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FUNDAMENTAREA LEGALĂ A RAPORTULUI 
 
 

Prezentul Raport este realizat în temeiul art. 130 alin (2) din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 
2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Acest text instituie 
obligaţia Rectorului universităţii de a prezenta anual, cel mai târziu până la prima zi lucrătoare a 
lunii aprilie, un raport privind starea universităţii care trebuie făcut public.  

Raportul anual al rectorului constituie o componentă a răspunderii publice şi reprezintă o 
condiţie fundamentală pentru accesul finanţările din bugetul public. 
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CAP. 1. COORDONATE GENERALE PRIVIND UNIVERSITATEA 
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU 

 
 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este instituţie publică, de stat înfiinţată 

prin H.G. nr. 288/iunie 1992. 
Este acreditată având gradul „încredere” acordat la evaluarea ARACIS prin Raportul 

Consiliului nr. 8092 din 01.09.2009. 
Menţionăm că în anul 2013, Universitatea a fost cooptată în programul POSDRU 

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a 
calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi 
standardelor internaţionale de calitate, program ce vizează reevaluarea periodică instituţională 
externă a calităţii.  

Carta adoptată de Senatul Universităţii şi avizată cu ultimele modificări prin adresa nr. 
49509/31.07.2012 de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte opţiunile 
majore ale comunităţii universitare, prezintă viziunea acesteia şi-i defineşte identitatea. 

Carta consacră principiul răspunderii publice atât pentru membrii organismelor colegiale 
de conducere, a persoanelor ce exercită funcţii de conducere, cât şi pentru fiecare membru al 
comunităţii academice. 

Răspunderea publică implică: 
 respectarea legislaţiei în vigoare, a Cartei proprii, a politicilor naţionale şi europene în 

domeniul învăţământului superior; 
 aplicarea reglementărilor referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul 

superior; 
 respectarea politicilor de echitate şi etică universitară cuprinse în Codul de etică şi 

deontologie profesională universitară, parte integrată a Cartei; 
 asigurarea eficienţei manageriale, prin utilizarea optimă a resurselor şi eficienţa 

cheltuirii fondurilor publice; 
 asigurarea transparenţei activităţilor, fără a încălca normele privind confidenţialitatea 

şi deontologia profesională; 
 respectarea libertăţii academice, a drepturilor şi libertăţilor studenţilor; 
 participarea fiecărui membru al comunităţii academice, prin propria activitate, la 

creşterea prestigiului instituţiei. 
Carta Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu consacră, totodată, 

principiile de organizare şi funcţionare şi anume: 
a) principiul legalităţii; 
b) principiul guvernanţei universitare; 
c) principiul autonomiei universitare; 
d) principiul libertăţii academice; 
e) principiul calităţii în raport cu standardele de referinţă şi bunele practici naţionale şi 

internaţionale în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică; 
f) principiul relevanţei prin care se realizează educaţia în scopul formării şi dezvoltării 

personale şi social-economice; 
g) principiul eficienţei, bazat pe gestionarea resurselor universităţii în vederea obţinerii 

de rezultate educaţionale performante; 
h) principiul desfăşurării activităţii didactice şi de cercetare centrate pe student, ca 

beneficiar direct al sistemului de învăţământ superior; 
i) principiul răspunderii publice la nivel instituţional şi individual pentru performanţele 

educaţionale şi de cercetare ale universităţii; 
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j) principiul respectării dreptului la opinie a studenţilor şi cadrelor didactice, cu condiţia 
neafectării prestigiului, imaginii şi integrităţii instituţionale; 

k) principiul incluziunii sociale, fundament al formării în raport cu cerinţele de pe piaţa 
muncii; 

l) principiul asigurării egalităţii de şanse pentru toate categoriile sociale, indiferent de 
vârstă, sex, rasă, religie, apartenenţă politică şi ideologică, cu excepţia situaţiilor reglementate 
astfel de lege; 

m) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare, prin asigurarea 
transparenţei instituţionale, în conformitate cu prevederile legale; 

n) principiul vizibilităţii universităţii în spaţiul naţional, european şi internaţional; 
o) principiul accederii spre unicitatea şi raritatea serviciilor educaţionale; 
p) principiul consacrării educaţiei ca bun public; 
q) principiul neimplicării politice partinice în deciziile strategice, al independenţei de 

ideologii, religii şi doctrine politice; 
r) principiul protecţiei spaţiului universitar, al membrilor comunităţii universitare faţă de 

orice tip de ingerinţe care restricţionează drepturile fundamentale; 
s) principiul respectării libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, 

cadrelor didactice şi cercetătorilor; 
t) principiul integrării universităţii în comunitate, prin consultarea partenerilor sociali în 

luarea deciziilor. 
u) principiul binelui distributiv; 
v) principiul complementarităţii interesului individual şi interesul public; 
w) principiul corelării libertăţii academice cu asumarea răspunderii individuale; 
x) principiul egalei demnităţi şi egalei măsuri în evaluarea meritelor şi conduitelor; 
y) principiul promovării adevărului şi asumării propriilor fapte; 
z) principiul imparţialităţii; 
aa) principiul egalei exigenţe în autoapreciere şi aprecierea celorlalţi; 
bb) principiul corectitudinii şi loialităţii faţă de instituţie, faţă de fiecare membru al 

comunităţii academice; 
cc) principiul respectării eticii în cercetarea ştiinţifică; 
dd) principiul realizării scopului etic al universităţii; 
ee) principiul întemeierii culturii organizaţionale în sistemul de valori universale 

acceptate în spaţiul academic; 
Senatul Universităţii şi-a asumat misiunea de educaţie şi cercetare, în scopul de a 

genera şi a transfera cunoaştere către societate prin: 
a) crearea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei; 
b) formarea iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al 

inserţiei profesionale şi de satisfacere a nevoi de competenţă a mediului socio-economic, 
administrativ, cultural şi educaţional; 

c) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală 
şi colectivă, în domeniul ştiinţei, ingineriei şi artelor, prin asigurarea performanţelor, 
valorificarea şi diseminarea rezultatelor. 

Misiunea Universităţii se concretizează în: 
a) desfăşurarea şi consolidarea unui învăţământ universitar performant la nivel de studii 

universitare de licenţă, pentru specializarea absolvenţilor de liceu, în profesiuni recunoscute şi 
necesare pe piaţa muncii; 

b) crearea cadrului necesar de afirmare a şcolilor masterale şi a cursurilor de formare 
continuă de calitate;  

c) formarea de specialişti cu studii superioare pentru învăţământ, cercetare şi activităţi de 
producţie, activităţi din domeniul tehnic, economic,  juridic, administrativ, medical, artistic, 
sportiv; 

d) perfecţionarea continuă a absolvenţilor în spiritul progresului cunoaşterii şi al 
educaţiei permanente, a accesului la valorile promovate de societatea cunoaşterii; 
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e) articularea permanenta la viaţa ştiinţifică şi culturală universală; 
f) promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii naţionale şi universale; 
g) realizarea unui învăţământ flexibil şi dinamic între diferite niveluri educaţionale, 

adaptabil la solicitările ulterioare de specializare; 
h) adaptarea ofertei educaţionale la cererea de educaţie în condiţii de competitivitate; 
i) dezvoltarea unor institute de cercetare şi a unor puternice centre de cercetare 

ştiinţifică; 
j) implicarea universităţii, prin programe de cercetare, în dezvoltarea socială durabilă a 

zonei;  
k) organizarea vieţii academice din spaţiul universitar astfel încât Universitatea să 

dobândească, pe lângă statutul de centru de pregătire profesională şi de cercetare ştiinţifică şi 
prerogativele de principal centru de educaţie, civilizaţie şi cultură al comunităţii socio-
economice din zona în care îşi desfăşoară activitatea; 

l) asigurarea performanţei în procesul didactic şi în cercetarea ştiinţifică, conform 
standardelor naţionale şi europene; 

m) realizarea unor modalităţi alternative de desfăşurare a practicii studenţeşti, prin 
intermediul unor platforme informatice de simulare a proceselor manageriale şi profesionale, la 
nivelul unor agenţi economici, instituţii şi autorităţi publice;  

n) parteneriatul activ cu autorităţile publice, cu organisme economice şi financiare, cu 
organizaţii neguvernamentale, societăţi culturale, economice şi ştiinţifice, cu institute de 
cercetare ale Academiei Române; 

o) creşterea rolului decanatelor şi a compartimentului specializat de consiliere 
profesională în asistarea studentului la alegerea, eventual schimbarea traseului de studiu; 

p) eficientizarea  sistemului de asigurare a calităţii şi, în cadrul lui, îmbunătăţirea 
evaluării şi autoevaluării activităţii didactice, ştiinţifice şi administrative; 

q) continuarea investiţiilor, în special în ceea ce priveşte construcţiile şi dotările, 
dezvoltarea bazei materiale, a infrastructurii pentru cercetare şi educaţie; 

r) realizarea de parteneriate cu universităţi  de prestigiu, institute de cercetare din ţară şi 
străinătate. 

În vederea îndeplinirii misiunii asumate, Senatul Universităţii a stabilit standardele 
necesare de a fi atinse în intervalul de timp următor, menite a responsabiliza direct atât angajaţii 
instituţiei, cât şi studenţii. 

Prin toate acţiunile desfăşurate, conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din 
Târgu-Jiu promovează conceptul de comunitate academică şi urmăreşte conştientizarea misiunii 
comune pe care fiecare angajat al Universităţii o are în raport de instituţie, studenţi şi colegi. 

Construcţia unui mediu academic real în cadrul Universităţii se întemeiază pe 
recâştigarea respectului de sine, prin corelarea dezvoltării carierei cu dezvoltarea personală a 
fiecărui membru al comunităţii şi prin cultivarea în conştiinţa tuturora a încrederii în forţa 
comunităţii. 

Totodată, în raport de conţinutul programelor de studii care funcţionează la nivelul 
Universităţii, Universitatea a fost structurată pe 4 facultăţi, respectiv: Facultatea de Inginerie, 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Relaţii Internaţionale, 
Drept şi Ştiinţe Administrative şi Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, în care se 
desfăşoară activitatea a 27 de programe de studii de licenţă şi a 21 programe de masterat.  

De asemenea, la nivelul Universităţii funcţionează Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic şi Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă, 
precum şi un Institut de Cercetare a Dezvoltării. 
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CAP. 2.  DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE 
 
 
2.1. REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
 
Pentru anul 2013, în Planul operaţional de dezvoltare al Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu, au fost cuprinse ca şi obiective dezvoltarea şi modernizarea bazei 
materiale, continuarea construcţiei „Spaţii de învăţământ în Campusul Studenţesc Debarcader,  
str. Tineretului nr. 1”, care este o investiţie multianuală, începută în anul 2009.  

Pe parcursul anului 2013, s-au finalizat lucrările la zidăriile interioare, montarea 
armăturilor şi turnarea betoanelor la centuri, s-au continuat lucrările la instalaţiile sanitare, 
termice şi electrice interioare, s-au turnat şape de egalizare la parterul imobilului, s-au continuat 
lucrările la tencuieli interioare şi finisaje interioare. S-a finalizat închiderea perimetrală cu 
Alucobond în zona radierului şi în zonele de acces în imobil. A fost turnată rampa de acces 
pentru persoanele cu dizabilităţi şi treptele la scările de acces. A fost realizată instalaţia interioară 
de gaze naturale. S-a finalizat montajul la tocăria exterioară (ferestre, uşi acces principal şi 
secundar), s-au realizat compartimentări cu structură uşoară din gips carton şi s-a montat gresie 
şi faianţă la grupurile sanitare de la parter. Finanţarea pentru anul 2013 la această investiţie a fost 
de 1.000.000 lei. 

Până la fine anului 2013, pentru derularea lucrărilor la această investiţie a fost alocată de 
la buget suma de 12.143.586,70 lei şi au fost executate plăţi în valoare de 12.115.780,50 lei.  

 
2.2. DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE 
 
2.2.1. Modernizarea şi dotarea laboratoarelor care au potenţial de cercetare 
 
În cursul anului 2013, la nivel de instituţie, au fost identificate drept laboratoare cu 

potenţial de cercetare cele situate în imobilul din str. Lotrului, nr. 1 şi au fost create premisele 
modernizării acestora. Astfel, au fost realizate lucrări de igienizare, de reconfigurare a traseelor 
de utilităţi (apă-canal, energie electrică, gaze naturale) urmând a se realiza dotarea cu mobilier 
adecvat domeniilor de cercetare, precum şi dotarea în continuare cu echipamente şi aparatură de 
laborator adecvată. 

În anul 2013, au fost achiziţionate echipamente multifuncţionale şi aparatură de laborator 
în valoare totală de peste 1.780.000 lei, precum: presă hidraulică cu pedală, presă automată, 
matriţă pentru presare epruvete cilindrice, masă vibrantă, analizor de spectru, senzori de vibraţie, 
cuptor electric de laborator, echipament de printat pe suport magnetic, panou de afişare 
temporară, sistem de traducere, aparat foto şi cameră video, tablă interactivă.  

A fost achiziţionat, de asemenea, un autolaborator dotat cu aparatură  şi echipamente de 
măsură şi control, în valoare totală de 589.580 lei.   

Toate acestea au fost achiziţionate din fonduri nerambursabile prin proiectele LIFE 10,  
POSCCE ID 895/SMIS 13843. 

 
2.2.2. Achiziţia de produse, servicii şi lucrări necesare menţinerii 
          în parametrii optimi a  funcţionalităţii patrimoniului instituţiei   
 
În vederea menţinerii în parametrii optimi de funcţionare a patrimoniului Universităţii în 

anul 2013 au fost aprobate şi realizate din alocaţii bugetare următoarele lucrări de reabilitare: 
1. Reabilitarea instalaţiei termice la imobilul din str. Victoria, nr. 24. 

Valoare contract: 23.716,81 lei fără TVA. 
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2. Reabilitarea instalaţiei electrice la imobilul din str. Eroilor, nr. 30. 
Valoare contract: 22.058,20 lei fără TVA. 

3. Lucrări de reparaţii generale şi renovare la imobilul din str. Eroilor, nr. 30. 
Valoare contract: 53.948,76 lei fără TVA. 

4. Lucrări de îmbrăcare cu dale a podelelor(scara de acces rectorat). 
Valoare contract: 25.348,67 lei fără TVA. 

5. Lucrări de reabilitare a amfiteatrului 016. 
Valoare contract: 111.670,44 lei fără TVA. 

 
Pe  lângă cele menţionate mai sus, prin Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Achiziţii  şi  

Investiţii, au  fost achiziţionate toate produsele, serviciile şi lucrările solicitate  pentru asigurarea 
bunei funcţionări a procesului de învăţământ (hârtie, tonere, cerneluri tipografice, carton, 
materiale electrice, materiale pentru instalaţiile termice şi sanitare, materiale de curăţenie, 
produse pentru vopsitorii, mobilier şcolar, imprimante, copiatoare, multifuncţionale, servicii de 
mentenanţă, servicii de pază, monitorizare şi transport de valori, servicii IT, servicii de asigurare 
auto şi clădiri, servicii de telefonie, servicii de medicina muncii).  

