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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

   Luna  decembrie 2019 

 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24.604/06.12.2019 privind avizarea  

Planului operațional pentru anul 2020. 

 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24.604 a/06.12.2019 privind avizarea  

Proiectului de buget pentru anul 2020. 

 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24.604 b/06.12.2019 privind avizarea  

Planului de achiziții pentru anul 2020. 

 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24.604 c/06.12.2019 privind avizarea  

Statului de funcții și personal pentru anul 2020. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24.604 d/06.12.2019 privind avizarea 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de diplomă/licenţă/disertaţie, în 

anul universitar 2019/2020. 

 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24.604 e/06.12.2019 privind avizarea 

Metodologiei de desfăşurare a  admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

veterinară "Ion Ionescu de la Brad"  din Iaşi,   pentru anul universitar 2020/2021. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24.604 f/06.12.2019 cu privire la 

avizarea Regulamentului privind acordarea gradației de merit în anul 2020, a fişei de 

autoevaluare și a calendarului competiției  pentru acordarea gradaţiei de merit în anul 

2020.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24.604 g/06.12.2019 privind avizarea 

concediilor de odihnă pentru cadrele didactice în anul 2020.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24.604 h/06.12.2019 cu privire la  

avizarea procedurii privind recunoașterea funcțiilor didactice din învățământul universitar 

obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată în străinătate. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24.604 i/06.12.2019 cu privire la 

avizarea procedurii privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat 

sau a abilitării obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24.604 j/06.12.2019 cu privire la 

avizarea procedurii privind recunoaşterea automată a diplomei de doctor şi a titlului de 

doctor în ştiinţe, obținute în străinătate.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24.604 k/06.12.2019 privind avizarea 

actualizării Planului strategic instituțional 2016-2020. 

-  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25.695/19.12.2019 privind majorarea 

burselor finanțate de la bugetul de stat, pentru luna decembrie, cu 26,9%.   

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25.699/19.12.2019 privind efectuarea 

anei  zile de concediu de odihnă de către personalul  didactic auxiliar de la facultăți, 

secretariate și Biblioteca universității pe anul 2020, în data de 03 ianuarie 2020. 
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 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25.700/19.12.2019 cu privire la plata 

indemnizației de hrană acordată personalului din universitate în conformitate cu 

prevederile art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările 

ulterioare. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25.706/19.12.2019 privind aprobarea 

criteriilor pentru stabilirea cuantumului minim și aprobarea majorării salariilor de bază 

pentru funcțiile de conducere, conform Legii 153/2017. 

 

Întocmit, 

Secretar șef, 

Viorica Cazacu 

 


