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     Luna  decembrie 2016 
 

- Cu privire la plata asistenților universitari care nu îndeplinesc condițiile pentru 
a ocupa  funcția de șef de lucrări și suplinesc  ore din posturi de șef de lucrări. 
05.12.2016 

- Cu privire la plata diferențelor salariale conform Legii 85/2016 pentru salariații 
decedați și actele necesare a fi depuse  de moștenitor/moștenitori.05.12.2016 

- Cu privire la calendarul desfășurării concursului pentru posturile didactice din 
sem. I. 05.12.2016 

- Cu privire la comisiile pentru posturile didactice scoase la concurs îmn sem. I, 
anul univ. 2016/2017. 05.12.2016 

- Cu privire la Proiectul de buget pentru anul 2017. 05.12.2016 
- Cu privire la elaborarea Planului operațional pentru anul 2017. 05.12.2016 
- Cu privire la elaborarea Planului de achiziții pentru anul 2017. 05.12.2016. 
- Cu privire la Statul de funcții și personal pentru anul 2017. 05.12.2016  
- Cu privire la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de   

diplomă/licenţă/disertaţie, în anul universitar 2016 – 2017. 05.12.2016 
- Cu privire la Metodologia desfăşurării admiterii în anul universitar 2017 – 

2018. 05.12.2016 
- Cu privire la Regulamentul privind acordarea gradaţiei de merit și a fișei de 

autoevaluare pentru acordarea gradației de merit în anul 2017. 05.12.2016  
- Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

Construire tuneluri de evacuare spații ALA și instalații de ventilare la Căminul 
A-1, Aleea M. Sadoveanu nr. 4-6, Iași. 05.12.2016. 

- Cu privire la Normele de elaborare a tezei de doctorat. 05.12.2016. 
- Cu privire la aprobarea rectificării indicatorilor tehnico-economici, pentru 

investiția Lucrări de reabilitare obiective Plaiu Șarului, Comuna Șaru Dornei, 
alimentare cu apă (captare sursă si rețea alimentare). 05.12.2016. 

- Cu privire la planificarea concediului de odihnă a cadrelor didactice în anul 
2017. 05.12.2016. 

 
 
 

Secretar șef, 
             Ing. Viorica Cazacu 
 


