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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

Luna  iulie 2018  
 
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.094/03.07.2018 privind restituirea 

garanţiei de bună execuţie pentru contractul de lucrări nr. 52/2008 încheiat cu S.C. COM 
Pietta CCC SRL,  în cuantum de  70 % din valoarea totală, corespunzător realizării 
obiectivelor din contractul de lucrări nr. 52/2008.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.617/10.07.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice pentru investiția Amenajare teren tenis cu balon de aer 
încorporat.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.843/13.07.2018 privind acordarea 
unui ajutor financiar din resursele proprii ale universității, în valoare de 4.400 lei, 
Ansamblului folcloric studențesc Mugurelul necesar deplasării  în Polonia,  pentru a 
participa la Festivalul Internațional Folcloric (InterFolk Festival), care va avea loc în 
perioada 19.07 – 23.07.2018 în localitatea Margonin. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.198 a/13.07.2018 privind avizarea  
rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice  şi de cercetare din 
semestrul II, anul univ. 2017/2018. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.198 b/13.07.2018 privind avizarea 
planurilor de învățământ pentru anul universitar 2018/2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.198 c/13.07.2018 privind avizarea 
Statelor de funcții pentru anul universitar 2018/2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.198 d/13.07.2018 privind avizarea 
desfășurătorului activităților didactice pentru anul universitar 2018/2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.198 e/13.07.2018 privind avizarea 
contractelor de studii și actelor adiționale pentru anul universitar 2018/2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.198 f/13.07.2018 privind avizarea 
contractului de închiriere a camerelor de cămin și tarifelor de cazare pentru anul 
universitar 2018/2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.198 g/13.07.2018 privind avizarea 
prelungirii activității didactice ca titular în învăţământul superior, în conformitate cu 
prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, al. 289 (6) cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.198 h/13.07.2018 cu privire la 
avizarea Metodologiei privind plata activităților asociate gradelor didactice. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.198 i/13.07.2018 cu privire la 
avizarea propunerii  privind  acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa Acad. 
prof. univ. dr. Doru Pamfil, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din 
Cluj-Napoca.  
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- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.198 i/13.07.2018 referitoare la 
avizarea propunerii Facultății de Agricultură privind schimbarea denumirii programului 
de studii de licență Inginerie economică în agricultură în Ingineria și managementul 
afacerilor agricole. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11.707/23.07.2018 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
Reabilitare, modernizare, echipare spatii didactice universitare: pavilion 3 - spitalizare 
(C12), pavilion 2-chirurgie (C13), pavilion 5-triaj+hol legatura (C14), pavilion 6-
prosectura (C6)-Implementare proiect european POR/2017/10/10.1/10.3/. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12.162/27.07.2018 privind 
redistribuirea unor locuri bugetate  la studii de licență și masterat, la concursul de 
admitere din sesiunea iulie 2018. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12.308/31.07.2018 privind 
repartizarea spațiilor din clădirea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole. 
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12.313/31.07.2018 privind aprobarea 
susținerii unei sesiuni deschise în perioada 19-26 septembrie 2018. 
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12.325 /31.07.2018 privind susținerea 
examenelor de finalizare a studiilor în perioada 10-12 septembrie 2018. 
 
 
Întocmit, 
Secretar șef, 
Viorica Cazacu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


