
DECIZIE 

Nr. 688 din 17.12.2015 

cu privire la numirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de Lector, poziţia 26 din 

statul de funcţii, Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr. 1303 din 25 noiembrie 2015 

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

Având în vedere propunerea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, întrunit în şedinţa din 

07.12.2015, cu privire la componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de Lector, 

poziţia 26 din statul de funcţii , Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, 

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

16.12.2015, 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. 22 şi 23 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor 

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

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 6 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, poziţia 26 din statul de funcţii, Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, cu disciplinele 

Marketing internațional, Comportamentul consumatorului din statul de funcţii în anul universitar 2015-2016, 

semestrul I,  Marketing, Tehnica negocierilor în afaceri din statul de funcții în anul universitar 2015-2016, 

semestrul II: 

Lect. univ. dr. Necșulescu Ecaterina, Universitatea „Danubius” din Galați – președinte; 

Lect. univ. dr. Păuna Dan, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Prof. univ. dr. Ionescu Romeo-Victor, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Prof. univ. dr. Pușcaciu Florin-Dan, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Lect. univ. dr. Chiru Gheorghe, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Lect. univ. dr. Panaitescu Manuela, Universitatea „Danubius” din Galați – membru supleant;   

Lect. univ. dr. Filip Luminița-Maria, Universitatea „Danubius” din Galați – membru supleant. 

Art. 2. Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Biroul resurse umane şi Biroul juridic vor duce la 

îndeplinire prezenta decizie.  

RECTOR, 

Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă        

Aviz Juridic, 

Prof.univ.dr. Vasilica Negruţ 



 

 

DECIZIE 

Nr. 689 din 17.12.2015 

cu privire la numirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de Lector, poziţia 25 din 

statul de funcţii, Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr. 1303 din 25 noiembrie 2015 

 

 

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

Având în vedere propunerea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, întrunit în şedinţa din 

07.12.2015, cu privire la componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de Lector, 

poziţia 25 din statul de funcţii , Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, 

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

16.12.2015, 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. 22 şi 23 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor 

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

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 6 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, poziţia 25 din statul de funcţii, Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, cu disciplinele 

Contabilitatea publică, Analiză economico-financiară din statul de funcţii în anul universitar 2015-2016, 

semestrul I,  Expertiză contabilă și consultanță fiscală, Contabilitatea instituțiilor publice din statul de funcţii 

în anul universitar 2015-2016, semestrul II: 

 

Lect. univ. dr. Necșulescu Ecaterina, Universitatea „Danubius” din Galați – președinte; 

Conf. univ. dr. Crețu Carmen-Mihaela, Universitatea „Danubius” din Galați– membru; 

Conf. univ. dr. Sîrbu Carmen-Gabriela, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Conf. univ. dr. Nuță Florian-Marcel, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Prof. univ. dr. Andronic Bogdan-Constantin, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Conf. univ. dr. Marinescu Emanuel-Ștefan, Universitatea „Danubius” din Galați – membru supleant;   

Prof. univ. dr. Ariton Doinița-Bebi, Universitatea „Danubius” din Galați – membru supleant. 
 

Art. 2. Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Biroul resurse umane şi Biroul juridic vor duce la 

îndeplinire prezenta decizie.  

RECTOR, 

Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă         

                                                          Aviz Juridic, 

Prof.univ.dr. Vasilica Negruţ 

 



 

 

DECIZIE 

Nr. 690 din 17.12.2015 

cu privire la numirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de Lector, poziţia 27 din 

statul de funcţii, Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr. 1303 din 25 noiembrie 2015 

 

 

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

Având în vedere propunerea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, întrunit în şedinţa din 

07.12.2015, cu privire la componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de Lector, 

poziţia 27 din statul de funcţii , Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, 

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

16.12.2015, 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. 22 şi 23 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor 

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

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 6 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, poziţia 27 din statul de funcţii, Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, cu disciplinele 

Microeconomie din statul de funcţii în anul universitar 2015-2016, semestrul I,  Doctrine economice 

contemporane, Prețuri și concurență, Macroeconomie din statul de funcţii în anul universitar 2015-2016, 

semestrul II: 

 

Lect. univ. dr. Necșulescu Ecaterina, Universitatea „Danubius” din Galați – președinte; 

Prof. univ. dr. Ionescu Romeo-Victor, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Lect. univ. dr. Chiru Gheorghe, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Prof. univ. dr. Pușcaciu Florin-Dan, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Conf. univ. dr. Trandafir Mariana, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Lect. univ. dr. Păuna Dan, Universitatea „Danubius” din Galați – membru supleant;   

Lect. univ. dr. Panaitescu Manuela, Universitatea „Danubius” din Galați – membru supleant. 

