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Ordinea de zi 

Ședința ordinară de Senat în plen din data de 22 iunie 2022, ora 12.00 

 

 

1. Propunerea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al UDJG Excelenței Sale, 

domnului Emil Hurezeanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica 

Austria. Comisia pentru Cercetare Științifică din cadrul Senatului universitar a analizat și a dat 

aviz pozitiv. Componența comisiei de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa al 

Universității ”Dunărea de Jos” din Galați este următoarea: 

Preşedinte:  

Prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău, Președintele Senatului Universităţii „Dunărea de 

Jos” din Galați; 

Membri: 

Prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu, Rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din 

Galați; 

IPS Prof. univ. dr. Casian Crăciun, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; 

Prof. univ. dr. habil. Constantin Ardeleanu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; 

Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, Președintele Senatului Universității „Lucian Blaga” 

din Sibiu. 

Membri supleanți:  

     Gl. bg. prof. univ. dr. ing. Ghiță Bârsan – Academia Forțelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu; 

     Prof. univ. dr. George Enache, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 

 

2. Solicitarea Direcției Generale Administrative prin Direcția Patrimoniu și Investiții, de 

înființare a unui Serviciu privat pentru situații de urgență, securitate a muncii și mediu, având 

în vedere prevederile Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 75 din data de 27 iunie 2019 

privind aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea 

serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu avizul pozitiv al 

Biroului Juridic, coroborat cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 64 din 

6.6.2022. Comisia Juridică și de etică a Senatului universitar a analizat și a dat aviz pozitiv.  

 

3. Solicitarea Direcției Generale Administrative, prin Direcția Patrimoniu și Investiții, 

de transformare a Biroului Administrativ al Universității „Dunărea de Jos” din Galați în 

Serviciul Administrativ, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic, coroborat cu avizul Consiliului de 

administrație, conform HCA nr. 64 din 6.6.2022. Comisia Juridică și de etică a Senatului 

universitar a analizat și a dat aviz pozitiv.  

 

4. Solicitarea Direcției Generale Administrative, prin Direcția Patrimoniu și Investiții, 

de înființare a unui Birou Administrativ pentru Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, 

în subordinea directă a Serviciului Administrativ, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic, 

coroborat cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 64 din 6.6.2022. Comisia 

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

 

5. Taxele de studii în anul universitar 2022-2023, pentru studii universitare de licență și 

de masterat, învățământ cu frecvență, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 
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64 din 6.6.2022. Comisia pentru Bază materială, buget și finanțe a Senatului universitar a 

analizat și a dat aviz pozitiv. (Anexa 1) 

 

6. Taxele de studii în anul universitar 2022-2023, la Facultatea de Medicină și 

Farmacie, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 64 din 6.6.2022. Comisia 

pentru Bază materială, buget și finanțe a Senatului universitar a analizat și a dat aviz pozitiv.  

(Anexa 2) 

 

7. Taxele de studii în anul universitar 2022-2023, pentru studii universitare de licență, 

învățământ la distanță/cu frecvență redusă, cu avizul Consiliului de administrație, conform 

HCA nr. 64 din 6.6.2022. Comisia pentru Baza materială, buget și finanțe a Senatului 

universitar a analizat și a dat aviz pozitiv. (Anexa 3) 

 

8. Taxele de studii în anul universitar 2022-2023, pentru studenți străini (cu excepția 

Facultății de Medicină și Farmacie), cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 

64 din 6.6.2022. Comisia pentru Bază materială, buget și finanțe a Senatului universitar a 

analizat și a dat aviz pozitiv. (Anexa 4) 

 

9. Taxele de studii în anul universitar 2022-2023, pentru studii universitare de doctorat, 

cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 64 din 6.6.2022. Comisia pentru Bază 

materială, buget și finanțe a Senatului universitar a analizat și a dat aviz pozitiv. (Anexa 5) 

 

10. Taxele pentru servicii prestate, în anul universitar 2022-2023, cu avizul Consiliului 

de administrație, conform HCA nr. 64 din 6.6.2022. Comisia pentru Bază materială, buget și 

finanțe a Senatului universitar a analizat și a dat aviz pozitiv. (Anexa 6) 

 

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

doctoranzi cuprinși în Anexa 7, conform rezoluției Consiliului pentru studiile universitare de 

doctorat.  

 

12. Solicitarea de afiliere a domnului prof. univ. dr. ing. Chirică Ionel cu activitatea de 

conducere de doctorat la Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială din cadrul 

IOSUD-UDJG, cu avizul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat.  

 

13. Solicitarea Serviciului Bibliotecă și Editură de scoatere din gestiune a 46144 

volume reviste, în valoare de 233,48 lei, publicații uzate din punct de vedere fizic și moral, 

conform Referatului nr. 17536/02.06.2022, având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 

82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 2861/09.10.2009 

al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, ale 

Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

Ordinului nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, 

gestionarea și inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, precum și avizul 

pozitiv formulat de Biroul Juridic al universității, cu avizul Consiliului de administrație, 

conform HCA nr. 66 din 8.6.2022. 

