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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

   Luna  decembrie 2018 
 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20.742/03.12.2018 privind plata unei 
sume reprezentând cheltuieli neeligibile la proiectul POSDRU 86/1.2/S/61841, cu 
denumirea ”Imbunătățirea programelor de studiu de master cu profil agroalimentar prin 
promovarea inovării și asigurării calității, în acord cu cerințele calificărilor din 
România și Uniunea Europeană” (CALIMAS),  din veniturile proprii ale universității.  
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20.744/03.12.2018 cu privire la 
aprobarea listei cu produsele finite ce urmează a fi realizate și comercializate prin Centrul 
de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromate precum și a prețurilor de valorificare a 
acestora. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20.717/03.12.2018 privind încheierea 
unui nou contract de furnizare energie electrică cu E.ON Energie România S.A. pentru 
perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, în condițiile prevăzute de Legea 123/2012,  cu 
modificările și completările ulterioare. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21.267/10.12.2018 privind înscrierea 
USAMV Iași ca membru al asociației internaționale OENOVITI, cu sediul la Bordeaux, 
Franța și plata taxei de membru.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21.268/10.12.2018 privind efectuarea 
a 7 zile de concediu de odihnă de către personalul  didactic auxiliar de la facultăți, 
secretariate și Biblioteca universității pe anul 2019, în perioada 03 – 14 ianuarie 2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21.278 a /10.12.2018 privind avizarea  
Planului operațional pentru anul 2019. 
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21.278 b /10.12.2018 privind avizarea  
Proiectului de buget pentru anul 2019. 
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21.278 c/10.12.2018 privind avizarea  
Planului de achiziții pentru anul 2019. 
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21.278 d/10.12.2018 privind avizarea  
Statului de funcții și personal pentru anul 2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21.278 e/10.12.2018 privind avizarea 
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de diplomă/licenţă/disertaţie, în 
anul universitar 2018/2019. 

 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21.278 f/10.12.2018 privind avizarea 
Metodologiei de desfăşurare a  admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
veterinară "Ion Ionescu de la Brad"  din Iaşi,   pentru anul universitar 2019/2020. 
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- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21.278 g/10.12.2018 cu privire la 
avizarea unor modificări și completări la Metodologia de concurs pentru ocuparea  
posturilor didactice și de cercetare. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21.278 j/10.12.2018 privind avizarea 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera 
didactică.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21.278 k/10.12.2018 cu privire la 
avizarea Regulamentului privind acordarea gradației de merit în anul 2019, a fişei de 
autoevaluare și a calendarului competiției  pentru acordarea gradaţiei de merit în anul 
2019.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21.278 l/10.12.2018 privind avizarea 
concediilor de odihnă pentru cadrele didactice în anul 2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23.374/28.12.2018 privind menținerea 
calității de titular în învăţământul superior a cadrelor didactice, conform Legii 1/2011, 
art. 289 al. 7, la împlinirea vârstei de 70 de ani, până la finalizarea anului universitar 
început, cu toate drepturile și obligațiile care decurg din activitatea didactică desfășurată, 
avute anterior pensionării, cu condiția suspendării pensiei pe durata contractului de 
muncă. 
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23.380/28.12.2018 privind aplicarea 
Legii 153/2017, în anul 2019. 
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23.381/28.12.2018 privind limitele 
salariilor de bază în 2019 la persoanele cu funcții de conducere academică și auxiliar 
didactice. 
 
Întocmit, 
Secretar șef, 
Viorica Cazacu 

 