 
Art. 2. Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Biroul resurse umane şi Biroul juridic vor duce la 

îndeplinire prezenta decizie.  

RECTOR, 

Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă         

                                                          Aviz Juridic, 

Prof.univ.dr. Vasilica Negruţ 

 



 

 

DECIZIE 

Nr. 691 din 17.12.2015 

cu privire la numirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de Lector, poziţia 28 din 

statul de funcţii, Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr. 1303 din 25 noiembrie 2015 

 

 

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

Având în vedere propunerea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, întrunit în şedinţa din 

07.12.2015, cu privire la componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de Lector, 

poziţia 28 din statul de funcţii , Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, 

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

16.12.2015, 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. 22 şi 23 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor 

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

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 6 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, poziţia 28 din statul de funcţii, Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, cu disciplinele 

Ecoturism și turism rural din statul de funcţii în anul universitar 2015-2016, semestrul I, Economie 

comercială, Previziuni macroeconomice, Economia  întreprinderii din statul de funcţii în anul universitar 

2015-2016, semestrul II: 

 

Lect. univ. dr. Necșulescu Ecaterina, Universitatea „Danubius” din Galați – președinte; 

Prof. univ. dr. Ionescu Romeo-Victor, Universitatea „Danubius” din Galați– membru; 

Lect. univ. dr. Chiru Gheorghe, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Prof. univ. dr. Dragomir Georgeta, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Conf. univ. dr. Trandafir Mariana, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Lect. univ. dr. Filip Luminița-Maria, Universitatea „Danubius” din Galați – membru supleant;   

Lect. univ. dr. Păuna Dan, Universitatea „Danubius” din Galați – membru supleant. 

 

Art. 2. Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Biroul resurse umane şi Biroul juridic vor duce la 

îndeplinire prezenta decizie.  

RECTOR, 

Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă         

                                                          Aviz Juridic, 

Prof.univ.dr. Vasilica Negruţ 

 



 

 

DECIZIE 

Nr. 692 din 17.12.2015 

cu privire la numirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de Lector, poziţia 29 din 

statul de funcţii, Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr. 1303 din 25 noiembrie 2015 

 

 

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

Având în vedere propunerea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, întrunit în şedinţa din 

07.12.2015, cu privire la componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de Lector, 

poziţia 29 din statul de funcţii , Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, 

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

16.12.2015, 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. 22 şi 23 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor 

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

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 6 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, poziţia 29 din statul de funcţii, Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor, cu disciplinele 

Investiții directe și finanțarea lor, Produse și servicii bancare din statul de funcţii în anul universitar 2015-

2016, semestrul I, Gestiunea financiară a întreprinderii, Asigurări și protecție socială din statul de funcţii în 

anul universitar 2015-2016, semestrul II: 

 

Lect. univ. dr. Necșulescu Ecaterina, Universitatea „Danubius” din Galați – președinte; 

Conf. univ. dr. Pripoaie Rodica, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Prof. univ. dr. Dragomir Georgeta, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Lect. univ. dr. Nicolau Mihaela, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Conf. univ. dr. Trandafir Mariana, Universitatea „Danubius” din Galați – membru; 

Conf. univ. dr. Nuță Alina-Cristina, Universitatea „Danubius” din Galați – membru supleant;   

Lect. univ. dr. Chiru Gheorghe, Universitatea „Danubius” din Galați – membru supleant. 

 
Art. 2. Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Biroul resurse umane şi Biroul juridic vor duce la 

îndeplinire prezenta decizie.  

RECTOR, 

Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă         

                                                          Aviz Juridic, 

Prof.univ.dr. Vasilica Negruţ 

 