 

14. Solicitarea doamnei prof. univ. dr. habil. Cătălina ITICESCU, director al proiectului 

Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului 

Dunărea, REXDAN, 127065, de înființare, în cadrul Infrastructurii de Cercetare REXDAN – 

Centrul de cercetare fix, a 12 posturi de asistent de cercetare (ACS), fracționate, 

corespunzătoare unui număr de 12 posturi cu normă integrală de muncă pentru un an de zile, 

care sunt aferente celor 3 norme cu regim normal de muncă (integral), conform perioadei de 
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implementare a proiectului (4 ani), prevăzute în cererea de finanțare, în vederea realizării 

indicatorilor proiectului, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 66 din 

8.6.2022. Comisia pentru Cercetare Științifică a Senatului a analizat și a dat aviz pozitiv.   

Aceste posturi vor fi înființate peste cele existente (corespunzătoare organigramei 

actuale a UDJG, adică în afara organigramei) și vor fi finanțate din veniturile proprii ale 

universității. Posturile sunt în conformitate cu prevederile art. 7, litera B, a) din Regulamentul 

de organizare și funcționare al Infrastructurii de Cercetare REXDAN, aprobat prin Hotărârea 

Senatului universitar nr. 90/2022. Ocuparea posturilor de asistent de cercetare menționate mai 

sus se va face prin concurs, conform prevederilor legale în vigoare și în conformitate cu 

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare pe perioadă 

determinată, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 171/2020. 

 

15. Tarifele de cazare pentru perioada 15 iulie - 30 septembrie 2022, conform Solicitării  

nr. 18393/08.06.2022, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 68 din 

14.6.2022. Comisia pentru Bază materială, buget și finanțe a Senatului universitar a analizat și 

a dat aviz pozitiv. (Anexa 8) 

 

16. Planurile de învățământ pentru următoarele programe de studii universitare de 

masterat, din domeniul de masterat Drept, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Drept și 

Științe Administrative, actualizate conform standardelor ARACIS: Carieră judiciară, Științe 

penale și criminalistică, Combaterea criminalității informatice, Dreptul european al afacerilor, 

cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 68 din 14.6.2022. Comisia Didactică 

și de calitate a Senatului universitar a analizat și a dat aviz pozitiv.  

 

17. Propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat privind componența 

comisiei de înscriere, la nivel de IOSUD-UDJG, pentru admiterea la doctorat din 2022, în 

conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii 

universitare de doctorat în anul 2022, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 

68 din 14.6.2022, după cum urmează: 

Președinte:  Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU; 

Membri: Prof. dr. fiz. Luminița MORARU; 

  Prof. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU; 

  Prof. dr. habil. Dana TUTUNARU; 

  Prof. dr. habil. Nicoleta IFRIM; 

Secretari: Luiza-Maria AXINTE; 

  Constanța-Claudia MIHAI; 

  Georgeta CRĂCIUN; 

  Iuliana ION; 

  Mihaela ROTARU. 

 

18. Propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat privind componența 

comisiilor de admitere la studii universitare de doctorat în anul 2022, cu avizul Consiliului de 

administrație, conform HCA nr. 68 din 14.6.2022. (Anexa 9). 

 

19. Propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat, componența comisiei 

de soluționare a contestațiilor, pentru admiterea la doctorat din 2022, cu avizul Consiliului de 

administrație, conform HCA nr. 68 din 14.6.2022. după cum urmează: 

Președinte:  Prof. dr. habil. Nicoleta BĂRBUȚĂ-MIȘU, prorector al UDJG, Facultatea 

de Economie și Administrarea Afacerilor; 

Membri: Prof. dr. habil. Vasilica NEGRUȚ, Facultatea de Drept și Științe 

Administrative;  

Conf. dr. ing. Oana CONSTANTIN, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor. 
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20. Propunerea Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila privind modificarea 

structurii anilor terminali, conform adresei nr. RF6060/9.6.2022, cu avizul pozitiv al Biroului 

Juridic, coroborat cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 71 din 16.6.2022. 

(Anexa 10) 

 

21. Solicitarea domnului lector dr. Daniel-Andrei IORDAN, director interimar al 

Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală (CUFKRM), privind 

înființarea, în cadrul CUFKRM, precum și scoaterea la concurs a opt posturi, pentru o perioadă 

de 36 de luni, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic, coroborat cu avizul Consiliului de 

administrație, conform HCA nr. 71 din 16.6.2022, după cum urmează: 

- 2 posturi de kinetoterapeut principal; 

- 3 posturi de kinetoterapeut; 

- 1 post de kinetoterapeut debutant; 

- 1 post de instructor sportiv; 

- 1 post de asistent medical de balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare medicală. 

Aceste posturi vor fi înființate peste cele existente (corespunzătoare organigramei 

actuale a UDJG, adică în afara organigramei) și vor fi finanțate din veniturile proprii ale 

universității. Ocuparea posturilor menționate mai sus se va face prin concurs, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

Comisia Juridică și de etică și Comisia pentru Bază materială, buget și finanțe a 

Senatului universitar au analizat și au dat aviz pozitiv.  

 

22. Propunerile privind componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor 

didactice vacante, perioadă nedeterminată și perioadă determinată, scoase la concurs în 

semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, cu avizul consiliilor facultăților, conform 

Adresei nr. 19326/20.6.2022.  

 

23. Propunerile privind componența comisiilor de soluționare a contestațiilor la 

concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată și perioadă 

determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, cu avizul 

consiliilor facultăților, conform Adresei nr. 19326/20.6.2022. 

 

24. Diverse. 

 

 

 

 

 

 

     Președintele Senatului  

Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU  

Întocmit  

     Angela Ribinciuc  


