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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

Luna  februarie 2018 
 
-  Cu privire la coordonarea proiectelor de tip FDI, competiția 2018. 12.02.2018.  
- Cu privire la procedura de achiziție de bunuri și servicii de către Serviciul 

Achiziții din structura universității. 12.02.2018. 
- Cu privire la punerea în practică  OUG nr. 90/2017 privind achiziția unor obiecte 

de folosință îndelungată și reducerea cu 10 % a plăților pentru în 2018, față de nivelul 
celor din 2017, pentru bunuri și servicii aferente întreținerii și funcționării universității. 
12.02.2018. 

- Cu privire la organizarea concursului ”Identificare și atestare de produse 
tradiționale din Moldova”, în cadrul Facultății de Zootehnie. 12.02.2018. 

- Cu privire la acordarea titlului onorific de Dr. Honoris Causa unor personalități 
din mediul academic. 12.02.2018. 

- Cu privire la desemnarea unui cadru didactic din universitate ca membru  în 
Consiliul Consultativ al revistei ECO agricultura.12.02.2018. 

- Cu privire la planificarea și desfășurarea adunărilor generale la facultăți. 
19.02.2018. 

- Cu privire la planificarea și organizarea practicii studenților în fermele 
universității și în alte unități de cercetare și producție, în sem. al II-lea, anul univ. 
2017/2018. 19.02.2018. 

- Cu privire la completarea Metodologiei privind stabilirea criteriilor generale de 
acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți și cursanți din 
învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență și  acordarea burselor în sem. al II-
lea, anul univ. 2017/2018. 23.02.2018. 

- Cu privire la posturile didactice ce vor fi scoase la concurs în sem. al II-lea, anul 
univ. 2017/2018. 26.02.2018. 

   - Cu privire la aprobarea burselor  de performanță și merit și a cuantumului 
burselor pentru sem. al II-lea,  anul  univ. 2017/2018. 26.02.2018. 

- Cu privire la avizarea comisiilor pentru examenul de diplomă/licență/disertație 
din sesiunile anului universitar 2017-2018. 26.02.2018. 

- Cu privire la aprobarea tarifelor pentru activitățile medicale veterinare prestate 
de Facultatea de Medicină Veterinară. 26.02.2018. 

- Cu privire la  stabilirea soluțiilor tehnice pentru unele investiții ce urmează a fi 
realizate în anul 2018. 26.02.2018. 

 
Întocmit, 
Secretar șef, 
Viorica Cazacu 


