
 

„Ministerul Educaţiei Naţionale  

„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI 

“University of Applied Life Sciences and Environment” 

 
 

 

 

 

   

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3 

Iaşi, 700490, România 

T: +40 232 407.407 

F: +40 232 260.650 

www.uaiasi.ro 

rectorat@uaiasi.ro 

 

         Se aprobă,  

         RECTOR  

        Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU 

  

 
Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

Luna  martie 2018 

 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2640/05.03.2018 privind asigurarea 

finanțării serviciilor de consultanță la obiectivele: linie de vinificație și depozit de fructe; 

amenajare teren tenis cu balon încorporat + tribuna exterioară.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2641/05.03.2018 privind achiziția de 

licențe SAP pentru aplicația SAP HR-PY, utilizate la Serviciul Salarizare.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2642/05.03.2018 privind aprobarea 

burselor de Campus în semestrul al II-lea, anul univ. 2017-2018.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2643/05.03.2018 privind finalizarea 

intabulării terenurilor din proprietatea universității.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3.759/26.03.2018 privind demararea 

acțiunii de identificare a locurilor, persoanelor și a timpului de lucru efectiv lucrat de 

către acestea în condiții periculoase, conform art. 10-14 din H.G. 34/2018.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3.760/26.03.2018 privind aprobarea 

reabilitării bazei sportive prin schimbarea gazonului și a infrastructurii suport pentru 

terenurile de tenis și fotbal.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3.761/26.03.2018 privind  aprobarea 

burselor  sociale și a burselor din resurse proprii pentru semestrul  al II-lea,  anul  univ. 

2017/2018.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3.762/26.03.03.2018 privind achiziția 

serviciului de consultanță în managementul investițiilor, pentru anul 2018.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3.763/26.03.03.2018 privind achiziția 

serviciului de consultanță în situații de urgență, pentru  anul 2018.  

-  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3.764/26.03.03.2018 privind  achiziția 

serviciilor de medicina muncii, pentru anul 2018.  

-  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3.765/26.03.03.2018 privind instruirea 

personalului ce va utiliza utilajele și tehnologiile pentru sistemele implementate la 

obiectivul de investiții ”Sediu T.P.P.A.”.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3.766/26.03.03.2018 privind achiziția  

Serviciului de mentenanță pentru Sistemul informatic integrat PREMIER, ce asigură 

managementul financiar-administrativ în anul 2018.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3.770/26.03.03.2018 privind  desemnarea 

personalului tehnic-administrativ care va asigura funcționarea obiectivului de investiții 

”Sediu T.P.P.A.”.  

Întocmit, 

Secretar șef, 

Viorica Cazacu 


