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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

      Luna  februarie 2019 

 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1.991 din 15.02.2019 privind 

aprobarea listei cu produsele finite ce urmează a fi realizate și valorificate precum și a 

prețurilor de livrare a acestora de către Centrului de Cercetări pentru Plante Medicinale, 

Aromate și Tinctoriale  
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1.992 din 15.02.2019 privind 

aprobarea reamplasării branșamentului de apă pe terenul universității la  investiția: 

reabilitare rețea apă, canalizare și stingere incendiu la Ferma Adamachi, din Aleea 

M. Sadoveanu nr. 9, Iași. 
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1.993 din 15.02.2019 privind 

aprobarea ajustării ofertei câștigătoare cu coeficientul de 1,5726 aplicat la valoarea 

directă a manoperei, rest de executat, la lucrările de investiții: Reabilitare magazie cu 

schimbare de destinație parțială în spațiu Arhivă și Amenajare teren tenis cu balon de aer 

acoperit, contractate cu S.C. TEHNOTERM SRL IAȘI.  

-  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1.994 din 15.02.2019 privind 

posturile didactice care vor fi scoase la concurs în sem. II, anul univ. 2018/2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2.569 din 26.02.2019 privind avizarea 

burselor  de performanță și merit și a cuantumului burselor pentru sem. al II-lea,  anul  

univ. 2018/2019.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2.573 din 26.02.2019 cu privire la 

planificarea și organizarea practicii studenților în fermele universității și în alte unități de 

cercetare și producție, în sem. al II-lea, anul univ. 2018/2019.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2.574 din 26.02.2019 privind 

planificarea și desfășurarea adunărilor generale la facultăți. 
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