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UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

PROPUNEREA IOSUD/IOD referitoare la
componența COMISIEI DE ABILITARE

IOSUD/IOD Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (Școala doctorală de Inginerie mecanică și
industrială) propune următoarea componenţă a comisiei abilitare pentru teza de abilitare a candidatului ION
ION - Profesor, cu titlul "VALORIFICAREA ENERGETICĂ A BIOMASEI AGRICOLE", domeniul Inginerie mecanică

Nr.
crt.

NUMELE și
Prenumele Email Instituția unde este titular

1
Titular - PROF. DR.
ING.
DUMITRAȘCU
GHEORGHE 

gdum@mail.tuiasi.ro Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 

2
Titular - PROF. DR.
ING. RAKOSI
EDWARD 

edward.rakosi@academic.tuiasi.ro Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 

3 Titular - PROF. DR.
ING. PÎȘĂ IONEL ionel.pisa@upb.ro Universitatea Politehnica din Bucureşti 

4
Supleant - PROF.
DR. ING. SZÁVA
IOAN 

eet@unitbv.ro Universitatea "Transilvania" din Braşov 

5
Supleant - PROF.
DR. ING.
BUCIUMEANU
MIHAELA 

mihaela.buciumeanu@ugal.ro Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 

Reprezentant legal IOSUD/IOD,

Numele și prenumele: Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

Semnătura: ______________________________

Data, 17/03/2022

NOTĂ:  Conform art. 11 alin (1),(2) și (3) Anexa 1 – Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a
atestatului de abilitare aprobată prin OM 5229/2020: 

(1)Comisia de abilitare propusă de IOSUD/IOD este formată din 3 membri titulari şi 2 membri supleanţi, specialişti cu renume în
domeniul de doctorat vizat de candidat, care deţin calitatea de conducător de doctorat şi nu se află în situaţia de conflict de
interese conform art. 10.
(2)În cazul în care oricare dintre membrii titulari ai comisiei de abilitare se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor, acesta se
înlocuieşte cu unul din cei 2 membri supleanţi.
(3)Cel puţin 2 dintre membrii comisiei de abilitare îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD/IOD care organizează procesul de
obţinere a atestatului de abilitare sau în afara instituţiei din care provine candidatul, dacă acestea sunt distincte.