 
2.2.3. Activitatea bibliotecilor (dezvoltarea fondului de carte)   
 
Pe parcursul anului 2013, s-a urmărit menţinerea colaborării cu biblioteci universitare din 

ţară, prin schimb interbibliotecar, realizat prin intermediul Bibliotecii Universitare „Tudor 
Arghezi”.  

A fost realizat şi schimb interbibliotecar internaţional la revistele ANALELE 
Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu - Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Seria Ştiinţe 
Juridice şi Seria Economie cu 14 universităţi de peste hotare (6 din Uniunea Europeană şi 8 din 
Republica Moldova). 

Valoric, în anul 2013, s-au realizat: 
- Efectuarea unui schimb interbibliotecar în valoare de       4.258,27 lei; 
- Achiziţie de carte, reviste şi alte publicaţii de specialitate în valoare de   56.576,00 lei; 
- Donaţii în valoare de           4.900,80 lei; 
- Donaţii carte din cercetare, în valoare totală de        9.213,18 lei.  
 
2.2.4. Activitatea de editură,  tipografie şi librărie 
 
În anul 2013, Editura „ACADEMICA BRÂNCUŞI” a continuat activitatea de promovare 

a cărţilor ştiinţifice şi universitare, obţinând un număr de 59 coduri ISBN, 3 coduri ISSN şi 
implicit descrierile CIP aferente. Prin politica de promovare a Editurii şi a Tipografiei proprii, au 
fost atraşi clienţi din exteriorul Universităţii. Activitatea de tipărire s-a desfăşurat după un Plan 
Editorial, fiind multiplicate cărţi şi cursuri universitare din toate domeniile ştiinţifice precum şi 
suporturile de curs pentru studenţii care studiază în cadrul Departamentului de Învăţământ la 
Distanţă la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi 
Ştiinţe Administrative, programul de studii Drept. Prin activitatea de tipărire a cărţilor şi 
cursurilor Tipografia a contribuit la buna desfăşurare a procesului de învăţământ, la dotarea 
bibliotecilor cu fond de carte propriu, la realizarea de venituri extrabugetare precum şi la 
îmbunătăţirea fondului de carte din Librăria Universităţii.   

A fost promovată imaginea Universităţii la diferite târguri şi expoziţii de carte (prin 
participarea la Târgul Internaţional GAUDEAMUS), precum şi prin participarea la Caravana 
Admiterii 2013, prin multiplicarea şi distribuirea afişelor, pliantelor şi materialelor de promovare 
a admiterii în tot judeţul Gorj. 

Tipografia, prin activitatea sa de tipărire şi de prestări de servicii tipografice, a înregistrat 
venituri, astfel: 

Venituri din multiplicarea contra cost şi venituri încasate 
din servicii tipografice:        27.092,06 lei.  
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 Venituri încasate din vânzare prin Librăria Universităţii:          9810,67 lei. 
                                                 TOTAL: 36.902,73 lei. 
o Alte venituri: 
 Din multiplicarea suporturilor de curs ID, la FSEGA şi Drept:     24.571,83 lei.     
 Din valorificarea deşeurilor de hârtie şi carton:           850,00 lei. 
 Din Contracte de cercetare         32.236,77 lei. 
 Din Admitere           3.251,56 lei. 
 Din multiplicarea REVISTELOR       11.362,18 lei. 
 De la Sesiuni de Comunicări                     6.055,66 lei. 
 Lucrări executate din bugetul Senatului        2.000,00 lei. 
 Alte lucrări – INTERN        17.252,15 lei. 
                                 TOTAL:   134.482,88 lei.  
 
Ca realizări deosebite în cadrul Serviciului putem menţiona: 
- participarea noastră la Programul LECTURA - Târgul Internaţional Gaudeamus; 
- implicarea în atragerea de fonduri extrabugetare prin: 

- multiplicări de carte din exterior; 
- alte servicii tipografice oferite pentru exterior, contra cost: legări în spirală, 

xerografiere alb-negru şi color, scanări de documente, recondiţionare carte veche etc. 
Ca obiectiv prioritar pentru anul 2014 rămâne sporirea eforturilor în direcţia atragerii de 

fonduri extrabugetare printr-o mai bună strategie de reclamă şi recunoaştere în exterior a gamei 
de servicii tipografice ce se execută precum şi menţinerea recunoaşterii acreditării CNCS 
Categoria  C. a Editurii „ACADEMICA BRÂNCUŞI”.  

 
2.2.5. Acţiuni întreprinse în vederea optimizării consumurilor cu utilităţile şi 

reducerea costurilor cu serviciile 
 
O atenţie deosebită s-a acordat în ultimii ani consumurilor la utilităţi (energie electrică, 

gaze naturale, apă-canal), precum şi reducerii costurilor la serviciile de telefonie, serviciile de 
mentenanţă şi cele informatice. 

Cumulat, valoarea economiilor realizate pentru prestarea serviciilor sus menţionate a fost 
în anul 2013 de 32.647,32 lei faţă de anul 2012. 

La energie electrică, în anul 2013, consumul a fost mai mic faţă de anul 2012 cu 68.248 
kwh, iar  plăţile au fost mai mici cu 14.821 lei.  

Consumul total de energie electrică,  pentru anul 2012 a fost de  444134  kwh (fig.1). 
Consumul  total de  energie electrică,  pentru anul 2013 a fost  de 375886 kwh (fig.1). 
Consumul  total de  energie electrică,  pentru anul 2013 a fost  redus cu 15,37% faţă de 

anul 2012. 
Valoarea consumului de energie electrică pentru anul 2012 a fost de 284.882 lei (fig. 2). 
Valoarea consumului de energie electrică pentru anul 2013 a fost de 250.061 lei (fig. 2). 
Valoarea consumului de energie electrică pentru anul 2013 a fost redusă cu 12,23% faţă 

de anul 2012. 
 
 
 
 

 
 
   
     Fig. 1. Diagrama consumurilor total     Fig. 2. Diagrama valorii consumurilor totale 

de energie electrică, în kwh                              anuale de energie electrică, în lei 
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În continuare prezentăm, diagrama consumurilor comparative lunare, în kwh, pentru 
energie electrică pentru toate imobilele universităţii, pentru anii 2012 şi 2013 (fig. 3) şi diagrama 
plăţilor comparative lunare, în lei, pentru consumurile de energie electrică pentru toate imobilele 
universităţii, pentru anii 2012 şi 2013 (fig. 4). 

 
Fig. 3. Diagrama consumurilor comparative lunare, în lei, pentru energie electrică,  pentru 

toate imobilele universităţii, pentru anii 2012 şi 2013 
 

 
Fig. 4. Diagrama plăţilor comparative lunare, în lei, pentru consumurile de energie electrică 

pentru toate imobilele universităţii, pentru anii 2012 şi 2013 
 
În anul 2013 consumul de gaze naturale a fost mai mic cu 34333 m3 faţă de anul 2012, iar 

plăţile au fost mai mici  cu 23.463 lei.  
Consumul total de  gaze naturale,  pentru anul 2012 a fost de  177527  m3   (fig. 5). 
Consumul  total de  gaze naturale,  pentru anul 2013 a fost  de 143194 m3 (fig. 5). 
Consumul  total de  gaze naturale,  pentru anul 2013 a fost  redus cu 19,43 % faţă de 

anul 2012. 
Valoarea consumului de gaze naturale pentru anul 2012 a fost de 285.778 lei (fig.6). 
Valoarea consumului de gaze naturale pentru anul 2013 a fost de 262.315 lei (fig.6). 
Valoarea consumului de gaze naturale pentru anul 2013 a fost redusă cu 8,21 % faţă de 

anul 2012. 
Nivelul acestor consumuri a scăzut şi ca urmare a reducerii numărului de studenţi, ceea ce 

a condus şi la disponibilizarea unor spaţii. 
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Fig. 5. Diagrama consumurilor totale Fig. 6. Diagrama valorii consumurilor totale anuale 
de gaze naturale, în m3          de gaze naturale, în lei 

 
Diagrama consumurilor comparative lunare, pe anii 2012 şi 2013 în m.c., pentru gaze 

naturale pentru toate imobilele Universităţii, şi diagrama plăţilor comparative lunare pe 2012 şi 
2013, în lei, pentru consumurile de gaze naturale  pentru toate imobilele Universităţii. 

 

 
Fig. 7. Diagrama consumurilor comparative lunare de gaze naturale  în m3 pentru toate  

imobilele universităţii, pentru anii 2012 şi 2013 
 

 
Fig. 8.  Diagrama valorii consumurilor comparative lunare de gaze naturale  în m3 pentru toate  

imobilele universităţii, pentru anii 2012 şi 2013 
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Pentru anul 2014 ne propunem să menţinem monitorizarea consumurilor la utilităţi în 
vederea reducerii plăţilor, continuarea negocierilor la contractele de servicii, solicitarea de 
fonduri pentru continuarea lucrărilor de investiţii, precum şi pentru întreţinerea şi reabilitarea 
clădirilor existente. 

 
2.2.6. Servicii de cazare şi masă pentru studenţi 
 
Ţinând cont de necesităţile studenţilor, în anul 2013, Senatul  Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu a aprobat înfiinţarea Serviciului Social Cămine - Cantine în directa 
subordonare a Direcţiei Generale Administrative. 

În cadrul Serviciului Social Cămine - Cantine funcţionează: 
1. Complexul Studenţesc Debarcader, care are în dotare: 
 cantină studenţească unde pot servi masa un număr de 80 persoane; 
 20 camere cazare dotate cu 3 paturi, grup sanitar propriu, frigider, reţea Wi-fi, cablu 

TV;    
 6 camere cazare dotate cu 2 paturi, grup sanitar propriu, frigider, TV color, aer 

condiţionat, reţea Wi-fi, cablu TV;  
 Centrală pentru încălzirea Complexului studenţesc; 

2. Căminul din strada Victoria, nr. 2, în care pot fi cazaţi 36 de studenţi având camere cu 
un număr de 4 paturi, cablu TV, încălzire centrală proprie. 

3. Cabana Rânca, care are în dotare un număr de 4 camere şi un living, bucătărie proprie, 
încălzire centrală proprie, cablu TV, televizoare color, grup sanitar propriu pentru fiecare 
cameră. 

În anul universitar 2013/2014 a fost asigurată cazarea tuturor studenţilor solicitanţi în 
căminele proprii, cât şi în căminul Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Gorj, în baza 
Protocolului încheiat între Universitate şi această instituţie. Pentru anul universitar 2013/2014 
studenţii au fost cazaţi astfel: 

- La Complexul Studenţesc Debarcader -  59 studenţi. 
- La Căminul din strada Victoria, nr. 2 -  32 studenţi. 
- La DJTS Gorj    -  17 studenţi. 
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CAP. 3. SITUAŢIA FINANCIARĂ PE SURSE DE FINANŢARE ŞI TIPURI 
DE CHELTUIELI 

 
 
3.1. CONSIDERAŢII  GENERALE 
 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a utilizat în anul 2013 resurse 

financiare prin care s-au asigurat atât finanţarea activităţilor curente cât şi a obiectivelor de 
dezvoltare pe termen scurt şi mediu.  

Veniturile proprii ale Universităţii au provenit din finanţarea de bază, din taxele  de 
şcolarizare, din taxele de cămin şi cantină, sponsorizări şi din contracte de cercetare ştiinţifică. 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu a dispus de un buget propriu de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile de învăţământ superior. 

Politica financiară a Universităţii în anul 2013 a avut în vedere efectuarea operaţiunilor 
financiare cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli  aprobat pentru anul 2013. 

Managementul financiar a urmărit utilizarea raţională şi eficientă a fondurilor, care au 
acoperit atât cheltuielile curente, cât şi pe cele de investiţii şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
ale studenţilor. 

Documentul oficial de prezentare a activităţii economico-financiare a Universităţii, este 
situaţia financiară anuală, întocmită potrivit politicilor contabile, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare.  

 
3.2. VENITURI ÎN ANUL 2013 
 
În anul 2013, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a înregistrat ca venituri 

totale suma de 20.548.989 lei, după cum urmează: 
 6.232.098 lei, venituri proprii din taxe şi alte activităţi din venituri proprii; 
 9.433.225 lei, subvenţii pentru instituţii publice (din care  finanţare de bază 7.015.578 lei şi 

2.417.647 lei, alocaţii de la bugetul de stat  cu destinaţie specială); 
 29.892 lei, venituri din prestări servicii; 
  26.354 lei, venituri din valorificarea produselor din activitatea proprie sau alte activităţi; 
 9.650  lei, venituri din concesiuni şi închirieri; 
 22.462 lei, venituri din dobânzi; 
 41.730 lei, venituri din cursuri de calificare; 
 11.170  lei, donaţii şi sponsorizări; 
 73.459 lei, venituri din activitatea de cercetare; 
 849.597 lei, subvenţii pentru instituţii publice, cofinanţare şi TVA aferente proiectelor finanţate 

din fonduri externe nerambursabile de tipul POSDRU, POSCCE: (POSDRU/90/2.1/S/56319, 
POSDRU/2.1/S/63960, POSDRU/87/1.3/S/62517, POSDRU/87/1.3/S/62651); 

 3.717.475 lei sume primite de la UE-FSE, FEDR- aferente proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile de tipul POSDRU, POSCCE: (POS DRU/90/2.1/S/56319, POS DRU/2.1/S/63960, 
POS DRU/87/1.3/S/62517, POS DRU/87/1.3/S/62651); 

 101.877 lei, venituri proprii aferente căminelor şi cantinelor. 
De asemenea, Universitatea a realizat venituri din fonduri nerambursabile de natura „alte facilităţi şi 

instrumente postaderare” de la Comisia Europeană pentru proiect Life 10ENV/RO/729 în valoare de 
659.115,00 lei, echivalentul a 148.841,48 euro şi de la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale pentru programul ERASMUS în valoare de 
381.361,07 lei, echivalentul a 86.043,60 euro.  
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EVOLUŢIA VENITURILOR 2012‐2013

 TOTAL 2012 ‐ 17.441.359

  TOTAL 2013 ‐ 20.548.989
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Fig. 3.1  Evoluţia pe tipuri de venituri  încasate de universitate 2012-2013. 
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Fig. 3.2 Componenţa veniturilor în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 
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Fig. 3.3 Dinamica veniturilor 2009-2013. 
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3.3. CHELTUIELI PENTRU ANUL 2013 
 
Pe titluri  de cheltuieli, execuţia bugetară pe  total activitate în sumă de 20.256.607 lei se 

prezintă după cum urmează: 
 La cheltuieli  de  personal,  s-au  efectuat  plăţi  în valoare de  10.898.303 lei(din care 

5.838.624 lei din finanţare de bază, 4.936.805 lei din venituri proprii  şi 122.874 lei din cămine 
cantine). 

