de Arte din Târgu Mureș. 
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