
 

 

DECIZIE 

 

Nr. 157 din 11.06.2018 

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

poziția 11 din statul de funcții al Facultății de Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Departamentul 

de comunicare şi ştiinţe politice 

publicat în Monitorul Oficial Nr. 346 din 24.04.2018, partea a III-a 

 

Conf.univ.dr. Corneliu Andy Puşcă, Rectorul Universităţii „Danubius” din Galaţi,  

Având în vedere avizul Consiliului Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale, 

întrunit în şedinţa din 30.05.2018, cu privire la componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant de conferenţiar, poziția 11 din statul de funcții al Facultății de Comunicare 

şi Relaţii Internaţionale, Departamentul de comunicare şi ştiinţe politice, 

Având în vedere aprobarea Senatului Universităţii „Danubius” din Galaţi întrunit în şedinţa 

din 07.06.2018, privind componenţa comisiei de concurs, 

Având în vedere prevederile art. 22 şi 23 din H.G. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 

învăţământul superior, 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 6 şi ale art. 22 şi 23 din Metodologia de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante la Universitatea „Danubius” din Galaţi, 

În baza prevederilor articolului 59 din Carta Universităţii „Danubius” din Galaţi, 

 

  D E C I D E: 

 

Art. 1. Se constituie următoarea comisie de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant de conferenţiar, poziția 11 din statul de funcții al Facultății de Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Departamentul de comunicare şi ştiinţe politice, cu disciplinele: Istoria şi evoluţia 

organizaţiilor internaţionale, Probleme fundamentale ale lumii contemporane, Istoria integrării 

europene 

 

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

Onişoru Gheorghe, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava             - Membru 

Tuluş Arthur Viorel, prof. univ. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi               - Membru 

Popa Anişoara, prof. univ. dr.,  Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi                       - Membru 

Sandache Cristian, conf. univ. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi                  - Membru 

Marinescu Emanuel Ștefan, conf. univ. dr., Universitatea „Danubius” din Galaţi - Membru supleant 

Pîşleag Ţuţu, prof. univ. dr., Universitatea „Danubius” din Galaţi                         - Membru supleant 

 

Art. 2. Decanul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale şi Departamentul Resurse 

Umane vor duce la îndeplinire prezenta decizie.  

 

RECTOR, 

Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă       


