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         RECTOR  
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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

Luna  septembrie 2017 

  

- Cu privire la sesiunea de admitere din septembrie 2016, studii de licență și 

masterat. 04.09.2017. 

- Cu privire la organizarea sesiunii de admitere la doctorat. 04.09.2017.  

- Cu privire la organizarea practicii în fermele universității. 04.09.2017. 

- Cu privire la îmbunătățirea înregistrării notelor în sistemul UMS. 04.09.2017. 

- Cu privire la măsurile întreprinse pentru organizarea deschiderii noului an 

universitar. 04.09.2017. 

- Cu privire la plata taxei de studii și a regiei de cămin pentru anul univ. 

2017/2018. 08.09.2017.  

- Cu privire la atribuirea denumirii ”Meritus” căminului studențesc A-5. 

08.09.2017. 

- Cu privire la inscripționarea cu o scurtă descriere a activității personalităților ce 

reprezintă statuile și busturile amplasate în  incinta universității. 08.09.2017. 

- Cu privire la întreprinderea demersurilor pentru înființarea programului de studii 

de licență Biotehnologii în cadrul Facultății de Horticultură. 12.09.2017. 

- Cu privire la atribuirea burselor  ocazionale studenţilor cu merite deosebite la 

învăţătură în anul univ. 2016/2017. 12.09.2017.  

- Cu privire la atribuirea de premii șefilor de promoții de către B.R.D. – GROUPE 

SOCIETE GENERALE și SC ”NUTRE” Grup S.A.12.09.2017. 

- Cu privire la acordarea  premiului ”Prof. univ. dr. Petru MAGAZIN” 

absolventului  - șef de promoție de la Facultatea de Agricultură, specializarea 

Agricultură. 12.09.2017. 

- Cu privire la stabilirea numărului formațiilor de studiu prevăzut pentru 

desfașurarea activității didactice la studiile de licență și masterat, în anul universitar 

2017/2018. 14.09.2017.  

- Cu privire la redistribuirea unor locuri finanțate de la bugetul de stat rămase 

disponibile  în urma concursului de admitere din sesiunea de toamnă, între domenii și 

facultăți.  14.09.2017.  

- Cu privire la definitivarea statelor de funcții pentru anul univ. 2017/2018. 

19.09.2017. 

- Cu privire la finalizarea licitației pentru arendarea terenurilor proprietate privată 

a universității, situat pe teritoriul comunei Zorleni, jud. Vaslui. 19.09.2017. 

- Cu privire la finalizarea cazării studenților în campusul universității și în alte 

locații. 19.09.2017. 
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- Cu privire la încheierea sesiunii de admitere la forma de învățământ la distanță. 

22.09.2017.  
- Cu privire la plata arendei pentru  terenurile proprietate privată a universității de 

pe teritoriul administrativ al comunei Zorleni (Banca), Jud. Vaslui. 22.09.2017. 

–  Cu privire la redistribuirea locurilor la studii universitare de doctorat. 

22.09.2017. 
 

 

              Secretar șef, 

        Ing. Viorica Cazacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