 La bunuri şi servicii, s-au  efectuat plăţi  în valoare de   2.382.536 lei. 
 La Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, s-au efectuat plăţi  în valoare 

de  4.309.311 lei, detaliate pe FSE şi FEDR. Detaliat pe titluri de cheltuieli s-au efectuat 
următoarele plăţi: 

- Cheltuieli de personal în sumă de 2.260.202 lei; 
- Bunuri şi servicii în sumă de 357.449 lei; 
- Active nefinanciare  în sumă de 1.691.660 lei; 

 La asistenţă socială, s-au efectuat plăţi  în valoare de 38.184 lei, care reprezintă 
ajutoare sociale (din care 37.292 lei în numerar şi 892 lei în natură, reprezentând ajutor financiar 
pentru procurare calculator conform Legii 269/ 2004). 

 La alte cheltuieli, s-au efectuat plăţi  în valoare de 1.187.888 lei. 
 La cheltuieli de capital, s-au efectuat plăţi  în valoare de  1.440.385 lei. 
De asemenea, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu utilizează fonduri 

comunitare alocate prin Programul de învăţare pe Tot Parcursul Vieţii/ Erasmus Acţiuni 
descentralizate  în baza contractelor financiare încheiate anual cu ANPCDEFP, precum şi prin 
grantul încheiat cu Comisia Europeană- proiect Life 10ENV/RO/729. 

Ponderea pe tipuri de cheltuieli este reprezentată în figurile 3.4 – 3.6.   
 

  Pondere pe tipuri de cheltuieli Lei % 

Cheltuieli de personal 10,898,303 54 
Bunuri şi servicii 2.382.536 12 
Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 4,309,311 21 
Burse studenţi  (1.187.888) şi Asistenţă socială (38.184) 1,226,072 6 
Active fixe 1,440,385 7 

  

CHELTUIELI

 TOTAL 2012 ‐ 17.357.220

 TOTAL 2013 ‐  20.256.607  
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Fig. 3.4 Total cheltuieli 2012-2013. 
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Fig. 3.5  Tipuri de cheltuieli 2012-2013. 
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Fig. 3.6 Ponderea cheltuielilor în anul 2013. 
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CAP. 4. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII ÎN UNIVERSITATE 
 

4.1. PREZENTARE GENERALĂ 
 
Organizarea programelor de studiu de licenţă, respectiv de master se întemeiază pe 

reglementările legale în vigoare, precum şi pe reglementările proprii cuprinse în Regulamentul 
privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui program de studiu. 

Programele de studiu din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu se 
bazează pe corespondenţa dintre rezultatele în învăţare, cercetare ştiinţifică şi calificarea 
universitară. Fiecare program de studiu este conceput sub forma unui pachet de documente în 
care sunt incluse:  

- obiectivele generale şi specifice ale programului; 
- planul de învăţământ cu prevederile disciplinelor exprimate prin credite de studiu ECTS 

şi cu disciplinele ordonate succesiv pe parcursul şcolarizării; 
- programele analitice sau fişele disciplinelor incluse în planul de învăţământ, respectiv 

rezultatele în învăţare exprimate sub forma competenţelor cognitive, tehnice sau profesionale, 
axiologice şi afective care sunt generate prin parcurgerea disciplinelor; 

- modul de examinare şi evaluare la fiecare disciplină, funcţie de rezultatele planificate; 
- modul de organizare şi conţinuturile examenului de finalizare a studiilor, ca examen 

sumativ, care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale ce corespund calificării 
universitare. 

Comisia Senatului pentru curriculum a analizat fiecare program de studiu şi a recomandat 
întreprinderea de măsuri pentru flexibilizarea programelor, funcţie de restructurările succesive 
produse la nivelul cererii pentru formarea iniţială. 

Planul de învăţământ al fiecărui program s-a elaborat la departamentul care îl 
coordonează, s-a avizat de Consiliul facultăţii din structura căreia face parte şi s-a aprobat în 
Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Procesul de iniţiere a oricărui 
program de studiu parcurge în Universitate următoarele etape: 

- elaborarea de propuneri, la nivelul departamentelor privind iniţierea de noi programe de 
studiu şi supunerea lor spre aprobare Consiliului facultăţii în cadrul căreia se intenţionează 
iniţierea noului program de studiu; 

- analiza, în şedinţa de consiliu, a înscrierii noului program de studiu în lista domeniilor / 
specializărilor existente în nomenclatorul naţional, în domeniul de activitate al facultăţii şi în 
politica universităţii; 

- culegerea şi diseminarea informaţiilor privind programele de studiu similare din ţară şi 
străinătate, în scopul comparării serviciilor educaţionale oferite de acestea cu cele oferite prin 
noul program de studiu;   

- realizarea unui studiu de piaţă cu sprijinul Consiliului Consultativ pentru identificarea 
nevoii de instruire în domeniul noului program de studiu, astfel încât să se poată determina o 
potenţială piaţă pentru acesta; supunerea spre analiză şi dezbatere, în cadrul departamentului şi 
consiliului facultăţii a datelor oferite de studiul realizat; 

- analiza propunerii de iniţiere a noului program de studiu la nivelul comisiilor Senatului; 
analiza şi dezbaterea în Senat; 

- întocmirea raportului de evaluare internă a noului program de studiu în vederea 
obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie a acestuia; avizarea raportului de evaluare internă 
a noului program de studiu; 

- înaintarea către  ARACIS a raportului de evaluare internă a noului program de studiu. 
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Fiecare program de studiu iniţiat are un coordonator şi o echipă de proiectare, desemnaţi 
prin hotărâre a consiliului facultăţii în cadrul căreia se intenţionează implementarea programului 
de studiu. 

Toate programele de master, care funcţionează în Universitatea „Constantin  Brâncuşi” 
din Târgu-Jiu sunt acreditate de către ARACIS şi se desfăşoară la forma de învăţământ zi. 

Senatul Universităţii „Constantin  Brâncuşi” din Târgu-Jiu a respectat prevederile legale 
în materie primind distribuirea locurilor bugetate, asigurând posibilitatea ca minim 50% dintre 
absolvenţii bugetaţi ai ciclului de licenţă să poată urma cursurile bugetate la programe masterale. 

Evaluarea internă realizată asupra fiecărui program de studiu din universitate presupune 
raportarea la standardele elaborate de către ARACIS, la criteriile specifice aprobate de Senatul 
Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (capacitate instituţională, cerere-ofertă în 
domeniu, numărul candidaţilor la admitere, gradul de inserţie a absolvenţilor, vizibilitatea 
cercetării ştiinţifice etc.). 

Comisia pentru curriculum, Comisia pentru calitate şi Comisia pentru cercetare ştiinţifică 
şi dezvoltare instituţională au competenţe clar definite, atât în îndrumarea metodologică, cât şi în 
monitorizarea acţiunilor întreprinse de către fiecare facultate şi departament pentru eficientizarea 
programelor de studiu. 

În acest sens, la recomandarea acestor comisii, Senatul a hotărât ca unele programe să 
intre în conservare (de exemplu: Mecatronică, Informatică aplicată în energie electrică) sau să fie 
propuse spre a intra în lichidare (de exemplu: programele Comunicare şi Relaţii Publice, Maşini 
unelte şi sisteme de producţie).      

În fiecare an universitar, Corpul auditorilor auditează intern cel puţin programele de 
studii care urmează a fi evaluate extern de către ARACIS. 

Evaluarea externă a programelor de studii s-a realizat în conformitate cu prevederile 
legale, programele de studii fiind supuse acestui tip de evaluare din partea comisiilor ARACIS, 
în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării periodice. În anul 2013 au fost evaluate 
extern cinci programe de studii universitare de licenţă şi patru de studii universitare de master, 
rezultatele evaluărilor fiind prezentate în tabelul următor: 

 
Data Program studiu Calificativ Nr locuri 

 
28.03.2013 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor 
(Licenţă) 

Încredere – Menţinerea 
Acreditării 

Învăţământ cu frecvenţă 

100 
studenţi/an 

29-30 
05.2013 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 
(Licenţă) 

Încredere – Autorizare 
Învăţământ cu frecvenţă 

50 
studenţi/an 

29-30 
05.2013 

Kinetoterapie şi motricitate specială (Licenţă) 
 

Încredere – Autorizare 
Învăţământ cu frecvenţă 

30 
studenţi/an 

26-27 
06.2013 

Administrarea afacerilor - Administrarea 
afacerilor în turism şi servicii (Masterat) 

Încredere – Menţinerea 
acreditării. 

Învăţământ cu frecvenţă 

50 
studenţi/an 

26-27 
06.2013 

Management - Managementul dezvoltării 
afacerilor (Masterat) 

Încredere – Menţinerea 
acreditării. 

Învăţământ cu frecvenţă 

50 
studenţi/an 

 
28.11.2013 

Relaţii internaţionale şi studii europene (Licenţă) 
 

Vizită schimbare calificativ 
Încredere – Acreditare 

50 
studenţi/an 

 
28.11.2013 

Sociologie  (Licenţă) Vizită schimbare calificativ 
Încredere – Autorizare 

50 
studenţi/an 

 
19.12.2013 

Ştiinţe administrative - Administraţie publică 
europeană (Masterat) 

Încredere – Menţinerea 
acreditării. 

Învăţământ cu frecvenţă 

50 
studenţi/an 

 
19.12.2013 

Ştiinţe administrative - Sisteme administrative şi 
relaţii internaţionale (Masterat) 

Încredere – Menţinerea 
acreditării. 

Învăţământ cu frecvenţă 

50 
studenţi/an 
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În anul 2013, au fost depuse, pe lângă dosarul de autoevaluare instituţională, dosare de 
autoevaluare pentru programele autorizate provizoriu (Asistenţă medicală generală, Istorie) şi 
pentru alte cinci programe de studii universitare de licenţă (Ingineria şi protecţia mediului în 
industrie, Contabilitate şi informatică de gestiune, Management, Educaţie fizică şi sportivă, 
Drept ID). 

Situaţia programelor de studii universitare de licenţă (IF şi ID) autorizate/acreditate se 
prezintă astfel: 

 
 



                                                                                                         

4.2. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENŢĂ PE FACULTĂŢI 
 

4.2.1. Învăţământ cu frecvenţă 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu 

Statutul 
specializării 

(autorizare sau 
creditare) 

Ultima 
evaluare 

 

Proxima 
evaluare 

 

Calificativ 

Nr 
locuri 

alocate 

 

Observaţii 

1.  
Inginerie industrială Tehnologia 

Construcţiilor de Maşini 

Acreditare 2011 

17.03 

2016 ÎNCREDERE 50  

2.  Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în 
domeniul mecanic 

Acreditare 2010. 

24.06 

2015 ÎNCREDERE 40  

3.  Mecatronică şi 
robotică Mecatronică 

Autorizare 
provizorie 

2008. 

17.07 

 ÎNCREDERE 50 In conservare 

4.  
Termoenergetică Acreditare 

 

29.11.2012 

2017 

 

ÎNCREDERE 50  

5.  
Inginerie energetică 

Managementul energiei Acreditare 
2010. 

22.04 

2015 ÎNCREDERE 50  

6.  
Ingineria mediului 

Ingineria şi protecţia 
mediului în industrie 

Acreditare 

 

2010. 

24.06. 

2015 ÎNCREDERE 75 Program 
evaluat în 

2014 

7.  

Ingineria sistemelor 

Automatică şi 
informatică aplicată 

 

Acreditare 2010. 

22.07 

2015 ÎNCREDERE 50  

8.  

Facultatea de 
Inginerie 

Ştiinţe inginereşti 
aplicate 

Informatică aplicată în 
inginerie electrică 

Autorizare 
provizorie 

2008 

13.12.2007 

 ÎNCREDERE 50 In conservare 
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9.  Finanţe Finanţe şi bănci Acreditare 2012 2017 ÎNCREDERE 75  

10.  
Contabilitate 

Contabilitate şi 
informatică de gestiune 

Acreditare 2010 2015 ÎNCREDERE 75 Program 
evaluat în 

2014 

11.  Administrarea 
afacerilor 

Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor 

Acreditare 2013 2018 ÎNCREDERE 100  

12.  
Management Management 

Acreditare 2010 2015 ÎNCREDERE 100 Program 
evaluat în 

2014 

13.  

Facultatea de 
Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea 
Afacerilor 

Marketing Marketing Acreditare 2010 2015 ÎNCREDERE 60 In conservare 

14.  Educaţia fizică şi  
sport 

Educaţie fizică şi 
sportivă 

Acreditare 2010 2015 ÎNCREDERE 60 Program 
evaluat în 

2014 

15.  Kinetoterapie Kinetoterapie şi 
motricitate specială 

Autorizare 
provizorie 

2013 2018 ÎNCREDERE 30  

16.  Sănătate Asistenţă medicală 
generală 

Autorizare 
provizorie 

2011 2013 Încredere 
limitata 

20 Dosar depus 
în 2013 

17.  

Facultatea de 
Ştiinţe Medicale şi 
Comportamentale 

Arte vizuale Sculptura Autorizare 
provizorie 

2012  ÎNCREDERE 20 Nu 
şcolarizează 

18.  Relaţii internaţionale 
şi studii europene 

Relaţii internaţionale şi 
studii europene 

acreditare 2013 2018 ÎNCREDERE 50  

19.  
Ştiinţe administrative 

Administraţie publică Acreditare 2011 

23.06 

2016 ÎNCREDERE 100  

20.  Istorie Istorie Autorizare 
provizorie 

2007 2013  50 Dosar depus 
în  2013 

21.  

 

 

 

Facultatea de 
Relaţii 

Internaţionale, 
Drept şi Ştiinţe 
administrative Sociologie Sociologie Autorizare 

provizorie 
2013  ÎNCREDERE 50  
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22.  
Ştiinţe ale educaţiei 

Pedagogia 
învăţământului primar 

şi preşcolar 

Autorizare 
provizorie 

2013  ÎNCREDERE 50  

23.  Drept Drept Acreditare 2012 2017 ÎNCREDERE 150  

24.  Ştiinţe Militare, 
Informaţii şi Ordine 

Publică 

Ordine şi siguranţă 
publică 

Autorizare 
provizorie 

2008 

 

2014 ÎNCREDERE 50 În conservare 

25.  Litere 

Limbă şi literatură 

Limba şi literatura 
engleză - Limba şi 
literatura română 

Autorizare 
provizorie 

2012  ÎNCREDERE 60  
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4.2.2. Învăţământ la distanţă 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu 
Statutul 

specializării 
(autorizare sau 

acreditare) 

 

Ultima 
evaluare 

 

 

Proxima 
evaluare 

 

calificativ 

 
Nr 

locuri 
alocate 

 

Observaţii 

1. Finanţe Finanţe şi bănci Acreditare 2011 2016 ÎNCREDERE 75  

2. 
Contabilitate 

Contabilitate şi 
informatică 

de gestiune 

Acreditare 2011 2016 ÎNCREDERE 60  

3. Administrarea 
afacerilor 

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Acreditare 2011 2016 ÎNCREDERE 60  

4. 

