
 

 

DECIZIE 

Nr. 24 din 15.01.2019 

cu privire la numirea comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului didactic 

vacant de asistent, poziția 33 din statul de funcții al Facultății de Comunicare și Relații 

Internaționale, Departamentul de comunicare și științe politice 

publicat în Monitorul Oficial Nr. 1358 din 05.12.2018, partea a III-a 

 

Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă, Rectorul Universității „Danubius” din Galați,  

Având în vedere avizul Consiliului Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, 

întrunit în ședința din 06.12.2018, cu privire la componența comisiei de soluționare a contestațiilor 

pentru ocuparea postului didactic vacant de asistent, poziția 33 din statul de funcții al Facultății de 

Comunicare și Relații Internaționale, Departamentul de comunicare și științe politice, 

Având în vedere aprobarea Senatului Universității „Danubius” din Galați întrunit în ședința 

din 14.01.2019, privind componența comisiei de soluționare a contestațiilor, 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei–

cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul 

superior (publicată în M.O. Partea I, nr. 371/26.05.2011), cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 33 aliniatele (5), (6) și (7) din RG-12 Ed. 8/06.12.2018 

(Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante la 

Universitatea „Danubius” din Galați), 

În baza prevederilor articolului 59 din Carta Universității „Danubius” din Galați, 

 

  D E C I D E: 

 

Art. 1. Se constituie următoarea comisie de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 

postului didactic vacant de asistent, poziția 33 din statul de funcții al Facultății de Comunicare și 

Relații Internaționale, Departamentul de comunicare și științe politice, cu disciplinele: Redactare 

academică în științele comunicării, Introducere în publicitate și analiza discursului publicitar, 

Comunicare interpersonală și conflict, Gândire critică, Comunicarea de criză, Arta argumentării și 

dezbaterii publice: 

 

Iftode Florinel, conf. univ. dr., Universitatea „Danubius” din Galați                    - Președinte                                  

Marinescu Liviu-Mihail, conf. univ. dr., Universitatea „Danubius” din Galați               - Membru                                                       

Ștefan Ionuț, lect. univ. dr., Universitatea „Danubius” din Galați                                   - Membru                              

Ene Angela, lect. univ. dr., Universitatea „Danubius” din Galați                                    - Membru 

Pîrju Ionel, lect. univ. dr., Universitatea „Danubius” din Galați                                      - Membru 

Arsith Mirela, conf. univ. dr., Universitatea „Danubius” din Galați                  - Membru supleant           

Marinescu Emanuel-Ștefan, conf. univ. dr., Universitatea „Danubius” din Galați – Membru 

supleant              

          Art. 2. Decanul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale și Departamentul Resurse 

Umane vor duce la îndeplinire prezenta decizie.  

 

RECTOR, 

Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă 


