
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI  

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
 

 
 

 

Str. Domnească nr.47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro 

Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. 

1/2 

Anexa 4 la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11 din 18 februarie 2021 
Rector, 

Prof. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU 
 
 

 
STRUCTURA  ANULUI  UNIVERSITAR 2021 - 2022 

ciclul I - studii universitare de licenţă,  ciclul II - studii universitare de master 
 

Luni 04 octombrie - Marți 21 decembrie 11 ½  săptămâni activitate didactică 
Miercuri 22 decembrie - Marți 04 ianuarie   2  săptămâni vacanţă studenţi 

Miercuri 05 ianuarie - Vineri 21 ianuarie   2 ½  săptămâni activitate didactică 
Sâmbătă 22 ianuarie - Duminică 13 februarie   3  săptămâni sesiune de iarnă 

Luni 14 februarie - Duminică 20 februarie   1  săptămână vacanţă studenţi 
Luni 21 februarie - Joi 21 aprilie   9 săptămâni activitate didactică 

Vineri 22 aprilie - Duminică 01 mai   1  săptămână vacanţă studenţi 
Luni 02 mai - Vineri 03 iunie   5  săptămâni activitate didactică 

Sâmbătă 04 iunie - Duminică 26 iunie   3  săptămâni sesiune de vară 
Luni 27 iunie  - Vineri 15 iulie   3  săptămâni practică 

Sâmbătă 16 iulie - Vineri 29 iulie   2  săptămâni sesiune de restanţe 
Sâmbătă 16 iulie  - Duminică 02 octombrie 11  săptămâni vacanţă studenţi  

Structura specifică fiecărei facultăţi pentru anii de studiu terminali, va fi transmisă de către 
facultăţi Direcției generale secretariat în vederea aprobării în Consiliul de Administrație. 
 

Perioadele de activitate şi concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2021 - 2022, 
corespunzătoare normei de bază sunt: 

 

01 octombrie - 21 decembrie 11 ½ săptămâni activitate didactică  
22 decembrie - 04 ianuarie  concediu  10 zile 

05 ianuarie - 21 ianuarie  2 ½  săptămâni activitate didactică  
22 ianuarie - 13 februarie  3 săptămâni sesiune de iarnă   1 zi concediu 

14 februarie - 20 februarie concediu  5 zile 
21 februarie - 21 aprilie  9 săptămâni activitate didactică  

22 aprilie - 01 mai  concediu  4 zile 
02 mai - 03 iunie  5 săptămâni activitate didactică  

04 iunie - 26 iunie  3 săptămâni sesiune de vară    1 zi concediu 
27 iunie - 29 iulie   5 săptămâni (practică + restanțe + finalizare studii)  

30 iulie - 31 august concediu  22 zile 
01 septembrie - 30 septembrie  4 săptămâni activitate didactică  

* - În perioada respectivă, cadrele didactice vor efectua câte o zi de concediu de odihnă în sesiunile de examene. 

Conform cu OMECTS nr. 5559 din 07.10.2011 privind aprobarea Normei metodologice privind 
efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art.1, alin. 3: „Cadrele 
didactice din învățământul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada 
vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin  40 de zile lucrătoare”. 
 

 Zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, prevăzute de legislația în vigoare sunt: 
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- 30 noiembrie 2021; 
- 1 decembrie 2021, 25 decembrie 2021 și 26 decembrie 2021; 
- 1 ianuarie 2022, 2 ianuarie 2022 și 24 ianuarie 2022; 
- 22 aprilie 2022, 24 aprilie 2022 și 25 aprilie 2022; 
- 1 mai 2022; 
- 1 iunie 2022, 12 iunie 2022 și 13 iunie 2022; 
- 15 august 2022. 

 