Facultatea de 
Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea 
Afacerilor 

Management Management  2011 2016 ÎNCREDERE 75  

5. 
Ştiinţe administrative 

Administraţie publică Autorizare 

provizorie 

2010 

 

 Autorizare cu 
vizită  la un an 

30 Dosar 
depus 
2013 

6. 

Facultatea de 
Relaţii 

Internaţionale, 
Drept şi Ştiinţe 
administrative Drept 

 

Drept 

Acreditare 2012 2017 ÎNCREDERE 75  
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4.2.3. Situaţia programelor de master universitar pe facultăţi  
 

Nr. 
crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de master 

1. Managementul asigurării calităţii 

2. 
Inginerie industrială 

Tehnologii moderne de fabricaţie 

3. Inginerie şi 
management 

Ingineria şi managementul sistemelor de 
fabricaţie 

4. Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a energiei 

5. Inginerie industrială Conducerea avansata a proceselor 
industriala 

6. 

Facultatea de Inginerie 

 

 

 

Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului in 
industrie 

7. Turism cultural şi agroturism 

8. Administrarea afacerilor în comerţ 

9. 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor în turism şi servicii 

10. Managementul afacerilor prin proiecte 

11. 
Management 

Managementul dezvoltării afacerilor 

12. Bănci şi asigurări 

13. Finanţe şi guvernanţă publică europeană 

14. 

Finanţe 

 

Finanţe şi politici financiare 

15. Contabilitate, Control, Audit şi Expertiză 

16. 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice 
şi Gestiunea Afacerilor 

Contabilitate 

Analiza Diagnostic şi Evaluarea Afacerilor 

17. Administraţie Publică Europeană 

18. Sisteme Administrative şi Relaţii 
Internaţionale 

19. 

Ştiinţe administrative 

Administrarea şi conducerea unităţilor de 
învăţământ 

20. 

Facultatea de Relaţii 
Internaţionale, 

Drept şi Ştiinţe administrative 

Drept Carieră judiciară 

21. Facultatea de Ştiinţe Medicale 
şi Comportamentale 

Educaţie Fizică Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi 
de timp liber 
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4.3. SITUAŢIA STUDENŢILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013/2014 
       LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII 

 
4.3.1. Situaţia studenţilor la programele de studii universitare de licenţă pe facultăţi 
 

Cu taxă Fără taxă Facultatea Specializarea Anul de 
studii 

IF/ZI ID IF/ZI 

Total 
studenţi 
pe ani de 

studiu 
I 13=12+1Sp  37 50 
II 17  21 38 
III 2  27 29 

 
Tehnologia 

construcţiilor de 
maşini IV 6  24 30 

TOTAL 38=37+1Sp  109 147 
II 22  24 46 Termoenergetică 
III 4  22 26 

TOTAL 26  46 72 
III 3  19 22 Inginerie economică în 

domeniul mecanic IV 6  26 32 
TOTAL 9  45 54 

I 8  41=39+2** 49 
II 6  25 31 
III   27 27 

 
 

Managementul 
energiei IV 27  27 54 

TOTAL 41  120=118+2** 161 
I 18  27 45 
II 19  20 39 
III 7  30 37 

 
Automatică şi 

informatică aplicată 
IV 13  29 42 

TOTAL 57  106 163 
I 14=13+1B  35=34+1** 49 
II 32  26=25+1** 58 
III 9  30 39 

 
Ingineria şi protecţia 
mediului în industrie 

IV 19  34 53 
TOTAL 74=73+1B  125=123+2** 199 

I 53=51+1Sp
+1B 

 140=137+3** 193 

II 96  116=115+1** 212 
III 25  155 180 

Total general pe ani de 
studii 

IV 71  140 211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultatea de 
Inginerie 

TOTAL GENERAL 
FACULTATE 

245=243+1S
p+1B 

 551=547+4** 796 

I 21  20=18+2** 41 
II 37  26 63 

Finanţe şi bănci 

III 35  25=24+1** 60 
TOTAL 93  71=68+3** 164 

I 50 25 21=20+1* 96 
II 35 29 26 90 

 

Economia comerţului, 
turismului şi 

serviciilor 
III 33 34 24 91 

TOTAL 118 88 71=70+1* 277 
I 13 22 40 75 
II 16 27 50 93 

Contabilitate şi 
informatică de 

gestiune 
III 31  24 55 

TOTAL 60 49 114 223 
I 28  21=20+1* 49 
II 30 30 26 86 

Management 

III 27 24 23 74 

 
 
 
 
 
 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi 

Gestiunea Afacerilor 

TOTAL 85 54 70=69+1* 209 
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I 112 47 102=98+2**+2* 261 
II 118 86 128 332 

 
Total general pe ani de 

studii III 126 58 96=95+1** 280 
TOTAL GENERAL 

FACULTATE 
356 191 326=321+3**+2

* 
873 

I 20  18=13+2**+3* 38 
II 29   27  56 

 
Administraţie Publică 

III 11  30 41 
TOTAL 60  75=70+2**+3* 135 

I 17  15=13+1**+1* 32 Relaţii internaţionale 
şi Studii europene 

III 6  31=30+1** 37 

TOTAL 23  46=43+2**+1* 69 
I 
 

4  17 21  
Sociologie 

II 9  17 26 
TOTAL 13  34 47 

I 78 50 22=18+3**+1* 150 

II 
 

74 37 25=15+7**+3* 136 

III 
 

45 24 40=36+3**+1* 109 

 
 
 

Drept 

IV 86 36 36=30+4**+2* 158 
TOTAL 283 147 123=99+17**+7

* 
553 

Pedagogia 
învăţământului 

primar şi preşcolar 

I 40  2 42 
 
 

TOTAL 40  2 42 
I 44  8 52 Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 
literatura română 

II 17=16+1Gr   17 

TOTAL 61=60+1Gr  8 69 
I 203 50 82=71+6**+5* 335 
II 129=128+1

Gr 
37 69=59+7**+3* 235 

III 62 24 101=96+4**+1* 187 

 
Total general pe ani de 

studii 

IV 86 36 36=30+4**+2* 158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultatea de Relaţii 
Internaţionale, Drept 

şi Ştiinţe 
Administrative 

TOTAL GENERAL 
FACULTATE 

480=479+1
Gr 

147 288=256+21**+
11* 

915 
 

I 36  20 56 

II 26  28 54 

Educaţie fizică şi 
sportivă 

III 6  15=14+1** 21 
TOTAL 68  63=62+1** 131 

I 18  12=11+1** 30 
II 
 

9 
 

 11=8+3** 
 

20 
 

Kinetoterapie şi 
motricitate specială 

III 4  14=13+1** 18 

TOTAL 31  37=32+5** 68 
I 20   20 
II 17   17 

Asistenţă medicală 
generală 

IV 11  6=5+1** 17 
TOTAL 48  6=5+1** 54 

I 74  32=31+1** 106 
II 52  39=36+3** 91 
III 10  29=27+2** 39 

Total general pe ani de 
studii 

IV 11  6=5+1** 17 

 
 
 
 
 

Facultatea de Ştiinţe 
Medicale şi 

Comportamentale 
 
 
 
 
 
 

TOTAL GENERAL 
FACULTATE 

147  106=99+7** 253 
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I 442=440+1S
p+1B 

97 356=337+12**+
7* 

895 

II 395=394+1
Gr 

123 352=338+11**+
3* 

870 

III 223 82 381=373+7**+1
* 

686 

 
 

TOTAL 

 
 

UNIVERSITATE 

IV 168 36 182=175+5**+2
* 

386 

 TOTAL 1228=1225+
1Sp+1Gr+1

B 

338 1271=1223+35*
*+13* 

2873 

 

4.3.2. Situaţia studenţilor la programele de studii universitare de masterat 
          pe facultăţi (conf. Legii nr. 288/2004) 

 

Facultatea Specializarea 
Anul 

de 
studii 

Cu taxă 
IF 

Fără taxă 
IF 

Total 
masteranzi 
pe ani de 

studiu 
I    Managementul asigurării 

calităţii  II 6 12 18 
TOTAL 6 12 18 

I 23 12 35 Tehnologii avansate de 
producere a energiei II 9 12 21 

TOTAL 32 24 56 
I 11 14 25 Managementul protecţiei 

mediului în industrie II 12 12 24 
TOTAL 23 26 49 

I 15 10 25 Conducerea avansată a 
proceselor industriale II 3 10 13 

TOTAL 18 20 38 
I 49 36 85 Total general pe ani de 

studii II 30 46 76 

 
 
 
 
 

Facultatea de 
Inginerie 

TOTAL GENERAL FACULTATE 79 82 161 
I 16 9 25 Bănci şi asigurări 
II 25 10 35 

TOTAL 41 19 60 
I 26 16 42 Control, audit şi expertiză 

financiar-contabilă  II 21 26 47 
TOTAL 47 42 89 

I 16 9 25 Administrarea afacerilor 
în turism şi servicii II 27 10 37 

TOTAL 43 19 62 
I 22 9 31 Managementul dezvoltării 

afacerilor II 25 10 35 
TOTAL 47 19 66 

I 80 43 123 Total general pe ani de 
studii II 98 56 154 

 
 

Facultatea de 
Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea 
Afacerilor 

TOTAL GENERAL FACULTATE 178 99 277 
Administraţie publică 

europeană 
I 18 9 27 

TOTAL 18 9 27 
I 22 9 31 Sisteme administrative şi 

relaţii internaţionale II 34 11=10+1* 45 
TOTAL 56 20=19+1* 76 

I 23 9 32 Administrarea şi 
conducerea unităţilor de 

învăţământ 
II 31 4 35 

 
TOTAL 54 13 67 

I 34 9 43 Carieră judiciară 
II 31 10 41 

 
 
 

Facultatea de 
Relaţii 

Internaţionale, 
Drept şi Ştiinţe 
Administrative 

TOTAL 65 19 84 



 30

I 97 36 133 Total general pe ani de 
studii II 96 25=24+1* 121 

TOTAL GENERAL FACULTATE 193 61=60+1* 254 
I 13 10 23 Ştiinţa motricităţii în 

activităţi didactice şi de 
timp liber 

II 14 14 28 

TOTAL 27 24 51 
I 13 10 23 Total general pe ani de 

studii II 14 14 28 

Facultatea de 
Ştiinţe Medicale 

şi 
Comportamentale 

TOTAL GENERAL FACULTATE 27 24 51 
I 239 125 364 UNIVERSITATE 
II 238 141=140+1* 379 

TOTAL 

TOTAL 477 266=265+1* 743 
 

4.3.3. Situaţia studenţilor la programele de studii universitare de doctorat 
          (conf. Legii nr. 288/2004) 

 
* studenţi Republica Moldova 
** studenţi etnie rromă 
Sp = cetăţean UE (Spania) 
Gr = cetăţean UE (Grecia) 
B = cetăţean  român cu domiciliul în străinătate (UE - Belgia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultatea Domeniul Anul de 
studii 

CU TAXĂ 
IF 

FĂRĂ 
TAXĂ IF 

Total masteranzi 
pe ani de studiu 

I    
II    

Finanţe 

III 2  2 
TOTAL 2  2 

I    Total general pe ani 
de studii III 2  2 

 
 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi 

Gestiunea Afacerilor 

TOTAL GENERAL 
FACULTATE 

2  2 
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CAP. 5. SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUŢIEI 
 
 
5.1. CONSIDERAŢII GENERALE 
 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de învăţământ superior 

relativ nouă, cu un potenţial uman în dezvoltare.  
În primii ani de funcţionare selecţia personalului didactic a fost supusă mai mult unor 

criterii cantitative. În ultima perioadă  accederea şi progresul în cariera universitară au devenit 
atuuri principale în întărirea prestigiului instituţiei întemeiate pe criterii calitative.  

Insistând pe valoarea profesională şi performanţa în carieră, Universitatea „Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi-a  definit politica de personal drept principală pârghie în creşterea 
prestigiului şi vizibilităţii sale în plan naţional şi internaţional. 

În acest sens, Universitatea acţionează în următoarele direcţii: 
- atragerea tinerilor merituoşi, absolvenţi ai unor universităţi prestigioase din ţară, dar şi a 

şefilor de promoţie din universitate pentru a participa la concursurile de ocupare a posturilor 
vacante; 

- acoperirea cu personal didactic titular a fiecărui program de studiu, funcţie de 
standardele definite de ARACIS; 

- atragerea de specialişti, recunoscuţi pentru activitatea lor profesională şi rezultatele în 
cercetarea ştiinţifică, din domenii precum ingineria, administraţia publică, economia, finanţele, 
dreptul, medicina, motivându-i în accesarea carierei didactice; 

- atragerea de specialişti în calitate de cadre didactice asociate; 
- atragerea unor cadre didactice de valoare din alte universităţi din ţară şi din străinătate 

pentru realizarea unor activităţi didactice şi de cercetare în regim de plata cu ora; 
- întărirea exigenţei departamentelor, consiliilor departamentelor şi facultăţilor şi 

Senatului în evaluarea dosarului de concurs întocmit de către fiecare candidat; 
- susţinerea financiară a personalului didactic tânăr cu rezultate foarte bune în cercetarea 

ştiinţifică. 
Aplicând aceste măsuri cu valoare de principii, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu a reuşit o creştere a gradului de acoperire cu personal didactic titular de la aproximativ 
21% în 2006, la aproximativ 61% la sfârşitul anului 2013. 

În anul universitar 2012/2013 cadrele didactice din universitate au fost remunerate pentru  
norma de bază şi conform Legii nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu maximum 10 ore/săptămână, în regim de plata cu ora. 

Pe parcursul anului 2013, au fost scoase la concurs 3 posturi didactice care au fost 
ocupate cu 1 octombrie 2013 după cum urmează: un cadru didactic a fost angajat şi două cadre 
didactice au fost promovate. 

În semestrul I al anului universitar 2013/2014 au fost scoase la concurs un număr de 15 
posturi didactice (4 posturi de profesor, 4 posturi de conferenţiar, 6 posturi de lector, 1 post de 
asistent), concursurile desfăşurându-se în anul 2014. 

