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Stimați Colegi,  
 

Pe 20 martie 2021, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați sărbătorește 73 de ani de când au fost puse 

bazele învățământului superior în orașul de la Dunăre. Această aniversare este un bun prilej de bilanț și o ocazie de 

a privi cu recunoștință către cei care au contribuit, de-a lungul timpului, la transformarea universității noastre într-o 

instituție europeană, cu rezultate recunoscute la nivel național și internațional.  

În cei 73 de ani de existență, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a înregistrat un proces continuu de 

dezvoltare, modernizare și adaptare la nevoile mediului socio-economic național și internațional, concentrând 

eforturile comunității academice gălățene de a forma specialiști recunoscuți în toate domeniile de licență, masterat 

și doctorat acreditate instituțional. 

Universitatea noastră a dezvoltat, de-a lungul timpului, relații excelente de colaborare cu mediul de afaceri 

și instituțiile publice, cu structurile comunității locale și naționale, cu unități de învățământ și de cultură naționale și 

internaționale. Suntem singura universitate din România cu extensiuni atât în partea de vest cât și în cea de est a 

Europei, cu parteneriate și programe de studii dezvoltate în Italia, Republica Moldova și Ucraina. 

La ceas aniversar, vreau să vă mulțumesc pentru că ați înțeles cât de importantă este o viziune comună și 

efortul în echipă pentru o educație de calitate. Felicit cadrele didactice, studenții, personalul administrativ, pe toți cei 

care au contribuit la creșterea prestigiului științific, a vizibilității instituționale în toate domeniile, fapt ce clasează 

astăzi instituția pe locuri onorante în clasamentele internaționale. Vă asigur că vom continua în echipă proiectele 

începute, pentru dezvoltarea instituției, la nivel nivel național și internațional. 

Dorim să ne fiți alături și pe viitor, vrem să ne dezvoltăm  constant pentru a menține poziția de lider formator 

de specialiști în educație și cercetare, să demonstrăm că activitatea de cercetare, corelată cu dinamica tehnologiei 

de vârf, cu valorificarea domeniilor cheie și identificarea nevoilor pieței pot duce la dezvoltare economică și 

prosperitate.  

Cu ocazia acestui eveniment, vă adresăm respectuos invitația de a vizualiza în data de 20 .03.2021, 

începând cu ora 10.00, spectacolul aniversar ce va fi disponibil online pe pagina de Youtube, la adresa: 

https://youtu.be/yeNAwR6Cf7c.  

La mulți ani, Comunitate Academică de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați! 

 Vivat, Crescat, Floreat! 

Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu 
Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați 
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