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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

      Luna  aprilie 2019 

 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4.797/01.04.2019 privind acceptarea 

soluției tehnice pentru investiția: Construire cămin studențesc la Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași, Aleea M. 

Sadoveanu nr. 4-6-8,  conform proiectului nr. 326/2018 elaborat de S.C. GRUPO 

SRL/SC NEO-CONST SRL. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5.336/08.04.2019 cu privire la 

aprobarea investiției: Construire sistem de irigații prin picurare în scop didactic, situat în 

Iași, Aleea M. Sadoveanu nr. 9, nr. cadastral 135187 (Ferma ”Vasile Adamachi”) 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5.338/08.04.2019 privind demararea 

procedurilor de achiziție a serviciilor de migrare și implementare a aplicației SAP-HR a 

U.S.A.M.V. Iași de pe/din versiunea veche de SAP pe/în versiunea nouă SAP S/4HANA 

la prețul de 37.705,5 lei + TVA în vigoare la data facturării, ofertate de Red Point S.R.L.

 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6.147/22.04.2019 privind anularea 

procedurii de achiziție a lucrărilor de reparații curente la Corp principal Facultatea de 

Agricultură – laborator Agricultură generală (doua compartimente: Pedologie; 

Agricultură), birou cadre didactice disciplina de Pedologie, proiect SRC DESING nr. 

280/2019, din lipsă de disponibil financiar.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6.151/22.04.2019 privind recuperarea 

activității din ziua de 30 aprilie 2019, declarată zi liberă  conform HG 171/2019,  prin 

prelungirea programului de lucru cu o  oră/zi în perioada 06 – 15 mai 2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6.152/22.04.2019 cu privire la 

avizarea  completărilor la Carta Universității, în concordanță cu legislația în vigoare. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6.152 a/22.04.2019 privind avizarea 

unor completări la Regulamentul de funcționare a căminelor. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6.152 b/22.04.2019 referitoare la 

avizarea unor completări la Regulamentul de organizare a programului de voluntariat și a 

Procedurii privind organizarea programului de voluntariat pentru studenții USAMV Iași. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6.152 c/22.04.2019 cu privire la 

avizarea comisiilor pentru examenul de promovare în cariera didactică, în sem. al II-lea, 

anul universitar 2018/2019. 
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- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6.152 d/22.04.2019 cu privire  la 

avizarea Biroului electoral al universității și a datei pentru desfășurarea referendumului 

privind modalitatea de desemnare a rectorului. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6.152 e/22.04.2019 cu privire la 

avizarea a 4 programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă 

destinate personalului didactic din învățământul universitar, ce se desfășoară   în  cadrul 

proiectului POCU/320/21/121103 cu titlul ”EPA-Educație, Performanță, Angajabilitate”. 

 

Întocmit, 

Secretar șef, 

Viorica Cazacu 

 


