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ANUNȚ 

pentru ocuparea prin concurs public a funcţiei de Director al Consiliului Studiilor 

Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în conformitate cu prevederile art. 11 din Codului 

studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea nr. 681/2011, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 551 din 03.08.2011, coroborate cu prevederile Cartei UDJG, precum și cu 

dispozițiile Metodologiei de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director al 

Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați, aprobată prin Hotărârea de senat nr. 62/12.03.2020, anunță organizarea concursului public 

pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), pentru 

mandatul 2020-2024, concurs public ce va avea loc în data de 28.05.2020, ora 1000, în Sala Consiliului 

de Administrație – U80, sediul Universității din Galați, strada Domnească nr. 47, 800008. 

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane 

care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru 

acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea 

a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. 

Metodologia de desfășurare precum și condițiile de concurs sunt publicate la următoarea 

adresă web: 

https://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2020/hotarare_senat_62_2020_Anexa5_MetodAlegeriDirecto

rCSUD.pdf 

Calendarul privind desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de Director al Consiliului 

pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este 

publicat la următoarea adresă web: 

http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2020/hotarare_senat_64_2020_Anexa3_calendarAlegeriCSUD.pdf 

 Informații suplimentare pot fi obținute la Serviciul Resurse Umane, telefon: 0336130125, e-

mail: rectorat@ugal.ro. 

 

 

Rector, 

Prof. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu 
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