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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

Luna  ianuarie 2018 

 

- Cu privire la înregistrarea și raportarea indicatorilor de calitate IC-2. 08.01.2018.  

- Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru acordarea gradației 

de merit în anul 2018. 08.01.2018. 

- Cu privire la întocmirea rapoartelor de calitate pentru anul 2017. 08.01.2018. 

- Cu privire la finalizarea proiectelor F.D.I. 08.01.2018. 

- Cu privire la demararea procedurilor legale pentru realizarea unor obiective de 

investiții.  08.01.2018 

- Cu privire la înregistrarea notelor la examene, colocvii, proiecte în catalogul on-

line. 12.01.2018. 

- Cu privire la întocmirea orariilor pentru sem. II, anul univ. 2017/2018. 

12.01.2018. 

-  Cu privire la  stabilirea perioadei de înscriere la concursul pentru acordarea 

gradației  de de merit. 12.01.2018. 

-  Cu privire la aprobarea disciplinelor pentru concursul profesional – sportiv 

”Agronomiada”. 12.01.2018. 

- Cu privire la stabilirea calendarului pentru susținerea examenelor de finalizare a 

studiilor, sesiunea a III-a, anul univ. 2016/2017. 12.01.2018. 

- Cu privire la  calendarul organizării și derulării misiunii de evaluare externă a 

universității de către ARACIS. 22.01.2018. 

- Cu privire la finalizarea evaluării personalului didactic auxiliar și nedidactic 

pentru anul 2017. 22.01.2018. 

- Cu privire la verificarea, îmbunătățirea și actualizarea documentelor de 

funcționare a universității, pe site. 22.01.2018. 

- Cu privire la unele măsuri pentru respectarea Regulamerntului de cazare în 

căminele universității. 22.01.2018. 

- Cu privire la întocmirea raportului referitor la cuantumul regiei pentru granturile 

de cercetare și modul în care aceasta a fost cheltuită în anul 2017. 22.01.2018. 

- Cu privire la  avizarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradației de 

merit în anul 2018. 30.01.2018. 

- Cu privire la acordarea unor sporuri salariale din venituri proprii, în anul 2018. 

30.01.2018. 

  

Întocmit, 

Secretar șef, 

Viorica Cazacu 

 




