
 

„Ministerul Educaţiei Naţionale  

„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI 

“University of Applied Life Sciences and Environment” 

 
 

 

 

 

   

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3 

Iaşi, 700490, România 

T: +40 232 407.407 

F: +40 232 260.650 

www.uaiasi.ro 

rectorat@uaiasi.ro 

 

         Se aprobă,  

         RECTOR  

        Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU 

 
Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11.281/02.07.2019 privind aprobarea 

temei de proiectare la obiectivul de investiție ”Spații pentru procesul didactic de la 

disciplinele de echitație și tehnologia creșterii cabalinelor – actualizare funcțională + 

economică a documentației tehnico-economice”, conform HG 28/2008.  

-  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11.282/02.07.2019 privind taxele de 

studii și alte taxe, pentru anul univ. 2019/2020. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12.659 a/22.07.2019 privind avizarea  

rezultatelor examenelor de promovare în cariera didactică din semestrul II, anul univ. 

2017/2018. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12.659 b/22.07.2019 privind avizarea  

rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice  şi de cercetare din 

semestrul II, anul univ. 2017/2018. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12.659 c/22.07.2019 privind avizarea 

planurilor de învățământ pentru anul universitar 2019/2020. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12.659 d/22.07.2019 privind avizarea 

Statelor de funcții pentru anul universitar 2019/20209. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12.659 e/22.07.2019 privind avizarea 

desfășurătorului activităților didactice pentru anul universitar 2019/2020. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12.659 f/22.07.2019 privind avizarea 

contractelor de studii și actelor adiționale pentru anul universitar 2019/2020. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12.659 g/22.07.2019 privind avizarea 

contractului de închiriere a camerelor de cămin și tarifelor de cazare pentru anul 

universitar 2019/2020. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.  12.659 h/22.07.2019 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. 14.789/26.07.2019 privind 

redistribuirea unor locuri bugetate  la studii de licență și masterat, la concursul de 

admitere din sesiunea iulie 2019. 

 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15.097 a/31.07.2019 privind 

aprobarea susținerii unei sesiuni deschise în perioada 18-26 septembrie 2019. 

 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15.097  b/31.07.2019 privind 

susținerea examenelor de finalizare a studiilor în perioada 10-12 septembrie 2019. 

 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr.   15.097 c/31.07.2019 privind locurile 

ce vor fi scoase la concursul de admitere în sesiunea septembrie 2019. 

Întocmit 

Secretar șef, 

Viorica Cazacu 