Situaţia încadrării cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la nivelul 
Universităţii, a fost în anul 2013, astfel: 

 
Ianuarie 2013. Personal didactic titular: 145 
Funcţia 
 

Profesor Conferenţiar Lector/şef 
lucrări 

Asistent+ 
Preparator  

TOTAL 

T O V T O V T O V T O V T O V Nr. de posturi 
(IF)  34 30 4 35 29 6 121 52 69 46 34 12 236 145 91 
Grad de ocupare  88,23% 82,85% 42,97% 73,91% 61,44% 
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Ianuarie 2013. Personal didactic auxiliar şi de cercetare: 72 
Nr. posturi Funcţia 

T O V 
Grad de acoperire 

Administrator financiar 20 18 2 90% 
Administrator patrimoniu 17 13 4 76,47% 
Bibliotecar  8 7 1 87,5% 
Secretar  25 22 3 88% 
Tehnician  5 3 2 60% 
Inginer sistem 3 2 1 66,66% 
Inginer catedră 4 3 1 75% 
Informatician 1 - 1 - 
Psiholog  1 - 1 - 
Documentarist  1 - 1 - 
Sociolog  1 - 1 - 
Asistent de cercetare ştiinţifică 3 - 3 - 
Cercetător ştiinţific 10 5 5 50% 
Total 99 73 26 73,70% 
 
Ianuarie 2013. Personal  nedidactic: 58  

Nr. posturi Funcţia 
T O V 

Grad de 
acoperire 

Observaţii 

Consilier juridic 1 1 - 100%  
Referent  10 5 5 50%  
Funcţionar 1 1 - 100%  
Magaziner 1 1 - 100%  
Îngrijitor  15 15 - 100%  
Muncitor  30 29 1 96,66%  
Portar  4 3 1 75%  
Şofer 4 3 1 75%  
Specialist contabilitate 1 - 1 - Remunerat din veniturile din proiecte de 

cercetare 
Specialist achiziţii 1 - 1 - Remunerat din veniturile din proiecte de 

cercetare 
Total 68 58 10 85,29%  
 
Ianuarie 2014. Personal didactic titular: 137 

Profesor Conferenţiar Lector/şef 
lucrări 

Asistent+ 
Preparator  

TOTAL Funcţia 
 

T O V T O V T O V T O V T O V 
Nr. de posturi 
(IF)  

37 29 8 45 28 17 92 53 39 41 27 14 215 137 78 

Grad de ocupare  78,4% 62,2% 57,6% 65,9% 63,7% 
 
Ianuarie 2014. Personal didactic auxiliar şi de cercetare: 71 

Nr. posturi Funcţia de execuţie 
T O V 

Grad de acoperire 

Administrator financiar 20 19 1 95% 
Administrator patrimoniu 15 13 2 86,7% 
Bibliotecar  7 5 2 71,4% 
Secretar  25 22 3 88% 
Tehnician  5 3 2 60% 
Inginer sistem 3 2 1 66,7% 
Inginer catedră 4 3 1 75% 
Informatician 1 - 1 - 
Psiholog  1 - 1 - 
Documentarist  4 1 3 25% 
Asistent de cercetare ştiinţifică 5 1 4 20% 
Cercetător ştiinţific 9 4 5 44,4% 
Total 99 73 26 73,7% 
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Ianuarie 2014. Personal  nedidactic: 55 
Nr. posturi Funcţia de execuţie 

T O V 
Grad de 

acoperire Observaţii 

Consilier juridic 1 1 - 100%  
Referent  9 5 4 55,6%  
Funcţionar 1 1 - 100%  
Magaziner 1 1 - 100%  
Îngrijitor  15 15 - 100%  
Muncitor  30 26 4 86,7%  
Portar  4 3 1 75%  
Şofer 4 3 1 75%  
Specialist contabilitate 1 - 1 - Remunerat din veniturile din proiecte de 

cercetare 
Specialist achiziţii 1 - 1 - Remunerat din veniturile din proiecte de 

cercetare 
Total 67 55 12 82,1%  

 
Sub aspectul efectivului de personal didactic în anul 2013 a avut loc o diminuare a 

acestuia, determinată de încetarea contractelor individuale de muncă pentru 10 cadre didactice: 3 
prin acordul părţilor, 1 prin demisie, 2 prin pensionare, 3 datorate neînscrierii la studii de 
doctorat, 1 desfăcut disciplinar. 

La nivelul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, numărul de posturi 
didactice, la învăţământul cu frecvenţă, a scăzut în anul 2013 de la 236 (ianuarie 2013) la 215 
(ianuarie 2014), gradul de acoperire cu personal didactic titular a crescut – pe parcursul anului 
2013 – de la 61,44% la 63,7%.  

În privinţa personalului didactic auxiliar şi de cercetare precum şi cel nedidactic, numărul 
posturilor a scăzut de la 167 (ianuarie 2013) la 166 (ianuarie 2014). 

În anul 2013 au fost ocupate 2 posturi de cercetare, pe perioadă determinată din cadrul 
Institutului de Cercetare a Dezvoltării: unul de cercetător ştiinţific şi unul de asistent de 
cercetare, şi au fost încetate contractele individuale de muncă pentru 7 cercetători ştiinţifici şi 
asistenţi de cercetare, încheiate pe perioadă determinată. 

De asemenea, au fost ocupate prin concurs 2 posturi din categoria personalului didactic 
auxiliar în cadrul Institutului de Cercetare a Dezvoltării (secretar şi documentarist). 

Referitor la personalul didactic auxiliar şi nedidactic, au încetat 7 contracte individuale de 
muncă în anul 2013, din care, 3 contracte prin acordul părţilor, 2 prin pensionare şi 2 ca urmare a 
expirării perioadei pentru care au fost încheiate.  

În anul 2013 au mai fost ocupate 2 posturi pe perioadă determinată, până la revenirea 
titularilor, astfel: un post de şofer la Cabinetul Preşedintelui Senatului universităţii şi un post de 
îngrijitor la Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Achiziţii şi Investiţii.   

 
5.2. SITUAŢIA OCUPĂRII POSTURILOR DIDACTICE CONFORM STATELOR 
       DE FUNCŢII LA NIVEL DE FACULTĂŢI ŞI DEPARTAMENTE 
 
5.2.1. Facultatea de inginerie 
 

Tabelul nr. 5.2.1.1. Acoperirea posturilor din Statele de funcţii al Facultăţii de Inginerie, an 
univ. 2013-2014, IF. 

din care: Posturi 
ocupate 

Posturi 
vacante acoperite cu  

titulari 
acoperite 

cu asociaţi 
Număr total de posturi - IF 

(licenţă, masterat) 
TOTAL 

POSTURI 
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Departamentul Automatica Energie, Mediu 39 23 58,97 16 41,03 12,7 32,57 3,3 8,46
Departamentul Ingineria şi Managementul 

Sistemelor Tehnologice 22 18 81,8 4 18,2 4 18,2 - - 

Total Facultate 61 41 67,21 20 32,78 16,7 27,37 3,3 5,4 
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Tabelul nr. 5.2.1.2. Acoperirea posturilor din Statele de funcţii al Facultăţii de Inginerie, an 
univ. 2012-2013, IF. 

din care: Posturi 
ocupate 

Posturi 
vacante acoperite cu  

titulari 
acoperite 

cu asociaţi
Număr total de posturi - IF 

(licenţă, masterat) 
TOTAL 

POSTURI 
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Departamentul Automatica Energie, Mediu 41 25 60,9 16 39,02 12,72 31,02 3,28 8 
Departamentul Ingineria şi Managementul 

Sistemelor Tehnologice 28 19 67,85 9 32,14 8,65 30,89 0,35 1,2 

Total Facultate 69 44 63,76 25 36,23 21,37 30,97 3,63 5,2 
 
Tabelul nr. 5.2.1.3. Acoperirea posturilor din Statele de funcţii al Facultăţii de Inginerie, an 
univ. 2011-2012, IF. 

din care: Posturi 
ocupate 

Posturi 
vacante acoperite cu  

titulari 
acoperite 

cu asociaţi 
Număr total de posturi - IF 

(licenţă, masterat) 
TOTAL 

POSTURI 
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Departamentul Automatica Energie, Mediu 39 24 61,53 15 38,46 12,83 18,59 2,17 5,5 
Departamentul Ingineria şi Managementul 

Sistemelor Tehnologice 28 19 67,85 9 32,14 8,5 30,35 0,5 1,7 

Total Facultate 67 43 64,17 24 35,82 21,33 31,83 2,67 3,9 
 
Tabelul nr. 5.2.1.4. Dinamica personalului didactic pe grade didactice. 

Grad didactic 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Profesor universitar 14 (32%) 14 (32%) 12 (29,26%) 
Conferenţiar universitar 8 (18%) 8 (18%) 8 (19,51%) 
Şef lucrări 14 (32%) 14(32%) 16 (39,02%) 
Asistent universitar 6 (14%) 6(14%) 3 (7,31%) 
Preparator  universitar 2 (4%) 2 (4%) 2 (4,87%) 
Total 44 44 41 

 
5.2.2. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 
 

Tabelul nr. 5.2.2.1. Acoperirea posturilor din Statele de funcţii al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 
Gestiunea Afacerilor, an univ. 2013-2014, IF 

din care: Posturi 
ocupate 

Posturi 
vacante acoperite cu  

titulari 
acoperite cu 

asociaţi 
Număr total de posturi - IF 

(licenţă, masterat) 
TOTAL 

POSTURI 
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Departamentul de Finanţe, 
Contabilitate 26 22 84,61 4 15,39 3,28 0,82 0,72 0,18 

Departamentul de Management, 
Marketing şi Administrarea 
Afacerilor  

23 17 73,91 6 26,09 5,52 0,92 0,48 0,08 

FSEGA 49 39 79,59 10 20,41 8,80 0,88 1,20 0,12 
 
Tabelul nr. 5.2.2.2. Evoluţia numărului de posturi în Statele de funcţii ale Facultăţii de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea Afacerilor şi modalitatea de acoperire, pentru învăţământul cu 
frecvenţă. 

din care: Posturi 
ocupate 

Posturi 
vacante acoperite cu  

titulari acoperite cu asociaţi An 
universitar 

TOTAL 
POSTURI 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
2011-2012 61 39 63,93 22 37,07 15,36 69,28 6,64 30,18 
2012-2013 64 39 60,93 25 39,06 23,88 95,52 1,12 4,48 
2013-2014 49 39 79,59 10 20,41 8,80 0,88 1,20 0,12 
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Tabelul 5.2.2.3. Dinamica personalului didactic pe grade didactice la Facultatea  de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea Afacerilor 

Gradul didactic 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Profesor universitar 10 (25,64 %) 10 (25,64 %) 10 (25,64 %) 
Conferenţiar universitar 12 (30,77 %) 12 (30,77 %) 12 (30,77 %) 
Lector universitar 10 (25,64 %) 10 (25,64 %) 10 (25,64 %) 
Asistent universitar 5 (12,82 %) 6 (15,38 %) 6 (15,38 %) 
Preparator universitar 2 (5,13 %) 1 (2,56 %) 1 (2,56 %) 
TOTAL 39 (100 %) 39 (100 %) 39 (100 %) 
 

5.2.3. Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative 
 
Tabelul nr. 5.2.3.1. Acoperirea posturilor din Statele de funcţii ale Facultăţii de Relaţii Internaţionale,  
Drept şi Ştiinţe Administrative  

 
Tabelul nr. 5.2.3.2. Situaţia ocupării şi acoperirii  posturilor didactice. 

Posturi 
ocupate 

Posturi 
vacante 

Vacante acoperite cu 
titulari 

Vacante acoperite cu 
asociaţi 

An 
universitar 

TOTAL 
POSTURI 
IF (licenţă 
şi master) Nr. % Nr. % Nr. 

% din 
total 

posturi

% din 
vacante Nr. 

% din 
total 

posturi 

% din 
vacante 

2011/2012 64 39 60,93% 25 39.06% 16,46 25,71% 65,84% 10,16 15,87% 40,64% 

2012/2013 57 38 66.67% 19 33.33% 14.45 25.35% 76.05% 4.55 7.99% 23.95% 

2013-2014 66 41 62,12% 25 37.87% 17.83 27.02% 68.58% 8.17 12.38% 31.43% 

 
Tabelul nr. 5.2.3.3. Dinamica personalului didactic pe grade didactice la Facultatea de Relaţii 
Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative. 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 Grad didactic 
Nr. % Nr. % Nr. % 

Profesor universitar 5 12,82 5 13,2 5 12,2 
Conferenţiar universitar  6 15,38 6 15,7 6 14,6 
Lector universitar 17 43,59 17 44,7 19 46,34 
Asistent universitar 5 12,82 5 13,2 7 17,07 
Preparator universitar 6 15,38 5 13,2 4 9,76 
TOTAL 39 100 38 100 41 100 

 
 
 
 
 
 
 

din care: Posturi 
ocupate 

Posturi 
vacante acoperite cu  

titulari 
acoperite cu 

asociaţi 

Număr total de 
posturi - IF 

(licenţă, masterat) 

TOTAL 
POSTURI 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Departamentul Ştiinţe 
Juridice 

21 16 76,19% 5 23,80% 4,19 83,8% 0,81 16,2% 

Departamentul de 
Litere şi Ştiinţele 

Educaţiei 
24 13 54,17% 11 45,83% 8,12 73,82% 2,88 26,18% 

Departamentul de 
Ştiinţe Politice şi 
Administrative 

21 12 57,15% 9 42,85% 4,35 48,33% 4,65 51,67% 
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5.2.4. Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale 

 
Tabelul nr. 5.2.4.1. Situaţia ocupării şi acoperirii  posturilor didactice la Facultatea de Ştiinţe 
Medicale şi Comportamentale.   

din care: Posturi 
ocupate 

Posturi 
vacante acoperite cu  

titulari 
acoperite cu 

asociaţi An universitar TOTAL 
POSTURI 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
2011-2012 34 21 61,8 13 38,2 9,1 70,2 3,9 29,8 
2012-2013 26 17 65,4 9 34,6 5,2 57,8 3,8 42,2 
2013-2014 29 12 41,4 17 58,6 5,3 31,2 11,7 8,8 

 
 Tabelul nr. 5.10.  Dinamica personalului didactic pe grade didactice la Facultatea de Ştiinţe 
Medicale şi Comportamentale 

 
5.2.5. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  

 
Tabelul nr. 5.2.5.1.  Situaţia ocupării şi acoperirii  posturilor didactice 

Posturi 
ocupate 

Posturi 
vacante Vacante acoperite cu titulari Vacante acoperite cu 

asociaţi An 
universitar 

TOTAL 
POSTURI 

Nr. % Nr. % Nr. 
% din 
total 

posturi 

% din 
vacante Nr. 

