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Ordinea de zi 

 

Ședința de Senat în plen din data de 24 martie 2022, ora 12.00 

Aula „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

 

1. Aprobarea Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați completată și actualizată. 

 

2. Solicitarea Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați privind taxele de școlarizare propuse pentru anul 

universitar 2022-2023, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 32 din 16.3.2022,  

după cum urmează: 

➢ Taxă înscriere program conversie profesională – 150 lei/candidat; 

➢ Taxă școlarizare cursant program conversie profesională – 1000 lei /semestru; 

➢ Examen finalizare studii (examen de diplomă) program conversie profesională – 400 lei. 

➢ Taxă înscriere Program de formare continuă „Universitatea vârstei a 3-a” U3A – 150 

lei/candidat. 

Taxele de școlarizare aferente cursurilor de formare continuă, programelor postuniversitare 

de formare și dezvoltare profesională continuă, cursurilor de inițiere/ perfecționare/ specializare/ 

calificare vor fi stabilite prin devizele financiare aprobate instituțional, luându-se în considerare 

dimensiunea grupei de studiu (numărul de cursanți), durata cursului (numărul de ore) și statul de 

funcții. 

Comisia pentru baza materială, buget și finanțe din cadrul Senatului universitar a analizat și 

a dat aviz pozitiv. 

 

3. Confirmarea numirii, la propunerea Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, în 

funcția de director al Centrului de cercetare Bioaliment-Tehn-IA, a doamnei șef lucrări dr. biol. 

Grigore-Gurgu Leontina, conform adresei nr. RF4372/17.3.2022. 

 

4. Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de selectare și alegere a 

structurilor de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galaţi (Anexa 1), cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 33 din 18.3.2022. 

Comisia Didactică și de calitate a Senatului a analizat și a dat aviz pozitiv. 

 

5. Regulamentul instituţional privind organizarea şi funcţionarea studiilor universitare de 

doctorat în şcolile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Anexa 2), cu avizul 

Consiliului de administrație, conform HCA nr. 33 din 18.3.2022. Comisia Didactică și de calitate a 

Senatului a analizat și a dat aviz pozitiv. 

 

6. Raportul de autoevaluare a programului de studii universitare de masterat „Inginerie și 

management în alimentație publică și agroturism”, domeniul de masterat Inginerie și management 

în agricultură și dezvoltare rurală, învăţământ cu frecvență,  de la Facultatea de Știința și Ingineria 
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Alimentelor, în vederea evaluării periodice de către Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior, având în vedere recomandarea formulată de Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității și de Departamentul de asigurarea calității, cu avizul Consiliului de 

administrație, conform HCA nr. 33 din 18.3.2022. Comisia Didactică și de calitate a Senatului a 

analizat și a dat aviz pozitiv. 

Link raport autoevaluare: https://files.ugal.ro/s/S3SZFex9CL6Tkwc. 

 

7. Propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă ca activitățile 

didactice ID/IFR din semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 să se desfășoare online 

sincron (pe platforma MTeams) și asincron prin alte mijloace de comunicare (forum, e-mail etc.), 

cu excepția activităților de la specializarea Agricultură (IFR) Buzău, care se vor desfășura în sistem 

Blended Learning, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 33 din 18.3.2022.  

Noile standarde ARACIS sunt menționate în linkul următor: Standardele-ID-si-IFR-

FINALA-20-sept.-20-v2.pdf (aracis.ro) N 

 

8. Solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale din cadrul Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, privind susținerea examenului de finalizare a studiilor de către 

absolvenții programului de studii universitare de licență „Moașe”, promoția 2022, la Facultatea de 

Medicină și Farmacie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, cu avizul Consiliului de 

administrație, conform HCA nr. 33 din 18.3.2022. 

 

9. Propunerea Comisiei Juridice și de etică a Senatului universitar de amânare a demarării 

procedurii de analiză a petiției formulată de prof. univ. dr. Ion Cordoneanu (Anexa 3),  până la 

finalizarea cercetărilor organelor competente, respectiv Camera de Conturi Galați și Parchetul de pe 

lângă Tribunalul Galați, având în vedere răspunsurile la solicitările transmise de Senatul UDJG 

(Anexa 4, Anexa 5). 

Anexa 3. Petiţia formulată de prof. univ. dr. Ion Cordoneanu. 

Anexa 4. Adrese către dl. Rector prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu, Camera de Conturi 

Galaţi, Parchetele de pe lângă Tribunalul Galaţi, Judecătoria Galaţi şi Curtea de Apel Galaţi. 

Anexa 5. Răspunsuri la adresele din Anexa 4. 

 

10. Solicitarea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic privind 

desfășurarea activităților educațional-formative în sistem hibrid, cu avizul Consiliului de 

administrație, conform HCA nr. 34 din 22.3.2022.  

 

11. Prezentarea de către domnul Prorector Silvius Stanciu a situației rezultatelor publicării 

de articole științifice indexate WOS, pe facultăți și a direcțiilor strategice de creștere a activității de 

cercetare, dezvoltare, inovare, la nivelul UDJG. 

 

12. Diverse.  

 

 

 

 

Președintele Senatului  

Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU  

Întocmit  

     Angela Ribinciuc 
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