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Ordinea de zi 

 

Ședința ordinară de Senat în plen din data de 14 aprilie 2022, ora 12.00 

 

 

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

(Anexa 1) 

 

2. Solicitarea AIESEC Galați privind acordarea în folosință gratuită a spațiului situat în 

Galați, strada Gării nr. 61, Cămin IB, etaj 1, prin încheierea unui contract de comodat în acest 

sens, conform Anexei 2, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, 

conform HCA nr. 35 din 28.3.2022. Comisia Juridică și de Etică a Senatului universitar a analizat 

și a dat aviz pozitiv, cu respectarea legislației în vigoare. 

 

3. Modificarea planului de învățământ pentru programul de studii universitare de licență 

Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice, domeniul de licență Ingineria mediului, învățământ 

cu frecvență, de la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, modificări valabile începând 

cu anul universitar 2022-2023, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 39 din 

5.4.2022. Comisia Didactică și de Calitate a Senatului universitar a analizat și a dat aviz pozitiv. 

 

4. Confirmarea numirii în funcția de prodecan al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, 

cu avizul pozitiv al Biroului Juridic, a doamnei lector univ. dr. Valerica Celmare, ca urmare a 

demisiei din funcția de prodecan a domnului lector univ. dr. Pompiliu-Decebal Nedu.  

 

5. Solicitările de prelungire/întrerupere a studiilor doctorale formulate de studenții 

doctoranzi din Anexa 3, cu avizul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat al IOSUD-

UDJG.  

 

6.  Aprobarea Proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022, avizat de 

Consiliul de administrație prin HCA nr. 40/6.4.2022. Comisia pentru baza materială, buget și 

finanțe a Senatului universitar a analizat și a dat aviz pozitiv. 

 

7. Diverse.  

 

 

 

 

Președintele Senatului  

Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU  

Întocmit  

     Angela Ribinciuc  


