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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

     Luna  noiembrie 2016 
 

- Cu privire la procedura de urmărire a stării de sănătate a animalelor de Ferma 
Rediu. 7.11.2016. 

- Cu privire la demararea procedurilor legale în vederea  realizării studiilor de 
fezabilitate pentru reabilitarea căminelor A-2 și A-4 și a clădirilor și spațiilor ce 
compun clinicile veterinare, necesare depunerii cererilor  de finanțare prin 
programul POR/2016/3/3.1.B/1, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1., 
operațiunea B – clădiri publice. 07.11.2016 

- Cu privire la participarea cadrelor didactice/cercetătorilor care îndeplinesc 
condițiile prevăzute în Pachetul de informații din anexa 1 la deciziile   ANCSI 
nr. 9411 și 9412  din 01.11.2016, la competiția pe PROIECTE DE 
CERCETARE PENTRU STIMULAREA TINERELOR ECHIPE 
INDEPENDENTE PN-III-DCD-RU-TE-2016-1, Programul 1– Dezvoltarea 
sistemului național de cercetare – dezvoltare, Subprogramul 1.1. – Resurse 
umane, Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente 
și PROIECTE DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ - PN-III-DCD-RU-PD-
2016-1,  Programul 1– Dezvoltarea sistemului național de cercetare – 
dezvoltare, Subprogramul 1.1. – Resurse umane, Proiecte de Cercetare 
Postdoctorală. 07.11.2016. 

- Cu privire la  recuperarea activităților  pentru ziua de 2 decembrie, declarată zi 
liberă pentru salariații din sectorul public. 21.11.2016. 

- Cu privire la reevaluarea patrimoniului universității și inventarierea anuală. 
21.11.2016. 

- Cu privire la monitorizarea investițiilor realizate în anul 2016. 21.11.2016. 
- Cu privire la pregătirea evaluării școlilor doctorale. 21.11.2016. 
- Cu privire la refacerea practicii și a lucrărilor practice absentate în sem. I, anul 

univ. 2016-2017. 21.11.2016. 
- Cu privire la planificarea examenelor și a altor forme de evaluare în sem. I, 

anul univ. 2016-2017. 21.11.2016. 
 

 
 

Secretar șef, 
             Ing. Viorica Cazacu 
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