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         Se aprobă,  
         RECTOR  
        Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU 
  

 
Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

   Luna  septembrie 2018 
 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13.307/03.09.2018 privind privind 
promovarea concursului de admitere din sesiunea de toamnă, în mass-media. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13.308/03.09.2018 privind adoptarea 
unor măsuri în vederea deschiderii anului universitar. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13.309 /03.09.2018 privind aprobarea 
susținerii unei sesiuni deschise pentru studenții anilor II-V, în perioada 19-26 septembrie 
2018. 
  - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13.310/03.09.2018 privind 
desfășurarea examenlor de finalizare a studiilor, sesiunea a II-a, în perioada 10-12 
septembrie 2018. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13.310/10.09.2018 cu privire la 
acordarea burselor ocazionale studenţilor cu merite deosebite la învăţătură în anul 
univ.2017/2018. 

     - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10.389/10.09.2018 privind 
distribuirea a 10 locuri bugetate primite suplimentar la studii de master, la Facultatea de 
Agricultură. 

  - Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13.979/14.09.2018 privind aprobarea  
indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția: Centru Regional de 
Cercetări Avansate pentru Boli Emergente, Zoonoze si Siguranța Alimentară – 
Rovetemerg, conform HG 932/2017.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13.983/14.09.2018 privind tarifele 
orare aplicate la posturile didactice vacante prevăzute în statele de funcțiuni, la 
învățământul cu frecvență,  în anul univ. 2018/2019.  

-  Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13.984/14.09.2018 privind susținerea 
prin cumul a unui post de asistent universitar de la Facultatea de Agricultură, 
Departamentul Agroeconomie, în anul univ. 2018/2019. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13.985/14.09.2018 privind tarifele 
orare aplicate la posturile didactice prevăzute în statele de funcțiuni la învățământul la 
distanță,  în anul univ. 2018/2019.    

-  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14.906/25.09.2018 cu privire la 
prelungirea activității de definitivare a tezei de doctorat pentru doctoranzii înmatriculați 
în anii univ. 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 și 2015/2016 la domeniile Agronomie, 
Horticultură și Zootehnie și doctoranzii înmatriculați în anii univ. 2014/2015 la domeniul 
Medicină veterinară.  
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- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.14.804/25.09.2018 privind distribuirea 
unor locuri bugetate primite suplimentar la studii de master, pe facultății și domenii de 
studii. 
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr.14.905/25.09.2018 privind efectuarea 
lucrărilor de refacere la unele obiective din patrimoniul universității. 
 
 
Întocmit, 
Secretar șef, 
Viorica Cazacu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


