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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 (Şcoala doctorală de Știinţe socio-umane) propune
următoarea componenţă a comisiei abilitare pentru teza de abilitare a candidatului MUNTEAN
MIHAELA-CARMEN - Conferențiar, cu titlul "ROLUL STRATEGIILOR DE INOVARE CONVERGENTĂ ÎN
DEZVOLTAREA ECONOMIEI DIGITALE", domeniul Economie

Nr.
crt.

NUMELE și
Prenumele Email Instituția unde este titular

1
Titular - PROF. DR.
ACELEANU
MIRELA-IONELA 

mirela.aceleanu@economie.ase.ro Academia de Studii Economice din Bucureşti 

2
Titular - PROF. DR.
PRELIPCEAN
GABRIELA 

prelipceang@usm.ro Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 

3
Titular - PROF. DR.
CĂPĂȚÎNĂ
ALEXANDRU 

alexandru.capatana@ugal.ro Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 

4
Supleant - PROF.
DR. ORZAN
MIHAI-CRISTIAN 

mihai.orzan@ase.ro Academia de Studii Economice din Bucureşti 

5
Supleant - PROF.
DR. NECULIȚĂ
MIHAELA 

neculitam@yahoo.fr Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 

Reprezentant legal IOSUD/IOD,

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

Semnătura: ______________________________

Data, 27/04/2022

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.


