
 

 

 

 

CONSILIUL FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

 

Hotărârea nr. 9/05.04.2022 

 

Art.1. Consiliul Facultății a luat act de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 38/31 martie 2022 

care, în art. 5, face referire la aprobarea Ghidului privind condițiile generale de acordare a granturilor 

interne cercetătorilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați în anul 2022 (Anexa 2). 

Acesta modifică de drept Metodologia de acordare a granturilor interne cadrelor didactice titulare ale 

F.D.S.A. din cadrul UDJG aprobată prin H.C.F. a F.D.S.A. nr. 7/17.03.2022.  

Art.2. La nivelulul facultăţii, procedural, în aplicarea art. 6 alin. (2) și a art. 7 din „Ghidul – Condiţii de 

acordare a granturilor interne cercetătorilor din cadrul UDJG 2022” s-a hotărât următorul calendar: 

 11.04.2022 ora 14,00 – depunerea cererilor de finanțare (propunerilor), urmată de afișarea 

acestora pe site-ul facultății; 

 12.04.2022 ora 17,00 – afișarea rezultatelor intermediare în urma Hotărârii Consiliului Facultății 

a F.D.S.A. (pe site-ul facultății) 

 13.04.2022 - 14.04.2022 – depunerea contestațiilor; 

 15.04.2022 – răspunsul la contestații, urmată de transmiterea numelui câștigătorului directorului 

de grant către Compartimentul Cercetare Dezvoltare Inovare al Universității „Dunărea de Jos” din 

Galați (care se va afișa pe site-ul facultății). 

Art.3. Se mențin criteriile de selecție și celelalte prevederi ale Metodologiei de acordare a granturilor 

interne cadrelor didactice titulare ale F.D.S.A. din cadrul UDJG aprobată prin H.C.F. a F.D.S.A. nr. 

7/17.03.2022 (care nu sunt contrare „Ghidului – Condiţii de acordare a granturilor interne 

cercetătorilor din cadrul UDJG 2022”);  

Art.4.  Numele celor care vor face parte din echipa proiectului se vor comunica și afișa pe site-ul 

facultății după transmiterea numelui câștigătorului directorului de grant către Compartimentul 

Cercetare Dezvoltare Inovare al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, după selecția acestora, în 

vederea semnării contractelor de finanțare a granturilor interne care se va realiza după primirea 

adresei de la Ministerul Educației. 
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