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Ordinea de zi 

 

Votul prin corespondență lansat în data de 7 iunie 2022,  

cu termen 10 iunie 2022, ora 12.00 

 

 

1. Propunerea Comisiei Juridice și de etică a Senatului universitar de admitere a 

contestației petentului Ifrim Cosmin (medic rezident pe loc, anul I, cu pregătire în Centrul 

Universitar Galați), înregistrată la UDJG sub nr. RCF1765/27.4.2022, iar la Cancelaria 

Senatului sub nr. 477/11.5.2022/CS, ca întemeiată; anularea Hotărârii Consiliului Facultății de 

Medicină și Farmacie din data de 21.3.2022 prin care s-a respins cererea de transfer a 

petentului Ifrim Cosmin în Centrul Universitar Cluj-Napoca; emiterea acordului de plecare a 

petentului Ifrim Cosmin din Centrul Universitar Galați în Centrul Universitar Cluj-Napoca. 

2. Solicitarea Direcției Juridice și Resurse Umane nr. 16531/25.5.2022, privind 

organizarea, în trimestrul al II-lea al anului 2022, a examenului de promovare în grade sau 

trepte profesionale a persoanelor menționate în Anexa 1, care au formulat cereri și îndeplinesc 

condițiile de admisibilitate pentru înscrierea la examenul de promovare a personalului didactic-

auxiliar și nedidactic, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 62 din 

27.05.2022. Comisia Juridică și de etică a Senatului universitar a analizat și a dat aviz pozitiv. 

3. Propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat privind repartizarea pe 

școli doctorale și domenii a numărului de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de 

stat, pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și a numărului 

de locuri cu taxă, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 62 din 27.05.2022. 

(Anexa 2) 

4. Solicitarea Facultății Transfrontaliere de modificare a structurii anului universitar 

pentru absolvenții programului de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate, de la 

Facultatea de Litere, program autorizat provizoriu, care vor susține examenul de finalizare a 

studiilor la Facultatea Transfrontalieră, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic, coroborat cu avizul 

Consiliului de administrație, conform HCA nr. 64 din 6.06.2022. (Anexa 3). 

5. Solicitarea formulată de Caraman I. Sia, absolventă a Facultății de Educație Fizică și 

Sport din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, programul de studii universitare de 
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licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, promoția 2020, de a susține examenul de 

finalizare a studiilor la Universitatea „Spiru Haret” din București, cu avizul Consiliului de 

administrație, conform HCA nr. 64 din 6.06.2022.  

6. Solicitarea formulată de Bălău I. Gabriela Narcisa, absolventă a Facultății de Științe 

Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, programul de 

studii universitare de licență Drept, promoția 2017, de a susține examenul de finalizare a 

studiilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu avizul Consiliului de 

administrație, conform HCA nr. 64 din 6.06.2022. 

7. Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea la studii universitare de licență, 

învățământ cu frecvență, în anul universitar 2022-2023, cu avizul Consiliului de administrație, 

conform HCA nr. 64 din 6.06.2022. (Anexa 4) 

8. Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea la studii universitare de masterat, 

învățământ cu frecvență, în anul universitar 2022-2023, cu avizul Consiliului de administrație, 

conform HCA nr. 64 din 6.06.2022. (Anexa 5) 

9. Repartizarea locurilor pentru admiterea la studii universitare de licență, învățământ la 

distanță/cu frecvență redusă, în anul universitar 2022-2023, cu avizul Consiliului de 

administrație, conform HCA nr. 64 din 6.06.2022. (Anexa 6) 

10. Repartizarea locurilor pentru Anul pregătitor de limba română, în anul universitar 

2022-2023, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 64 din 6.06.2022. (Anexa 

7) 

 

     

     Președintele Senatului  

Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU  

Întocmit  

     Angela Ribinciuc  


