
 

 

DECIZIE 

 

Nr. 153 din 11.06.2018 

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

27 din statul de funcții al Facultății de Știinţe Economice, Departamentul Finanţe şi Administrarea 

Afacerilor  

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 Stiinte Economice, întrunit în şedinţa din  

29.05.2018, cu privire la componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant 

de lector, poziția 27 din statul de funcții al Facultății de Știinţe Economice, Departamentul Finanţe 

şi Administrarea afacerilor, 

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 lector, poziția 27 din statul de funcții al Facultății de Știinţe Economice, Departamentul 

Finanţe şi Administrarea Afacerilor, cu disciplinele: Finanţe internaţionale, Finanţe corporative, 

Buget şi trezorerie publică, Sisteme financiar contabile comparate 

 

Necşulescu Ecaterina, conf.univ.dr., Universitatea „Danubius” din Galați                     - Președinte 

Dragomir Georgeta, prof. univ. dr., Universitatea „Danubius” din Galaţi                        - Membru 

Nuţă Alina-Cristina, conf. univ. dr., Universitatea „Danubius” din Galaţi                         - Membru 

Nicolau Mihaela, conf. univ. dr., Universitatea „Danubius’ din Galaţi                              - Membru 

Creţu Carmen-Mihaela, conf. univ. dr.,Universitatea „Danubius” din Galați                    - Membru 

Puşcaciu Rose–Marie, lect. univ. dr., Universitatea „Danubius’ din Galaţi           - Membru supleant 

Ioan Gina, lect. univ. dr., Universitatea „Danubius’ din Galaţi                              - Membru supleant 

 

Art. 2. Decanul Facultăţii de Știinte Economice şi Departamentul Resurse Umane vor duce 

la îndeplinire prezenta decizie.  

 

RECTOR, 

Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă       


