
MINISTERUL EDUCAŢIEI
Direcţia Generală Învățământ Universitar

generat de https://rei.gov.ro
27/04/2022 13:26:46

1 / 1

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 ROTARIU MARIANA -
Conferențiar, cu titlul "CONTRIBUTIONS REGARDING THE OPTIMIZATION OF KINETOTHERAPEUTIC
TREATMENTS - ESSENTIAL ELEMENT IN RECOVERING AND MAINTAINING THE QUALITY OF LIFE IN
PATIENTS", domeniul Știința sportului și educației fizice

Nr.
crt.

NUMELE și
Prenumele Email Instituția unde este titular

1 Titular - PROF. DR.
MEREUȚĂ CLAUDIU claudiu.mereuta@ugal.ro Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 

2
Titular - PROF. DR.
GROSU
EMILIA-FLORINA 

emiliaflorina.grosu@gmail.com Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca 

3
Titular - PROF. DR.
GEORGESCU
LUMINIȚA-IONELA 

luminita.georgescu@upit.ro Universitatea din Piteşti 

4 Supleant - PROF. DR.
BĂDĂU DANA danabadau.brasov@gmail.com Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie

"George Emil Palade" din Târgu Mureș 

5
Supleant - PROF. DR.
ENOIU
RĂZVAN-SANDU 

razvan.enoiu@unitbv.ro Universitatea "Transilvania" din Braşov 

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.