% din 
total 

posturi 

% din 
vacante

2011/2012 11 4 36% 7 64% 3,05 0,43 0,43 3,95 0,56 0,56 
2012/2013 11 7 36% 7 64% 2,21 0,20 0,31 4,79 0,43 0,68 
2013/2014 10 4 40% 6 60% 2,47 0,24 0.41 3.53 0,35 0,59 
 
 Tabelul nr. 5.2.5.2.  Dinamica posturilor didactice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gradul didactic 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Profesor universitar 2 1 1 
Conferenţiar universitar 3 2 2 
Lector universitar 8 7 6 
Asistent universitar 4 3 - 
Preparator universitar 4 4 3 
TOTAL 21 17 12 

Grad didactic 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Profesor universitar  - - 1 (10 %) 
Conferenţiar universitar - - 2 (20%) 
Lector 8(72%) 8(72%) 3 (30%) 
Asistent 3(28%) 3(28%) 4 (40%) 
Preparator - - - 
Total 11(100%) 11(100%) 10 (100%) 
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CAP. 6. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 
 
6.1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 
Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cele 8 centre de cercetare constituite în 

cadrul facultăţilor şi în cadrul Institutului de Cercetare a Dezvoltării organizat la nivelul 
Universităţii. Cele 8 Centre de cercetare sunt după cum urmează: 

1. Centrul de Cercetări matematice si aplicaţii;    
2. Centrul de Cercetare pentru tehnologii energetice durabile RESENERG; 
3. Centrul de Studii Economice fundamentale şi aplicative – CSFA; 
4. Centrul de Cercetare Fiabilitatea şi Durabilitatea Sistemelor Mecanice; 
5. Centrul de Cercetare „Grigore Iunian”;  
6. Centrul de Cercetări Interdisciplinare Mircea Eliade; 
7. Centrul de Cercetare Interdisciplinară Konrad Adenauer; 
8. Centru de Cercetări Ştiinţifice în Activităţi Motrice, Medicale şi Artistice. 
Acestea îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de cercetare proprii, încorporate în 

planurile de cercetare aprobate la nivelul fiecărei facultăţi.  
La nivelul Centrelor de cercetare au fost organizate manifestări ştiinţifice între care pot fi 

remarcate: Simpozionul ştiinţific Fiabilitatea si Durabilitatea Sistemelor mecanice, ajuns la a VI-
a ediţie în anul 2013 si manifestările organizate de centrele de cercetare din cadrul Facultăţii de 
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. 

Institutul de Cercetare a Dezvoltării  are ca direcţii prioritare de cercetare: 
 
I. Resurse valorificabile în condiţiile globalizării 

 Consecinţe naţionale şi locale ale globalizării; 
 Resurse regenerabile; 
 Energia; 
 Implicaţiile schimbării climatice; 
 Premise şi consecinţe ale integrării în Uniunea Europeană; 

II. Economia dezvoltării 
 Viitorul satului; 
 Viitorul micilor producători; 
 Reindustrializarea regională şi naţională; 
 Urbanizarea astăzi; 
 Atragerea investiţiilor externe şi interne directe; 
 Viitorul agriculturii; 
 Pieţe de desfacere; 
 Vulnerabilitate socială şi sărăcie; 

III. Administrarea dezvoltării 
 Managementul schimbării şi dezvoltării; 
 Guvernanţa şi guvernarea; 
 Actorii dezvoltării; 
 Strategii de dezvoltare; 

IV. Putere politică şi dezvoltare 
 Democratizarea şi dezvoltarea; 
 Condiţiile schimbării politice; 
 Regionalizare şi dezvoltare; 

V. Premise culturale ale dezvoltării 
 Cine iniţiază dezvoltarea; 
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 Cum este posibilă dezvoltarea; 
 Cetăţenia democratică; 
 Virtuţile civice şi morale; 
 Educaţia pentru dezvoltare; 
 Cum este posibilă inovaţia?. 

Aceste direcţii se încadrează în direcţiile prioritare de cercetare ale Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

Coordonarea activităţii de cercetare se realizează prin intermediul Departamentului de 
Cercetare - Dezvoltare. 

 
6.2. ÎMBUNĂTĂŢIREA CLASIFICĂRII REVISTELOR EDITATE 
       ÎN CADRUL EDITURII „ACADEMICA BRÂNCUŞI” 
 
În anul 2013 a continuat promovarea revistelor publicate la nivelul Universităţii şi cotarea 

acestora în noi baze de date: 
1. Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” Seria Inginerie; 
2. Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, 

recunoscute CNCS în 2013 pentru domeniul Filologie, categoria C; 
3. Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” Seria Economie; 
4. Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” Seria Ştiinţe Juridice; 
5. Fiabilitate şi Durabilitate; 
6. Surveys in Mathematics and its Applications; 
7. Research and Science Today. 
  
Astfel: 
- Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” Seria Economie este indexată în  

următoarele baze de date: IDEAS, EBSCO, SCIPIO, Index Copernicus, DOAJ, REPEC, 
EconBiz, Ulrich’s Periodicals Directory, Scirius, Socionet, Directory of Research Journals 
Indexing, Journal Seek, Econ Papers; 

- Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” Seria Litere şi Ştiinţe Sociale este 
indexată în  următoarele baze de date: Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, SCIPIO, Social 
Science Research Network(SSRN), ProQuest, Journal Seek; 

- Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” Seria Ştiinţe Juridice este indexată în  
următoarele baze de date: IDEAS, EBSCO, Social Science Research Network(SSRN), Journal 
Seek; 

- Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” Seria Inginerie este indexată în  
următoarele baze de date: Index Copernicus, EBSCO, Journal Seek; 

- Fiabilitate şi Durabilitate este indexată în  următoarele baze de date: Index Copernicus, 
DOAJ, EBSCO, SCIPIO, Journal Seek; 

- Surveys in Mathematics and its Applications este indexată în  următoarele baze de 
date: MathSciNet (Mathematical Reviews),  Zentralblatt MATH, OpenJ-Gate, Genamics Journal 
Seek, Directory of Open Access Journals (SPARC Europe Seal for Open Access 
Journals), Intute, EMIS ELibM, AMS Digital Mathematics Registry and EBSCO; 

- Research and Science Today este indexată în următoarele baze de date: Social Science 
Research  Network (SSRN),  SCIPIO, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, 
ProQuest,  DOAJ, IDEAS, Econ Papers. Socionet, Directory of Research Journals Indexing. 

În anul 2013, în România, revistele au fost clasificate numai pentru domeniile de ştiinţe 
sociale: Filologie, Filosofie, Istorie. 

 
6.3. PRODUCŢIA ŞTIINŢIFICĂ 
 
Analiza producţiei ştiinţifice a Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, pe baza 

principalilor indicatori de raportare (contracte/granturi obţinute în competiţii naţionale şi 
internaţionale, articole publicate în reviste/conferinţe ISI, articole publicate în reviste indexate în 

http://www.utgjiu.ro/math/sma/index.html�
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/�
http://www.utgjiu.ro/math/sma/index.html�
http://www.ams.org/mathscinet/�
http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/journals/search/�
http://www.openj-gate.com/�
http://journalseek.net/�
http://journalseek.net/�
http://www.doaj.org/�
http://www.intute.ac.uk/�
http://www.emis.de/journals/short_index.html�
http://www.ams.org/dmr/JournalList.html�
http://www.ebscohost.com/�
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/�
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baze de date internaţionale, cărţi publicate la edituri recunoscute CNCS) pentru perioada 2010-
2013 se prezintă astfel: 

 
6.3.1. Număr de proiecte/contracte încheiate cu companii 
          din ţară şi valoarea acestora 
 

Proiecte/contracte încheiate cu diverse companii din ţară 
2010 2011 2012 2013 
23 19 6 4 

264.712 279.137 241.580 105.397 
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Se poate observa o scădere accentuată atât a numărului de contracte derulate cât şi a 

valorii acestora (de aproximativ 3 ori faţă de anul 2011). Acest lucru se datorează atât 
contextului economic actual cât, mai ales, pierderii încrederii agenţilor economici din judeţul 
Gorj, urmare a articolelor defăimătoare apărute în presa locală. Se impune o acţiune de 
recâştigare a încrederii pe piaţa locală  prin acţiuni derulate în comun cu Consiliul Consultativ al 
Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi prin promovarea investiţiilor masive în 
infrastructura de cercetare realizate de Universitatea noastră. 

 
6.3.2. Fonduri atrase pentru Cercetare - Dezvoltare 
 
6.3.2.1. Fonduri atrase pentru Cercetare - Dezvoltare la nivel de Universitate 

 
Fonduri atrase pentru Cercetare-Dezvoltare (Fonduri structurale,  ANCS, Competiţie 

internă, Programe internaţionale, Contracte cercetare) 

2010 2011 2012 2013 

37 36 16 10 

1.747.579 3.833.522 2.478.553 4.836.732 

 
În anul 2013, din cercetare s-a obţinut suma de 4.836.732 lei, ceea ce reprezintă 

aproximativ 23% din Bugetul Universităţii, fiind cea mai mare sumă realizată în activitatea de 
cercetare-dezvoltare pentru Universitate. Acest fapt este urmarea, în primul rând, a proiectului 
Dezvoltarea unui centru de cercetare, expertizare şi coordonare a proceselor din industria 
energetică – RESENERG, director de proiect prof. univ. dr. Popescu Luminiţa Georgeta derulat 
din fonduri structurale şi care a permis investiţii masive în infrastructura de cercetare. Astfel au 
fost  realizate 4 laboratoare moderne de cercetare care pot contribui pe viitor la creşterea 
cercetării ştiinţifice. 
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6.3.2.2. Venituri din activitatea de cercetare (Granturi ANCS, Contracte de 
             cercetare, Fonduri structurale, proiecte internaţionale) pe facultăţi 

 
Lei Nr. 

crt. 
Facultatea 

2011 2012 2013 
1. Facultatea de Inginerie 2.440.459 1.901.791 3.791.772 
2. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune Afacerilor 74.000 117.959 92.083 
3. Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative 1.299.043 458.803 952877 
4. Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale 20.020 - - 
5. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - - - 

Total 3.833.522 2.478.553 4.836.732 
 

 
 
Veniturile din activitatea de Cercetare - Dezvoltare au fost obţinute, în primul rând de 

Facultatea de Inginerie 78% urmată de Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe 
Administrative cu 20% şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune Afacerilor cu 2%. Aceste 
Facultăţi au derulat proiecte cu finanţare din fonduri structurale şi contracte cu companii. 

Relativ la veniturile atrase trebuie făcute demersuri pentru derularea de contracte cu 
agenţi economici, încheierea actualelor proiecte cu finanţare internaţională sau fonduri 
structurale şi începerea unor noi proiecte în cazul câştigării competiţiilor derulate în anul 2013. 

 
6.3.3. Articole publicate în reviste/conferinţe recunoscute 
          la nivel internaţional, cotate ISI 

 
Articole publicate în reviste/conferinţe  recunoscute la nivel internaţional, cotate ISI 

2010 2011 2012 2013 

54 95 108 143 
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Anul 2013 a adus o creştere cu 32% a articolelor publicate în Reviste/Conferinţe ISI. 

Acest lucru s-a realizat prin implicarea Universităţii în coorganizare a două Conferinţe ISI, 
organizate la Braşov şi în Chania (Grecia). Astfel la Conferinţele desfăşurate la Braşov în iunie 
2013 şi Chania august 2013 au fost susţinute 72 lucrări ceea ce reprezintă aproape 50% din 
numărul total de lucrări ISI publicate în 2013. Remarcăm, de asemenea, apariţia în Baza de date 
Thomson a 33 de articole deja indexate în 2013 precum şi preocuparea cadrelor didactice de a 
publica în conferinţe/reviste de prestigiu. 

 
Număr de articole Nr. crt. Facultatea 

2010 2011 2012 2013 
1. Facultatea de Inginerie 36 38 64 83 
2. Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Gestiune Afacerilor 
11 40 27 31 

3. Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept 
şi Ştiinţe Administrative 

7 14 13 22 

4. Facultatea de Ştiinţe Medicale şi 
Comportamentale 

 3 4 7 

Total 54 95 108 143 
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Creşterea numărului de articole publicate în reviste/conferinţe indexate ISI a fost 

înregistrată la toate componentele, remarcându-se Facultatea de Inginerie prin numărul total 
realizat şi Facultăţile de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative şi Facultatea de 
Ştiinţe Medicale şi Comportamentale prin creşterea înregistrată. 
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6.3.4. Articole publicate în reviste  indexate în Baze de date 
          internaţionale/B+ la nivelul Universităţii 
 

Articole publicate în reviste indexate in Baze de date Internaţionale/B+ 

2010 2011 2012 2013 

332 339 253 305 

 

 
 

În anul 2013, numărul de articole publicate în Reviste Indexate în Baze de date 
internaţionale a crescut faţă de anul 2012 cu 52 de articole. O mică parte dintre aceste articole au 
fost publicate însă în Reviste editate în afara Universităţii (55 de articole) ceea ce poate ridica 
probleme privind vizibilitatea cadrelor didactice prin publicarea de articole în reviste editate în 
afara Universităţii. Considerăm necesară preocuparea pentru întărirea revistelor editate de 
Editura „Academica Brâncuşi” şi indexarea acestora în Baze de date puternice, alături de 
publicarea de articole editate în afara Universităţii. 

 
6.3.5. Articole publicate în reviste  indexate în Baze de date 
          internaţionale/B+ pe componente 
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Număr de articole Nr. 
crt. 

Facultatea 
2010 2011 2012 2013 

1. Facultatea de Inginerie 134 122 93 94 
2. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune Afacerilor 118 123 119 100 
3. Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative 74 76 37 88 
4. Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale 5 16 4 11 
5. Institutul de Cercetare a Dezvoltării   - 11 
6. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 1 2 - 1 

Total 332 339 253 305 
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Relativ la numărul de articole publicate în Reviste Indexate în Baze de Date 
Internaţionale se poate remarca dinamica înregistrată de Facultatea de Relaţii Internaţionale, 
Drept si Ştiinţe Administrative cu o creştere de 2,3 ori a numărului de articole publicate, 
scăderea înregistrată de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune Afacerilor şi apariţia în 
statistici a Institutului de Cercetare a Dezvoltării. La acest indicator trebuie menţionată apariţia şi 
indexarea corespunzătoare a celorlalte reviste editate în cadrul Universităţii (Analele 
Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu serile Mens Sana si Ştiinţe ale educaţiei) 
precum şi apariţia unei reviste a Institutului de Cercetare a Dezvoltării care urmează să fie 
indexată corespunzător. 

