
Ordinea de zi:

l. Aprobarea comisiilor de concurs gi de contestalii qi a fiqei postului
inginer in cadrul disciplinei de ecologie - protecfia mediului, Fac.
Biotehnologii, aprobat in CA din 10.04.2017;
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RECTORAT

$edinfa Consiliului de Administrafie din 24.04.2017

2. Aprobarea comisiilor de concurs Ei de contestalii Ei a fiEei postulur
administrator financiar cu studii medii aprobat in CA din27 .03.20t7;

pentru postul de

de Zootehnie gi

pentru postul de

3.Aprobarea comisiilor de concurs gi de contestalii Ei a fiqei postului pentru postul de

laborant cu studii superioare in cadrul Departamentului I Agriculturd aprobat in CA din
6.06.2016 qi in Senatul din 16.06.2016;

4. Aprobarea figei postului pentru postul de administrator financiar cu atribufii tehnice in
construclii Ei in achizilii publice in construcfii, cu normd de 4 ore aprobat in CA din
r0.04.2017:

5. Aprobarea infiinfdrii Ei scoaterii la concurs a 2 posturi de muncitor necalificat pe

perioadb nedeterminatd in cadrul compartimentului administrativ ;

6. Aprobarea infiinldrii gi scoaterii la concurs a unui post de ingrijitoare clddiri pentru
Pavilionul VI-MV, cu regim de lucru 8 ore (orelel4-22) pe perioadd nedeterminatd,a

comisiilor de concurs 9i de contestalii Ei a fiEei postului;

7. Aprobarea infiinfdrii ;i scoaterii la concurs a unui post de tehnician veterinar pe

perioadd nedeterminatd la Spitalul de urgenld din cadrul Facultatea de Medicind
Veterinard;

8. Aprobarea comisiilor de concurs qi de contestafii, a figei postului pentru postul de

laborant cu studii superioare, aprobat in CA din 03.03 .2017 gi Senat din 17.03.20L7

9. Aprobarea comisiei interne de specialiqti pentru verificarea dosarului de abilitare

conducere doctorat pentru conf. dr. Cristina Pocol;



10. Prelungirea cu 6 luni a exercitdrii
Mihali gi qef Birou aprovizionare gi

data de 25 apilie20lT1'

funcliei de gef Oficiu juridic pentru jurist Silvia
desfacere pentru ing. Mirela Toboqi, incep0nd cu

11 Diverse

Dupd discutarea
urmdtoarele:

punctelor de pe ordinea de zi, Consiliul de Administralie a luat

HOTANANI

1. Se aprobd comisiile de concurs, de contestalii gi fi;a postului pentru postul de inginer
in cadrul disciplinei de ecologie - proteclia mediului, Facultatea de Zootehnie si
Biotehnologii, aprobat in CA din 10.04.2017.

2. Se aprobd comisiile de concurs, de contestalii gi fi;a postului pentru postul de
administrator financiar cu studii medii, pe perioadd nedeterminatS, normd de 8 ore/zi, in
cadrul Direcliei economice, aprobat in CA din27.03.2017.

3. Se aprobd comisiile de concurs, de contestafii gi figa postului pentru postul de laborant
cu studii superioare, pe perioadi nedeterminatd, normd de 8 orc/zi, in cadrul
Departamentului I Agriculturd, aprobat in CA din6.06.2016 Si in Senatul din 16.06.2016.

4. Se aprobd fiqa postului pentru postul de administrator financiar cu atribufii tehnice in
construcfii gi in achizifii publice in construclii, cu normi de 4 ore aprobat in CA din
10.04.2017.

3. Se aprobd infiin{area qi scoaterea la concurs a 2 posturi de muncitor necalificat pe
perioadd nedeterminati, cu normd de 8 ore/zi in cadrul compartimentului administrativ.

4. Se aprobd infiin{area gi scoaterea la concurs a unui post de ingrijitoare clddiri pentru
Pavilionul VI-MV, cu normd de 8 orelzi (orclel4-22) pe perioadd nedeterminatd,
comisiile de concurs, de contestalii qi fiqa postului.

5. Se aprobd infiinlarea qi scoaterea la concurs a unui post de tehnician veterinar pe
perioadd nedeterminati la Spitalul de urgenld-receplie din cadrul Facultdlii de Medicind
Veterinard.



6. Se aprobd comisiile de concurs, de contestalii, fiqa postului pentru postul de laborant
cu studii superioare, normd de 8 orclzi, in cadrul Departamentului I Horticulturd si
PeisagisticS, aprobat in CA din 03.03.2017 qi Senatul din 17.03.2017.

7. Se aprobd comisia internd de speciafiq,i p"n,ru verificarea dosarului de abilitare
conducere de doctorat pentru conf. dr. Cristina Pocol.

8. Se aprobb prelungirea cu 6 luni a exercit[rii funcliei de qef Oficiu juridic pentru jurist
Silvia Mihali gi gef Birou aprovizionare gi desfacere pentru ing. Mirela Tobogi,
incepdnd cu data de 25 aprilie 2017.

9. tn data de 26 apnlie 2017 cdnd are loc Simpozionul $tiinlific Studenlesc USAMV
Cluj-Napoca nu se intrerup activitdlile didactice Ei lucrdrile practice, iar studenlilor
participanli la Simpozion le vor fi motivate absenlele la nivel de facultate.

10. Se aprobd chiria de 50 lei/lund pentru inchirierea spaliului din incinta universitdtii
pentru sediul SRL USAMV Cluj-Napoca.

RECTOR,
Prof. dr. Cornet CATOI


