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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

     Luna  martie  2017 

   

- Cu privire la Metodologia privind  stabilirea criteriilor generale de acordare a 

burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții U.S.A.M.V. Iași, 

învățământ cu frecvență, începând cu sem. II, anul univ. 2016/2017. 

06.03.2017. 

- Cu privire la cuantumul burselor ce se vor acorda studenților în sem. II, anul    

univ. 2016/2017. 06.03.2017 

-    Cu privire la Regulamentul de organizare a programului de voluntariat.  

     06.  03.2017. 

- Cu privire la continuarea activității de promovare a Universității pentru 

concursul de admitere, sesiunile anului 2017. 06.03.2017. 

- Cu privire la unele modificări/completări la Regulamentul pentru organizarea 

și desfășurarea practicii studenților. 06.03.2017. 

- Cu privire la organizarea și desfășurarea practicii studenților în perioada 

semestrului  II, anul univ. 2016/2017. 06.03.2017. 

- Cu privire la posturile didactice ce vor fi scoase la concurs în sem. II, anul 

univ. 2016/2017. 13.03.2017 

- Cu privire la aprobarea construirii unui cămin studențesc pe amplasamentul 

situat în campusul din Aleea M.Sadoveanu nr. 4-6-8. 13.03.2017. 

- Cu privire la numărul de ore/săptămână ce se pot efectua în afara celor 

didactice. 13.03.2017. 

- Cu privire la unele modificări/completări la Regulamentul de ordine interioară. 

13.03.2017. 

- Cu privire la avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Biroului/Compartimentului patrimoniu. 13.03.2017. 

- Cu privire la avizarea Comisiilor pentru examenul de diplomă/licență/disertație 

din sesiunile anului univ. 2016/2017. 13.03.2017. 

- Cu privire la inventarierea clădirilor universității și scoaterea din evidență a 

celor dezafectate. 17.03.2017. 

- Cu privire la dotarea atelierelor de microproducție de la sediul T.P.P.A. 

17.03.2017. 

- Cu privire la achitarea tranșei a patra din taxa de studii pentru anul univ. 

2016/2017. 17.03.2017. 

- Cu privire la cuantumul bursei doctoranzilor și data la care se aplică acest 

cuantum. 17.03.2017. 
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- Cu privire la lichidarea unor creanțe bugetare prin virarea sumelor la bugetul 

de stat, conform legislației în vigoare. 28.03.2017.   

 

Secretar șef, 

             Ing. Viorica Cazacu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


