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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

   Luna  septembrie 2019 

 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.15.972/02.09.2019 privind 

promovarea concursului de admitere din sesiunea de toamnă, în mass-media. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15.972a/02.09.2019 privind adoptarea 

unor măsuri în vederea deschiderii anului universitar. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15.972b/02.09.2019 privind aprobarea 

susținerii unei sesiuni deschise pentru studenții anilor II-V, în perioada 18-26 septembrie 

2019. 

  - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15.972c/02.09.2019 privind 

desfășurarea examenlor de finalizare a studiilor, sesiunea a II-a, în perioada 9-11 

septembrie 2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16.331/11.09.2019 cu privire la 

acordarea burselor ocazionale studenţilor cu merite deosebite la învăţătură în anul 

univ.2018/2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17.505/13.09.2019 cu privire la dotarea 

cu mobilier și echipamente pentru vidioconferințe a unor încăperi din Corpul principal al 

universității. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.17.507/13.09.2019 privind aprobarea  

alocării unui casflow care să permită desfășurarea activităților proiectului POC 119611 

”Constituirea și implementarea de parteneriate strategice pentru transfer de cunoștințe 

între Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu Iași și mediul economic 

agricol”, POC nr. 4/Axa 1/1/.2.3.G/05.06.18, conform graficului aprobat,  în lunile în 

care se produc întârzieri la primirea finanțării. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17.511/13.09.2019 privind aprobarea  

documentatiei tehnico – economice faza Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de 

investitii: “Construire camin studentesc la Universitatea de Știinte Agricole si Medicină 

Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 4-6-8” și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construire camin 

studentesc la Universitatea de Știinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la 

Brad”, Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 4-6-8.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17.510/13.09.2019 privind tarifele 

orare aplicate la posturile didactice vacante prevăzute în statele de funcțiuni, la 

învățământul cu frecvență și învățământul la distanță în anul univ. 2019/2020.  

-  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17.512/13.09.2019 privind susținerea 

prin cumul a unui post de asistent universitar de la Facultatea de Agricultură, 

Departamentul Agroeconomie și a unui post de conferențiar universitar la Facultatea de 

Medicină veterinară, departamentul Sănătate publică,  în anul univ. 2019/2020. 
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-  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14.906/30.09.2019 cu privire la 

prelungirea activității de definitivare a tezei de doctorat pentru doctoranzii înmatriculați 

în anii univ. 2013/2014, 2014/2015 și 2015/2016 la domeniile Agronomie, Horticultură și 

Zootehnie și doctoranzii înmatriculați în anii univ. 2014/2015 și 2015/2016 la domeniul 

Medicină veterinară.  

  

 

Întocmit, 

Secretar șef, 

Viorica Cazacu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


