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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
HOTĂRÂREA nr.  35/16.6.2016 

 
 
Conform:   
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, 
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului,  
Consiliul de Administraţie, întrunit în data de 16.6.2016,  

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1. Se aprobă planificarea probelor de concurs la admitere în sesiunea iulie 2016, 
conform Anexei. 

 
Art. 2. Se aprobă, la propunerea Facultății de Litere, înființarea programului de studii 

universitare de licență Limbi moderne aplicate (engleză - franceză), domeniul de studiu Limbi 
moderne aplicate, forma de învățământ cu frecvență, durata studiilor 3 ani, valabil începând 
cu anul universitar 2017-2018. 

Propunerea se transmite Senatului universitar pentru aprobare. 
 

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Facultății de Litere, planul de învățământ pentru 
programul de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate (engleză - franceză), 
domeniul de studiu Limbi moderne aplicate, forma de învățământ cu frecvență, durata 
studiilor 3 ani, valabil începând cu anul universitar 2017-2018. 

Planul de învățământ se transmite Senatului universitar pentru aprobare. 
 
Art. 4. Se aprobă, la propunerea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, 

planurile de învățământ, valabile începând cu anul universitar 2016-2017, învățământ cu 
frecvență, durata studiilor de 3 ani, pentru următoarele programe de studii universitare de 
licență: 

• Management, domeniul Management; 
• Marketing, domeniul Marketing; 
• Contabilitate și informaticǎ de gestiune, domeniul Contabilitate; 
• Finanțe și bǎnci, domeniul Finanțe; 
• Economie agroalimentară, domeniul Economie; 
• Afaceri internaționale, domeniul Economie și afaceri internaționale; 
• Economia comerţului, turismului şi serviciilor, domeniul Administrarea afacerilor; 
• Informatică economică, domeniul Cibernetică, statistică şi informatică economică. 

 
Planurile de învățământ se transmit Senatului universitar pentru aprobare. 

 
Art. 5. Se aprobă, la propunerea Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, 

planurile de învățământ, valabile începând cu anul universitar 2016-2017, pentru 
următoarele programe de studii universitare: 

• programul de studii universitare de licență Drept, domeniul Drept, învățământ cu 
frecvență, durata studiilor 4 ani; 
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• programul de studii universitare de licență Drept, domeniul Drept, învățământ cu 
frecvență redusă, durata studiilor 4 ani; 

• programul de studii universitare de licență Administrație publică, domeniul Ştiinţe 
administrative, învățământ cu frecvență, durata studiilor 3 ani; 

• programul de studii universitare de master Administrație publică și integrare 
europeană, domeniul Ştiinţe administrative, învățământ cu frecvență, durata studiilor  
2 ani. 
 

Planurile de învățământ se transmit Senatului universitar pentru aprobare. 
 

Art. 6. Se aprobă, la propunerea Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice privind 
înființarea, în cadrul Centrului de Cercetări Juridice, Administrative, Sociale și Politice, a 
structurii „Universitatea vârstei a treia”. 

Propunerea se transmite Senatului universitar pentru aprobare. 
 

Art. 7. Se aprobă organizarea unei sesiuni suplimentare de restanțe pentru studenții 
din anii terminali, în următoarele condiții: 

- sesiunea se prelungește cu până la o săptămână, fără a depăși termenul de înscriere în 
examenul de licență; 

- studenții pot susține maximum 1 examen pe zi; 
- pentru cazurile speciale, studenții pot solicita susținerea examenului restant în 

prezența unei comisii, conform RAUS; 
- pentru examenele restante din anul universitar 2015-2016 nu se percepe taxă. 

 
Art. 8. Se aprobă, la propunerea Serviciului cercetare-dezvoltare-inovare, cotele 

minime de regie pentru propunerile de proiecte depuse în cadrul universității, după cum 
urmează: 

 
Nr. 
crt.  Program de finanțare Procent maxim Procent minim 

1 PNCDI III 2014-2020 

[% maxim] conform 
precizărilor din pachetul 
de informații/ghidul 
programului în cadrul 
căruia se depune cererea 
de finanțare 

20% calculat precizărilor 
din pachetul de 
informații/ghidul 
programului în cadrul căruia 
se depune cererea de 
finanțare 

2 HORIZON 2020 

Se calculează conform 
precizărilor din pachetul 
de informații al 
programului în cadrul 
căruia se depune cererea 
de finanțare 

20% calculat precizărilor 
din pachetul de 
informații/ghidul 
programului în cadrul căruia 
se depune cererea de 
finanțare 

3 Contracte cu mediul privat 20% din total cheltuieli directe 
 

Art. 9. Se aprobă, la propunerea Facultății de Științe și Mediu, acordarea titlului de 
profesor emerit domnului prof.univ.dr.fiz. Nicușor Velican. 

Propunerea se transmite Senatului universitar pentru aprobare. 
 

Art. 10. Se aprobă, la propunerea Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, comisia 
pentru susţinerea examenului de disertație pentru promoțiile anterioare anului universitar 
2015 - 2016 (sesiunea iulie 2016, sesiunea septembrie 2016 și sesiunea februarie 2017), după 
cum urmează: 
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Specializarea Biotehnologia resurselor naturale - studii universitare de master 
Prof.dr.ing. Gabriela BAHRIM – preşedintă comisie 
Prof.dr.ing. Camelia VIZIREANU–membră 
Prof.dr.ing. Iuliana APRODU – membră 
Conf.dr. Vasilica BARBU – membră 
Ș.L.dr.ing. Iulia BLEOANCĂ  – membră 
Ș.L.dr.ing. Leontina GURGU– secretară comisie 

 
Art. 11. Se aprobă modificarea destinației imobilului clasificat în fișa mijlocului fix cu 

numărul de inventar 10019, respectiv Cantina nr. 1 din Campusul Studențesc „Al. I Cuza”, în 
perspectiva amenajării unei biblioteci studențești, care va avea săli de lectură și săli de 
conferință.  

 
 
 

RECTOR, 
Prof. univ. dr. Iulian Gabriel BÎRSAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


