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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

Luna  octombrie 2016 
 

- Cu privire la prelungirea activității de definitivare a tezei de doctorat pentru 
doctoranzii înmatriculați în anul univ. 2008-2014 la domeniile Agronomie, 
Horticultură și Zootehnie și doctoranzii înmatriculați în anul universitar 2012-
2013 la domeniul Medicină veterinară.10.10.2016. 

- Cu privire la posturile didactice care vor fi scoase la concurs în sem. I, anul 
univ. 2016/2017. 10.10.2016. 

- Cu privire la atribuirea burselor pentru studenți în sem.I, anul univ.2016/2017. 
10.10.2016. 

- Cu privire la promovarea ofertei educaționale pentru admiterea la studii în anul 
univ. 2017/2018. 10.10.2016. 

- Cu privire la unele măsuri pentru desfășurarea Congresului internațional al 
universității, din perioada 20-21 octombrie. 10.10.2016. 

- Cu privire la organizarea activităților ocazionate de Congresul internațional, în 
perioada 20-22 octombrie. 17.10.2016. 

- Cu privire la organizarea practicii în Ferma ”V. Adamachi”. 17.10.2016. 
- Cu privire la demararea procedurilor pentru depunerea de proiecte privind 

”Stagii de practică pentru studenți” finanțate prin programul POCU 2014-
20120. 17.10.2016.  

- Cu privire la atribuirea burselor de campus. 24.10.2016.  
- Cu privire la majorarea cuantumului burselor studenților, cu 50 lei pentru 

fiecare categorie de bursă, în sem. I, anul univ. 2016/2017. 24.10.2016. 
- Cu privire la externalizarea serverului pentru aplicația de cazare online. 

24.10.2016. 
- Cu privire la prelungirea contractului nr. 18.221/28.11.2012 încheiat cu SC 

”LA MATINA” SRL. 24.10.2016. 
- Cu privire la criteriile ce vor fi utilizate în vederea majorării salariilor de bază, 

cu până la 70 % față de nivelul minim, conform OUG 43/2016, art. 1, pct. 16. 
24.10.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


