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Ordinea de zi:
1. Situalia concursului pentru ocuparea postului de

jurist la SDE;

2. Sporurile salariale de maxi m 30vo din veniturile proprii pe anul
3. Regulamentul admiterii pentru anul universitar

20lg;

20l}/20r9;

4. Regulamentul de finalizarea studiilor;
5. Aprobarea bugetului bibliotecii USAMV pentru anul 2018;
6. infiinlarea de noi mastere;

J.Taxe de qcolarizarc, adrnitere;
8. inchiriere terenuri, clddiri la Jucu, Palacsay;
9. Contracte cu mediul economic;

l0.Regulamentul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice gi de cerc etarc;
11. Adresd

ALLIB RoM sRL - prelungire contract de concesiune;

12. Aprobarea promovdrii in grad superior
Facultatea de Zootehnie ;i Biotehnologii;

a d-lui laborant Latiu Cdlin Ioan de la

l3.Aprobarea exmatriculdrii de la studiile doctorale a drd. Sima Claudiu, Pop Vancea
Vlad, Varga Ludovic Otto qi Csete ludita;
14. Aprobarea incheierii unui contract de inchiriere intre USAMV CN Ei Agronomia
Agro Food Innovation SRL pentru sala de protocol si camerele din clddirea Centrului de
cercetare pentru B iodivers itate;

l5.Aprobarea componenlei Comisiei interne de Audit a programelor de studii din
USAMV CN.
Dupb discutarea punctelor de pe ordinea de zi, Consiliul de Administralie a luat
urmdtoarele:

HOTANAnI
l.Se aprobd ca toate propunerile de modificare la Regulamentul admiterii pentru anul
universitar 2O18/2019, la Regulamentul de ftnalizarea studiilor, la Regulamentul
concursurilor pentru ocupa-rea posturilor didactice qi de cercetare precum qi taxele de
admitere Ei de qcolarizare, sd fie frcute de cdtre Consiliul Didactic cu consultarea
consiliilor facultdfilor. Acestea vor fi trimise membrilor Consiliului de Administralie
pentru consultare Ei aprobare.
2. Se aprobi bugetul Bibliotecii USAMV CN pe anul 2018 in valoare de 80.0001ei.

3. Cerfile internalionale publicate de cadrele didactice din universitate care vor fi citate
pentru autoevaluarea anuald nu se mai depun la Departamentul de Asigurure a Cattelii
fiind suficient avizul Consiliul Stiintific.

4. Se aprobd exmatricularea de la studiile doctorale a drd. Sima Claudiu, Pop Vancea
Vlad, Varga Ludovic Otto gi Csete Iudita.
5. Se aprob6 incheierea unui contract de inchiriere intre USA,MV CN qi Agronomia Agro
Food Innovation SRL pentru sala de protocol qi camerele din clddirea Centrului de
cercetare pentru Biodiversitate.

RECTOR,
Prof. dr. Cornel CATOI

