
 

 

DECIZIE 

Nr. 32 din  17.01.2020 

cu privire la numirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de 

profesor, poziția 2, pe perioadă nedeterminată, din statul de funcții al Facultății de 

Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Departamentul de Comunicare şi Ştiinţe politice 
 

 

Conf. univ. dr. Mirela Arsith, împuternicită să exercite atribuţiile ce decurg din funcţia de 

rector al Universității “Danubius” din Galați, conform Hotărârii nr. 1 din 14.01.2020 a Consiliului de 

Administrație al Universității “Danubius”, 

Având în vedere avizul Consiliului Facultății de Comunicare şi Relaţii Internaţionale, întrunit 

în ședința din 14.01.2020, cu privire la componența comisiei de concurs pentru ocuparea postului 

didactic vacant de profesor, poziția 2, pe perioadă nedeterminată, din statul de funcții al Facultății de 

Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Departamentul de Comunicare şi Ştiinţe Politice, 

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

din 17.01.2020, privind componența comisiei de concurs, 

Având în vedere prevederile art. 22 și 23 din 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. 21 alin. 6 și ale art. 22 și 23 din RG-12 Ed. 8 din 06.12.2018 

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

„Danubius” din Galați), 

Având în vedere prevederile art. 50 lit. l) din Carta Universității „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 concurs pentru ocuparea postului didactic vacant 

de profesor, poziția 2, pe perioadă nedeterminată, din statul de funcții al Facultății de Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale, Departamentul de Comunicare şi Ştiinţe politice, cu disciplinele: Semiotică, 

Redactare academică în ştiinţele comunicării, Analiza discursului diplomatic, din statul de funcţii in 

anul universitar 2019-2020, semestrul I, concurs publicat in Monitorul Oficial nr. 1398 din 

26.11.2019, Partea a III-a: 

Cristian MOROIANU, prof. univ. dr.habil., Universitatea din Bucureşti   – Preşedinte 

Alexandru GAFTON, prof. univ. dr., Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi   – Membru 

Liviu GROZA, prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti     – Membru 

Oliviu FELECAN, prof. univ. dr. habil., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca   - Membru 

Cecilia Mihaela POPESCU, prof. univ. dr. habil., Universitatea din Craiova            – Membru 

Luminita Mirela CĂRĂUŞU, prof. univ. dr., Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi  – Membru 

supleant 

Manuela NEVACI, cercetător ştiinţific gr. I, dr. habil., Institutul de Lingvistică al Academiei 



 

 

Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”       - Membru supleant 

Art. 2. Decanul Facultății de Comunicare şi Relaţii Internaţionale și Departamentul Resurse 

Umane vor duce la îndeplinire prezenta decizie. 

 

 p. RECTOR, 

                                                        Conf. univ. dr. Mirela ARSITH 

 

 

 

 