 
6.3.6. Cărţi publicate la Edituri Internaţionale şi Naţionale recunoscute 
 

Cărţi publicate în edituri internaţionale şi naţionale, recunoscute 

2010 2011 2012 2013 

91 65 51 57 

 

 
 
Şi numărul cărţilor publicate în anul 2013 a crescut, dar această creştere nu a fost foarte 

mare. Se poate remarca apariţia a 4 carţi la edituri din străinătate (Lambert Academic Publishing-
Germany, European Scientific Institute, Skopje, NOI Román Lap-és Könyvkiadó, Budapest şi 
Cambridge Scholars Publishing) şi a peste jumătate din apariţii la alte edituri decât “Academica 
Brâncuşi” (Editura Academiei Române, Editura Pro Universitaria, Editura Didactică şi 
Pedagogică Bucureşti, SITECH, Universitaria - Craiova, POLITEHNICA - Timişoara, Universul 
Juridic etc.) 

 
Număr de cărţi Nr. 

crt. 
Facultatea 

2010 2011 2012 2013 
1. Facultatea de Inginerie 21 17 18 14 
2. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune Afacerilor 22 11 4 8 
3. Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative 37 14 13 21 
4. Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale 7 9 9 13 
5. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 4 4 6 1 

Total 91 65 51 57 
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Creşterea numărului de cărţi în anul 2013 s-a datorat cadrelor didactice de la Facultatea 
de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative şi Facultatea de Ştiinţe Medicale si 
Comportamentale. Numărul apariţiilor este încă mult sub nivelul anilor 2009-2010. Tendinţa de 
creştere înregistrată în anul 2013 se impune a fi continuată. 

 
6.4. ACTIVITATEA DE CERCETARE PE BAZĂ DE GRANT/CONTRACT 
 
6.4.1. Derularea de proiecte/contracte de cercetare în anul 2013 
 
În anul 2013, a continuat derularea proiectelor începute anterior : 
1. New building materials by eco – sustainable recycling of industrial wastes, 

LIFE10 ENV/RO/000729, Responsabil ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Popescu Luminiţa 
Georgeta, buget ce revine universităţii: 1.921.623 lei, perioada de derulare 2011-2014; 

2. Dezvoltarea unui centru de cercetare, expertizare şi coordonare a proceselor din 
industria energetică – RESENERG, Programul POS-CCE Axa prioritara 2, Manager proiect: 
prof. univ. dr. ing. Popescu Luminiţa Georgeta, buget ce revine Universităţii: 9.100.000 lei, 
perioada de derulare 2012-2015; 

3. Întreprinderea simulată pentru tehnici de lucru în cadrul companiilor 
tehnologice - Fonduri structurale Programul POSDRU Axa prioritară 2 Domeniul 2.1, 
Coordonator prof. univ. dr. ing. Ghimişi Ştefan Sorinel, buget ce revine Universităţii: 1.374.928 
lei, perioada de derulare 2010-2013; 

4. Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic - 
Fonduri structurale, Programul POSDRU Axa prioritara 2 Domeniul 2.1, Coordonator prof. univ. 
dr. ing. Ghimişi Ştefan Sorinel, buget ce revine Universităţii: 1.547.844 lei, perioada de 
derulare 2010-2013; 

5. Formarea continuă a profesorilor de Chimie în societatea cunoaşterii - Fonduri 
structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.3, Profesionişti în educaţie şi formare, 
Manager proiect: conf. univ. dr. Tomescu Dumitrescu Cornelia, buget ce revine Universităţii: 
7.111.820 lei, perioada de derulare 2010-2013; 

6. Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii 
- Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.3., Profesionişti în educaţie 
şi formare, Coordonator:prof. univ. dr. Babucea Gabriela, buget ce revine Universităţii: 
366.440 lei, perioada de derulare 2010-2013. 

 
S-au derulat 4 contracte de cercetare încheiate cu agenţi economici cu o valoare încasată 

în anul 2013 de 105.397 lei: 
1. Studiu privind  relaţia administraţie publică locală-cetăţean, Contract de cercetare cu 

Primăria municipiului Târgu-Jiu, Director: prof. univ. dr. Adrian Gorun, valoare aferentă anului 
2013: 10000 lei; 

2. Implementarea reglementărilor Uniunii Europene privind urbanismul ecologic în 
oraşul Rovinari, obiectiv înscris în politica naţională şi comunitară, Contract cercetare Primăria 
Rovinari, Director: conf. univ. dr. Enea Constantin, valoare aferentă anului 2013: 59797 lei; 

3. Analiza comparativă a consumului de energie electrică la instalaţiile de desprăfuire 
electrică la grupurile energetice 4 si 5, Contract S.C. Complexul Energetic Turceni S.A., 
Director: şef. lucr. dr. Popescu Cristinel, Valoare aferentă anului 2013: 29500 lei; 

4. Analiza performanţelor creditării populaţiei din perspectiva contului de profit şi 
pierdere la o casă de amanet, Contract cercetare cu S.C. Winclass S.R.L., Director contract: prof. 
univ. dr. Popa Paliu Lucia, valoare aferentă anului 2013: 6100 lei. 

În anul 2013, valoarea încasată în urma derulării contractelor de cercetare/ 
granturi/proiecte internaţionale/proiecte pe fonduri structurale a fost de 4.836.732 lei, 
reprezentând cea mai mare valoare atrasă din activităţi de cercetare dezvoltare în bugetul 
Universităţii. 
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6.4.2. Participarea la competiţii interne şi internaţionale de proiecte în anul 2013 
 
În anul 2013, au fost depuse  o serie de aplicaţii în competiţiile internaţionale şi naţionale 

de proiecte, între care amintim: 
 
6.4.2.1. Proiecte depuse în European Economic Area Financial 
             Mechanism 2009-2014 (fonduri norvegiene): 
 
1. Promoting renewable energy from biomass and mitigation of the impact upon 

environment, Director de proiect: prof. univ. dr. ing. Popescu Luminita Georgeta, Buget total: 
1.493.268 EUR, Buget Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu: 945.776  EUR, EEA-
JRP-RO-NO-2013-1-0105; 

2. The reduction of the noise caused by transport infrastructure and mining and energy 
activities, Director de proiect: lector. dr. Popa Roxana, Buget total: 1.464.154 EUR, Buget 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu: 808.338 EUR, EEA-JRP-RO-NO-2013-1-
0364; 

3. Composite panel with phase change materials for high energy efficiency of the built 
environment, Director de proiect: conf. univ. dr. Diaconu Bogdan Marian, Buget total: 
1.193.208 EUR, Buget Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu: 755.328 EUR, EEA-
JRP-RO-NO-2013-1-0103; 

4. Green Household with Efficient Renewable Energy Technology and Automation, 
Director de proiect: prof. univ. dr. Lucian Ştefăniţă Grigore, Universitatea Lumina Buget 
total: 1.382.516 EUR, Buget Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu: 246.812 EUR, 
EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0111. 

 
6.4.2.2. Proiecte depuse in The first era-min joint call on sustainable and responsible 

supply of primary resources 2013: 
 
1. Assessment of possible recycling directions of  heavy & rare metals recovered from 

combustion waste products– rareash, grant internaţional - partener Universitatea Politehnica 
Bucureşti, Research Centre for Environmental Protection and Eco-Friendly Technologies 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto, Cracow University of Technology, Responsabil: prof. univ. dr. ing. Luminiţa Georgeta 
Popescu. 

 
6.4.2.3. Proiecte depuse în competiţia PARTENERIATE 2013 
 
1. Cercetări interdisciplinare privind intercorelaţiile dintre mobilitatea internaţionala a 

forţei de muncă, dezvoltarea economic şi capitalul uman, PN-II-PT-PCCA-2013-4-0025, 
UNIVERSITATEA CRAIOVA, Partener; 

2. Cercetări privind posibilităţile de valorificare superioară a deşeurilor de materiale 
compozite folosind energia ultrasonoră, PN-II-PT-PCCA-2013-4-0266, UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI, Partener, Responsabil: prof. univ. dr. ing. Dobrotă Dan; 

3. Cercetări privind realizarea unor filtre ultrasonice utilizate în sistemele de curăţire şi 
purificare a aerului, PN-II-PT-PCCA-2013-4-0298, UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN 
BUCUREŞTI, Partener, Responsabil: prof. univ. dr. ing. Dobrotă Dan; 

4. Tehnologie competitivă de susţinere a excavaţiilor miniere subterane aliniată la 
condiţiile de performanţă ridicată în exploatarea şi utilizarea cărbunelui pentru producerea de 
energie, PN-II-PT-PCCA-2013-4-0529, Institutul de cercetări şi proiectări miniere S.A. 
Petroşani, Partener, Responsabil: prof. univ. dr. ing. Ghimişi Ştefan Sorinel; 

5. Maximizarea eficienţei tehnico - economice a centralelor electrice prin optimizarea 
inteligentă a modului de operare, PN-II-PT-PCCA-2013-4-0966, UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI, Partener, Responsabil: ş.l. dr. ing. Marian Popescu; 
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6. Producerea biomasei de Miscanthus Giganteus şi valorificarea acesteia în sistem de 
ardere combinată în cadrul Complexului Energetic Oltenia, PN-II-PT-PCCA-2013-4-1136, 
Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Director proiect: prof. univ. dr. ing. Popescu 
Luminiţa Georgeta; 

7. Soluţie inteligentă de creştere a securităţii şi competitivităţii grupurilor de putere cu 
excitaţie statică, PN-II-PT-PCCA-2013-4-1409, Universitatea din Craiova, Partener, 
Responsabil: ş.l. dr. ing. Cristinel Popescu; 

8. Monitorizarea şi optimizarea mecanismelor de adaptare la dinamica factorilor de risc 
profesional a lucrătorilor din domeniul de activitate termo - energetic, PN-II-PT-PCCA-2013-4-
2070, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Director proiect: prof. univ. dr. Bîcă 
Monica Delia; 

9. Elaborarea unui sistem integrat de investigare şi tratament a patrimoniului cultural şi 
utilizarea acestora pentru redarea în circuitul cultural şi turistic a operelor de artă sacră, PN-II-
PT-PCCA-2013-4-2145, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Director proiect: 
lect. univ. dr. Nica Badea Delia; 

10. Creşterea eficienţei energetice şi a stabilităţii unui grup termoenergetic de 330 MW 
de la Termocentrala Rovinari prin identificare experimentală şi modelare matematică, PN-II-PT-
PCCA-2013-4-2297, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Director proiect: ş.l. dr. 
ing. Popescu Marian; 

 
6.4.2.4. Proiecte depuse în competiţiile pentru fonduri structurale 
 
1. Axa 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională 
1. Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, 

instrumentaţia virtuală si web 2.0 în aria curriculară  Matematica şi ştiinţe ale naturii (ProWeb), 
partener, ID 141587, Coordonator: prof. univ. dr. ing.  Ghimişi Ştefan Sorinel; 

2. Dezvoltarea competenţelor didactice şi formarea profesorilor de biologie în societatea 
cunoaşterii, Beneficiar, ID 142368, Manager proiect: prof. univ. dr. ing.  Ghimişi Ştefan 
Sorinel; 

3. Profesioniştii pentru integrarea şcolară a preşcolarilor din mediul autist, Beneficiar, ID 
139392, Manager proiect: prof. univ. dr. Boncea Amelia Georgiana. 

2. Axa  1.2. Calitate în învăţământul superior 
1. Îmbunătăţirea programelor universitare de studii în domeniile Administrării afacerilor, 

Contabilităţii şi ştiinţelor juridice prin consultarea alumni, ID 140930, Beneficiar, Manager 
proiect: prof. univ. dr. ing. Ghimişi Ştefan Sorinel; 

2. Adaptarea programelor de studii universitare din domeniul Ştiinţelor Inginereşti la 
Cadrul naţional al calificărilor în învăţământul superior şi crearea unei reţele virtuale în vederea 
îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri pentru a susţine dezvoltarea economică şi socială 
ID 138088, Beneficiar, Manager proiect: conf. univ. dr.  Cîrţînă Daniela; 

3. Creşterea calităţii programelor universitare de licenţă şi masterat în energetică, ID 
139265, Beneficiar, Manager proiect: prof. univ. dr. Ghimişi  Ştefan Sorinel; 

4. Instrumente inovative de predare învăţare pentru studenţii şi masteranzii din domeniul 
financiar bancar contabilitate şi audit, ID 140799, Beneficiar, Manager proiect: prof. univ. dr. 
Ghimişi  Ştefan Sorinel; 

5. Parteneriate cu mediul de afaceri pentru oportunităţi educaţionale extinse, ID 138784, 
Beneficiar, Manager proiect: prof. univ. dr. Ghimişi  Ştefan Sorinel; 

6. Promovarea inovarii în învăţământul superior prin instrumente TIC ID 141210, 
Beneficiar, Manager proiect: lect. univ. dr. Runceanu Adrian; 

7. Universitate integrată cu mediul de afaceri, ID 141777, Beneficiar, Manager proiect: 
prof. univ. dr. Ghimişi  Ştefan Sorinel; 

8. Dezvoltarea şi adaptarea programelor de studii universitare în domeniile Educaţie 
fizică şi sport şi Kinetoterapie la cerinţele Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul 
Superior, ID 140158, Beneficiar, Manager proiect: prof. univ. dr. Ghimişi  Ştefan Sorinel. 
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3. Axa 2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă 
1. Acum facem practica, Beneficiar, ID 138515,  Manager proiect: prof. univ. dr. ing. 

Popescu Luminiţa Georgeta; 
2. Managementul riscului-cariera ta de manager, partener, ID 133540, Coordonator: 

Ghimişi Ştefan Sorinel; 
3. Construieşte-ţi o carieră de succes, partener, ID 136675, Coordonator: prof. univ. dr. 

ing.  Cîrţînă Liviu Marius; 
4. Studenţii de azi, profesioniştii de mâine,  partener, ID 137280, Coordonator: prof. univ. 

dr. ing. Ghimişi Ştefan Sorinel; 
5. Program complex de conectare a învăţământului cu piaţa muncii pentru a facilita 

tranziţia de la şcoală la viaţa activă, ID 140542 Beneficiar, Manager proiect: prof. univ. dr. ing. 
Cîrţînă Liviu Marius; 

6. Educaţia, factor principal de creştere în zonele monoindustriale Beneficiar, Manager 
proiect: prof. univ. dr. ing. Popescu Luminiţa Georgeta; 

7. Asigurarea competenţelor corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii prin programe de 
studii de excelenţă cu dimensiune internaţională, ID 134518 Partener; 

8. INSERT - Îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii prin servicii inovative de orientare şi 
consiliere profesională pe tineri, Beneficiar, ID 136690,  Manager proiect: lect. univ. dr. 
Tomescu Ina Raluca; 

9. Întreprindere Simulată Beneficiar, ID 142002,  Manager proiect: prof. univ. dr.  Purec 
Sorin Vasile. 

