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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

Luna  octombrie 2017 

 

- Cu privire la finalizarea cazării studenților în campusul universității. 02.10.2017. 

- Cu privire la atribuirea burselor pentru studenți în sem.I, anul univ.2017/2018. 

02.10.2017. 

- Cu privire la organizarea practicii în fermele universității și în alte unități de 

producție. 02.10.2017. 

- Cu privire la elaborarea unui regulament care privește accesul în parcările din 

Campusul U.S.A.M.V. Iași.  02.10.2017. 

- Cu privire la elaborarea unei proceduri ce reglementează înregistrarea notelor în 

sistemul UMS, de către cadrele didactice. 02.10.2017. 

- Cu privire la realizarea unui plan al parcului universității și etichetarea vegetației 

lemnoase și ierboase existente în parc. 02.10.2017. 

- Cu privire la elaborarea procedurii pentru acordarea abonamentelor de transport 

local pentru studenți. 09.10.2017. 

- Cu privire la programul de lucru pentru salariații universității și completarea 

Regulamentului de ordine interioară. 09.10.2017. 

- Cu privire la unele măsuri pentru desfășurarea Congresului internațional al 

universității, din perioada 19-20 octombrie 2017. 09.10.2017. 

- Cu privire la aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: 

Reabilitare Cladire C4 - Pavilion central USAMV Iasi, Corp principal, 

Facultatea de Agricultură, Aleea M. Sadoveanu, nr. 3, Iași.18.10.2017 

- Cu privire la aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: 

Reabilitare Cladire C4 - Pavilion central USAMV Iasi, Corp principal, 

Facultatea de Agricultură, Aleea M. Sadoveanu, nr. 3, Iași. 18.10.2017 

- Cu privire la unele măsuri pentru limitarea consumului nejustificat de energie 

electrică. 18.10.2017. 

- Cu privire la realizarea unui film de prezentare a universității. 23.10.2017. 

- Cu privire la cuantumul burselor pentru studenți în sem. I, anul univ. 2017/2018. 

23.10.2017.  

- Cu privire la prelungirea activității de definitivare a tezei de doctorat pentru 

doctoranzii înmatriculați în anul univ. 2009-2015 la domeniile Agronomie, 

Horticultură și Zootehnie și doctoranzii înmatriculați în anul universitar 2013-

2014 la domeniul Medicină veterinară. 23.10.2017. 

- Cu privire la avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a societății 

antreprenoriale studențești a Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași (SAS USAMV). 23.10.2017. 
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- Cu privire la tarifele orare aplicate la posturile didactice vacante  în anul univ. 

2017/2018, la învățământul cu frecvență. 30.10.2017. 
- Cu privire la tarifele orare pentru  plata posturilor didactice prevăzute în statele de 

funcțiuni la învățământul la distanță,  în anul univ. 2017/2018. 30.10.2017. 

- Cu privire la modalidatea de plată a manifestărilor științifice organizate în 

universitate. 30.10.2017. 

- Cu privire la modul de etichetare a câmpurilor didactice și de cercetare din fermele 

universității. 30.10.2017. 

- Cu privire la demararea cursurilor  de formare de personal non-veterinar pentru 

inspecția și controlul cărnii. 30.10.2017. 

 

 

 

Întocmit, 

Secretar șef, 

Viorica Cazacu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


