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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

Luna  aprilie 2018 
 
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5.245/16.04.2018 privind participarea la 

Asociația pentru Revista ”Opinia Studențească” din Iași, în calitate de membru fondator, 
alături de celelalte universități de stat din Iași. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5.246/16.04.2018 cu privire  la 
participarea la proiectul de înființare a unui radio online comun al universităților ieșene, 
cu denumirea Radio Universitas. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5.266/25.04.2018 privind aprobarea 
Raportului anual – Starea universității. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5.265/25.04.2018 privind susținerea 
examenelor, la toate ciclurile și formele de învățământ numai în sesiunile planificate de 
decanate, conform Desfășurătorului activității didactice. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5.268/25.04.2018 privind aprobarea 
depunerii proiectului Soluții eco-inovative privind utilizarea produselor secundare din 
tomate ca biostimulatori sau bio-fertilizanți, în cadrul programului - Proiecte strategice 
RIS3 NORD-EST”. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5.269/25.04.2018 privind aprobarea 
depunerii proiectului Evaluarea și cartografierea digitală a potențialului ecologic pentru 
legumicultură, pomicultură și viticultură al terenurilor din regiunea NE a României, în 
vederea elaborării strategiilor regionale de dezvoltare a horticulturii și adaptare a 
acesteia la un nou context climatic, în cadrul programului -  Proiecte strategice RIS3 
NORD-EST”. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5.270/25.04.2018 privind aprobarea 
depunerii proiectului Centru vocațional de formare pentru producție și cercetare în 
creșterea bovinelor și valorificarea produselor acestora, în cadrul programului - Proiecte 
strategice RIS3 NORD-EST”. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5.271/25.04.2018 privind validarea 
calificării de inginer biotehnolog și introducerea în RNCIS a programului de studii 
universitare de licență BIOTEHNOLOGII AGRICOLE aferent acestei calificări, program 
inițiat de Facultatea de Horticultură. 
 
Întocmit, 
Secretar șef, 
Viorica Cazacu 

 
 
 


