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H O T Ă R Â R I 
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din 14.12.2016 

 

1. Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în sem. I, anul 

universitar 2016/2017.  

2. Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în sem. I, anul 

universitar 2016/2017. 

3. Planul operaţional pentru anul 2017. 

4. Proiectul de buget pentru anul 2017. 

5. Planul de achiziţii pentru anul 2017. 

6. Statul de funcţii şi personal pentru anul 2017. 

7. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de diplomă/licenţă/disertaţie, în anul 

universitar 2016/2017. 

8. Metodologia de desfăşurare a  admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

veterinară "Ion Ionescu de la Brad"  din Iaşi,   pentru anul universitar 2017/2018. 

9. Regulamentul privind acordarea gradației de merit în anul 2017. 

10. Fişa de autoevaluare pentru acordarea gradaţiei de merit în anul 2017. 

11. Calendarul concursului pentru acordarea gradaţiei de merit în anul 2017. 

12. Comisia de verificare a dosarelor de concurs pentru acordarea gradaţiei de merit în anul 2017. 

13. Schimbarea denumirii următoarelor mastere de la Facultatea de Agricultură: 

         - „Tehnologii de agricultură ecologică”,  din „Tehnologii agricole alternative”; 

         - „Managementul și conservarea solurilor”, din „Expertiza și evaluarea fondului funciar”; 

14. Înființarea a două  mastere noi  la Facultatea de Agricultură:  

         - „Evaluarea și conservarea biodiversității”. 

         - „Managementul dezvoltării rurale”. 

15. Norme privind elaborarea tezei de doctorat. 

16. Modificări în metodologia pentru concursuri didactice, procedura de concurs, norme și alte 

regulamente, ca urmare a prevederilor OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative, prin eliminarea obligației de solicitare de acte legalizate. 

17. Planificarea concediilor de odihnă la cadrele didactice în perioada vacanţelor universitare, 

pentru anul 2017. 

18. Demararea procedurilor legale în vederea realizării studiilor de fezabilitate pentru reabilitarea 

căminelor A-2 și A-4 și a clădirilor și spațiilor ce compun clinicile veterinare necesare depunerii 

cererilor de finanțare prin programul POR/2016/3/3.1.B/1, Axa prioritară 3, prioritatea de 

investiții 3.1, operațiunea B – clădiri publice. 

 - Indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

 - Construire tuneluri de evacuare spații ALA și instalații de ventilare la Căminul A-1. 

 


