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- Cu privire la Proiectul de buget pentru anul 2018. 12.12.2017. 

- Cu privire la elaborarea Planului operațional pentru anul 2018. 12.12.2017. 

- Cu privire la elaborarea Planului de achiziții pentru anul 2018. 12.12.2017. 

- Cu privire la Statul de funcții și personal pentru anul 2018. 12.12.2017.  
-  Cu privire la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de   

diplomă/licenţă/disertaţie, în anul universitar 2017 – 2018. 12.12.2017. 
-  Cu privire la Metodologia desfăşurării concursului de admitere în sesiunile 

anului 2018. 12.12.2017. 
-   Cu privire la Regulamentul privind acordarea gradaţiei de merit și a fișei de 

autoevaluare pentru acordarea gradației de merit în anul 2018. 12.12.2017. 

-    Cu privire la completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea     

procesului de obţinere a atestatului de abilitare în vederea dobândirii calităţii de 

conducător de doctorat. 12.12.2017. 

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

2018. 12.12.2017. 

- Cu privire la   alocarea de credite bugetare pentru susținerea derulării proiectelor 

de tipul Cecuri de Inovare/mobilitate pentru cercetători, finanțate prin contracte încheiate 

cu UEFISCDI. 12.12.2017. 

-   Cu privire la acordarea de burse ocazionale studenților care au participat la 

activități cultural-artistice. 12.12.2017. 

 -   Cu privire la  aprobarea proiectării sistemului de irigații pentru puțul de la 

disciplina de Legumicultură din Ferma ”V. Adamachi”. 12.12.2017. 

-   Cu privire la  susținerea financiară a  activităților desfășurate la Institutul de 

Cercetare pentru Agricultură și Mediu (ICAM). 18.12.2017. 

-   Cu privire la ajustarea  tarifelor la plata cu ora și a sumelor fixe prevăzute la 

învățământul la distanță, începând cu luna ianuarie 2018. 18.12.2017. 

 

 

Întocmit, 

Secretar șef, 

Viorica Cazacu 

 
 


