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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

Luna  septembrie 2016 
  

- Cu privire la aplicarea OUG 20/2016. 05.09.2016 
- Cu privire la sesiunii de admitere din septembrie 2016, studii de licență și 

masterat. 05.09.2016. 
- Cu privire la organizarea sesiunii de admitere la doctorat. 05.09.2016.  
- Cu privire la plata din venituri proprii a unor cheltuieli neeligibile  pentru 

serviciile de audit financiar la Contractul POSDRU/6/1,5/5/7 ID 4871. 05.09.2016. 
- Cu privire la elaborarea normelor pentru editarea tezelor de doctorat. 05.09.2016.  
- Cu privire la inițierea procedurii de achiziție pentru investiția ”Proiectarea, 

echiparea și punerea  în funcțiune  a 2 (două) foraje de exploatare ape subterane la Ferma 
Adamachi”. 05.09.2016. 

- Cu privire la atribuirea burselor  ocazionale studenţilor cu merite deosebite la 
învăţătură în anul univ. 2015/2016. 14.09.2016.  

- Cu privire la aprobarea inițierii procedurii de achiziție pentru investiția 
”Proiectarea și reabilitarea căminelor A-2 și A-4”.14.09.2016 

- Cu privire la organizarea practicii în fermele universității. 14.09.2016. 
- Cu privire la contractul de studii doctorale. 14.09.2016. 
- Cu privire la întocmirea statelor de funcții la școlile doctorale. 14.09.2016.  
- Cu privire la redistribuirea unor locuri finanțate de la bugetul de stat rămase 

disponibile la sfârșitul anului universitar 2015/2016, între facultăți. 21.09.23016 
- Cu privire la plata din venituri proprii a unor  cheltuieli neeligibile la proiectul 

POSCCE cod SMIS-CSNR 12687 - contractul de finanțare 153/11.06.2010. 27.09.2016. 
- Cu privire la plata referenților străini care fac parte din comisiile pentru 

susținerea tezelor de doctorat. 27.09.2016. 
- Cu privire la acordarea de facilități la transportul public local de călători pentru 

studenți. 27.09.2016. 
- Cu privire la schimbarea denumirii Școlii doctorale de Agronomie, Horticultură, 

Zootehnie, în Școala doctorală de Științe inginerești. 27.09.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 