4. Axa 2.3. Acces şi participare la FPC  
1. Transfer de know-how, consiliere şi calificări inovatoare pentru valorificarea 

potenţialului turistic interegional ProTourInteregional, ID 139406, Beneficiar, Manager proiect: 
prof. univ. dr.  Niculescu George. 

5. Axa 6.2. Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii 

1. Transfer de know-how, consiliere si calificări inovatoare pentru valorificarea 
potenţialului turistic interegional ProTourInteregional, ID 142540, Beneficiar,  Manager proiect: 
prof. univ. dr. Niculescu George. 

6. Axa 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce 
priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 

1. Revitalizarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial din satele Olteniei de sub munte-
OMinovator, ID 135548, Beneficiar,  Manager proiect: prof. univ. dr. Niculescu George. 

 
6.5.  MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 
 
În anul 2013, a continuat organizarea manifestărilor ştiinţifice atât la nivelul Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu cât şi la nivelul Facultăţilor şi Centrelor de Cercetare 
componente. Astfel a fost organizată Conferinţa cu participare internaţională “PROGRES, 
INOVARE ŞI DEMOCRAŢIE „ în perioada 6-8 iunie 2013, Conferinţa „Creativitate şi eficienţă 
în educaţie” - Ediţia a II-a în perioada 29-30 martie 2013, Simpozionul „Particularităţi ale pieţei 
muncii în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia” în 26 aprilie 2013, Simpozionul „Activităţile 
de servicii încotro?” în perioada 29 martie 2013, a VI ediţie a Simpozionului “SYMECH” în 
perioada 24-25 mai 2013, Conferinţa “The Infinity of Human Performance” în perioada 21-22 
iunie 2013, Conferinţa „ECOTREND” 2013 în perioada 22-23 noiembrie 2013, Conferinţa 
“CONFERENG” 2013 în perioada 8-9 noiembrie 2013, Conferinţa Internaţională „Dezvoltare 
Socială, Administraţie şi Justiţie” (a II-a Ediţie) în perioada 17-19 Mai 2013, Conferinţa 
„Regionalizare şi politici regionale” în perioada 25-27 octombrie 2013. 

De asemenea, a continuat organizarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti dintre care se 
pot aminti: STUDING, ZCSSUCB, SENTENTIA, ECOSTUDENT, LEGE SAPERE AUDE!, 
MENS SANA IN CORPORE SANO, ENGINEERING SCIENTIARUM”. 
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CAP. 7. SITUAŢIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR ÎN 
CADRUL UNIVERSITĂŢII „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 

DIN TÂRGU-JIU 
 
 

7.1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

7.1.1. Consideraţii generale 
 
În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu asigurarea calităţii educaţiei este 

realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, 
planificare şi implementare de programe de studiu. Aceste acţiuni au menirea de a forma 
încrederea beneficiarilor în instituţie şi de a releva faptul că aceasta îndeplineşte standardele, 
promovează şi dezvoltă cultura calităţii.   

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu  a creat structurile, a elaborat politica 
şi strategiile care au generat cadrul instituţional pentru asigurarea,  îmbunătăţirea continuă a 
calităţii, pentru consolidarea şi actualizarea standardelor de calitate. 

De altfel, dezvoltarea şi implementarea unei metodologii clare şi coerente de asigurare a  
calităţii în acord cu „Standardele şi liniile directoare europene pentru asigurarea calităţii în 
instituţiile de învăţământ superior” constituie principalul obiectiv al managementului 
universităţii.  

 
7.1.2. Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii 
 
Pentru fiecare an universitar, Rectorul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

emite o declaraţie privind POLITICA  ÎN  DOMENIUL  CALITĂŢII, MEDIULUI şi 
SĂNĂTĂŢII şi SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE care este publică pe site-ul Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Fiecărei politici îi corespund strategii de realizare cu 
prevederi şi termene concrete.  

Evaluarea calităţii în Universitatea „Constantin Brâncuşi”  comportă  mai multe moduri 
de realizare şi valorificare, după cum urmează:  

 Evaluarea instituţională internă este realizată anual de către Comisia de Evaluare şi 
Asigurarea  Calităţii, cu sprijinul Departamentului pentru Asigurarea Calităţii, concretizată într-
un raport prezentat Senatului Universităţii şi publicat pe web site. Concluziile sunt apoi utilizate 
de top management pentru a elabora o analiză SWOT, cu scopul de a corecta punctele slabe 
identificate, în cadrul planului de acţiune, pentru a îmbunătăţi calitatea.  

 Evaluarea internă a programelor de studiu se face anual, sub coordonarea coordonatorul 
de program de studiu şi cu sprijinul structurilor de calitate şi a Corpului de Auditori Interni.  

 Evaluarea externă a programelor de studiu se realizează de către ARACIS.  
 Evaluarea activităţii de cercetare efectuată de către cadrele didactice se realizează anual, 

cu ajutorul software-ul online de evaluare, pe baza unor criterii de evaluare naţionale şi standarde 
interne.  

 Evaluarea personalului didactic  de către studenţi se realizează anual. 
 Evaluarea colegială a cadrelor didactice se realizează anual. 
 Evaluarea generală a personalului didactic se face anual în departamente, de către 

directorii de departamente prin analiza rapoartelor de autoevaluare, a evaluării  colegiale  şi a 
evaluării de către studenţi. Rezultatele individuale de evaluare sunt utilizate la departament, 
facultate si la nivel de universitate, pentru a stabili măsuri corective şi de luare a deciziilor cu 
privire la recompensa personalului didactic. 

 Evaluarea nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi 
personală asigurată de universitate. 
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7.1.3. Organizarea sistemului de management al calităţii  
 
În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu funcţionează Comisia pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) care a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile 
Legii 87/2006 şi a Cartei Universităţii. Activitatea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea 
Calităţii este reglementată de Regulamentul  CEAC. La nivelul facultăţilor există comisii de evaluare 
şi asigurare a calităţii, comisii care au rol de a monitoriza îndeplinirea criteriilor de calitate pe 
programele de studiu din cadrul facultăţilor. Aceste comisii lucrează împreună cu comisia centrală de 
calitate, în vederea evaluării şi asigurării calităţii tuturor programelor de studii din Universitate. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este certificată de către CERTIND 
O.C. pentru Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate 
Ocupaţională (SMI), în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2008 şi SR 
OHSAS 18001:2008.  

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu are un sistem de management al 
calităţii documentat prin Manualul Calităţii, Proceduri de sistem, operaţionale şi de lucru, 
Regulamente şi Metodologii. Procesele SMI au fost definite, acoperind toate activităţile 
universităţii: educaţie, cercetare, administraţie, relaţii cu mediul extra academic, serviciile 
studenţilor şi nu în ultimul rând, procesele de management. Procesele, mecanismele, procedurile 
şi instrumentele de planificare a calităţii, de management şi asigurare a calităţii au fost dezvoltate 
şi publicate pe web site-ul universităţii. În fiecare an există proceduri noi care sunt completate, 
iar cele deja existente sunt actualizate sau îmbunătăţite. Acest proces are loc continuu, este 
adaptat schimbărilor din legislaţie, iar procedurile se actualizează permanent. 

Sistemul de Management al Calităţii în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-
Jiu este bazat pe politica şi obiectivele în domeniul calităţii stabilite de Rector precum şi pe 
strategiile şi procedeele concrete proiectate pentru asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a 
calităţii. 

Elementele componente ale structurii organizatorice a SMI din Universitatea 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu sunt următoarele: 

a) la nivel de universitate: Prorectorul responsabil cu calitatea, Comisia pentru Evaluare 
şi Asigurarea Calităţii (CEAC), Departamentul  pentru asigurarea calităţii (DAC); 

b) la nivel de facultate/departament, structuri administrative: Comisia Calităţii; 
c) la nivel de departament: Colectivul Calităţii. 
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se află în subordinea Senatului 

Universităţii, iar  conducerea operativă a Departamentului pentru Evaluarea şi Asigurarea 
Calităţii este asigurată de Prorectorul responsabil cu calitatea.  

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii coordonează aplicarea procedurilor 
şi activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii, elaborează anual un Raport de evaluare 
internă privind calitatea în Universitate. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor 
prin afişare pe site-ul Universităţii. 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii formulează propuneri de 
îmbunătăţire a calităţii educaţiei, stabileşte criterii şi iniţiază analize şi evaluări pe baza criteriilor 
de calitate pe facultăţi, departament, serviciu administrativ, respectiv pe procesele de predare-
învăţare, cercetare şi servicii academice. Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor 
didactice este obligatorie.  

La nivelul facultăţilor există comisii de evaluare şi asigurare a calităţii, comisii care au 
rol de a monitoriza îndeplinirea criteriilor de calitate pe programele de studiu din cadrul 
facultăţilor. Aceste comisii lucrează împreună cu comisia centrală de calitate, în vederea 
evaluării şi asigurării calităţii tuturor programelor de studii din Universitate. 

În cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu funcţionează Departamentul 
pentru Asigurarea Calităţii, înfiinţat în 2007 prin hotărârea Senatului Universităţii, care 
reprezintă o structură funcţională ce sprijină Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii în 
realizarea managementului calităţii, prin planificarea acţiunilor, organizarea echipelor de lucru 
pentru elaborarea documentelor şi instruirea personalului privind asigurarea calităţii. 
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7.2. EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII 
 
7.2.1. Preliminarii 
 
Programele de studiu sunt stabilite şi derulate în universitate pe bază Nomenclatorului 

M.E.N. privind domeniile de studiu şi specializările în vigoare precum şi documentele ARACIS 
referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul superior, Diplomele oferite absolvenţilor sunt în 
concordanţă cu calificările universitare reglementate la nivel naţional prin Cadrul Naţional al 
Calificărilor. 

Programele de studii sunt supuse periodic unor evaluări interne şi externe ale ARACIS 
sau altor organisme abilitate, conform legislaţiei în vigoare.  

 
7.2.2. Evaluarea internă a programelor de studii 
 
În cadrul universităţii se realizează auditarea periodică a programelor de studiu, 

urmărindu-se armonizarea lor continuă cu cerinţele pieţei calificărilor universitare. 
Programele de studii sunt evaluate anual de către Corpul Auditorilor Interni, conform 

Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 
programelor de studii. Evaluarea internă realizată asupra fiecărui program de studiu din 
universitate presupune raportarea la standardele elaborate de către ARACIS, la criteriile 
specifice aprobate de Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (capacitate 
instituţională, cerere-ofertă în domeniu, numărul candidaţilor la admitere, gradul de inserţie a 
absolvenţilor, vizibilitatea cercetării ştiinţifice etc.). În acest sens, Comisia pentru curriculum, 
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi Comisia privind activitatea de învăţământ şi 
cercetare au competenţe clar definite, atât în îndrumarea metodologică, cât şi în monitorizarea 
acţiunilor întreprinse de către fiecare facultate şi departament pentru eficientizarea programelor 
de studiu.   

În anul universitar 2012-2013 au fost auditate intern următoarele programe de studii: 
- Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor  din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice şi Gestiunea Afacerilor; 
- Sociologie din cadrul Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe 

Administrative. 
Ca urmare a constatărilor comisiilor de audit, sunt propuse îmbunătăţiri ale programelor 

de studii pe probleme punctuale şi modernizarea acestora în raport de transformările înregistrate 
pe plan naţional. 

 
7.2.3. Evaluarea externă a programelor de studii  
 
Evaluarea externă a programelor de studii se realizează de către ARACIS în 

conformitate cu prevederile legale, în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării 
periodice. Situaţia programelor de studii supuse evaluărilor ARACIS în 2013 este prezentată în 
tabelul 7.1: 

 
Tabel nr. 7.2.3.1. Situaţia programelor de studii supuse evaluărilor ARACIS în 2013 

Rezultat evaluare An Numărul programelor 
evaluate Autorizare/Acreditare Neautorizare/neacreditare 

2013 9 9 0 

 
 
 
 
 
 
 



 51

 
Tabelul nr. 7.2.3.2. Programele de studii evaluate ARACIS în anul 2013 

 
 

7.3. NIVELUL DE SATISFACŢIE AL STUDENŢILOR ÎN RAPORT 
       CU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ ASIGURATĂ 
       DE UNIVERSITATE 
 
Aplicarea şi valorificarea „Chestionarele privind aprecierea mediului de învăţare de 

către studenţi” în conformitate cu procedura specifică aprobată  asigură un feed-back corect şi 
necesar pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale oferite studenţilor. 

În anul universitar 2012/2013 s-au aplicat chestionare de apreciere a mediului de învăţare 
unui număr de 309 studenţi, conform tabelului nr. 7.3. asigurând procentul minim de 5 % din 
numărul total de studenţi, astfel: 

 
 
 

Data Program studiu Facultatea Calificativ Nr. locuri 
28.03.2013 Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor  
(Licenţă)  

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi 
Gestiunea Afacerilor  

Încredere – 
Menţinerea 
acreditării 
Învăţământ cu 
frecvenţă  

 
 100 studenţi/an 

29-30.05.2013 Pedagogia 
învăţământului primar 
şi preşcolar (Licenţă) 
 

Facultatea de Asistenţă 
Medicală şi Arte şi 
Ştiinţe ale Educaţiei  
 

Încredere – 
Autorizare 
Învăţământ cu 
frecvenţă 

 50 studenţi/an  
180 credite 

29-30.05.2013 Kinetoterapie şi 
motricitate specială 
(Licenţă) 
 

Facultatea de Educaţie 
Fizică, Litere şi 
Kinetoterapie 
 

Vizită schimbare 
calificativ  
Încredere – 
Autorizare  
Învăţământ cu 
frecvenţă 

30 studenţi/an  

26-27.06.2013 Administrarea 
afacerilor - 
Administrarea 
afacerilor în turism şi 
servicii (Masterat) 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi 
Gestiunea Afacerilor  

Încredere – 
Menţinerea 
acreditării.  
Învăţământ cu 
frecvenţă 

 50 studenţi/an  

26-27.06.2013 Management - 
Managementul 
dezvoltării afacerilor 
(Masterat)  

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi 
Gestiunea Afacerilor 

Încredere – 
Menţinerea 
acreditării.  
Învăţământ cu 
frecvenţă 

50 studenţi/an  

28.11.2013 Relaţii internaţionale şi 
studii europene 
(Licenţă) 

Facultatea de Relaţii 
Internaţionale, Drept şi 
Ştiinţe Administrative  
 

Vizită schimbare 
calificativ  
Încredere – 
Acreditare  

50 studenţi/an 

28.11.2013  
Sociologie 
(Licenţă) 
 

Facultatea de Relaţii 
Internaţionale, Drept şi 
Ştiinţe Administrative  
 

Vizită schimbare 
calificativ  
Încredere – 
Autorizare 

50 studenţi/an 

19.12.2013  
Ştiinţe administrative - 
Administraţie publică 
europeană (Masterat) 

Facultatea de Relaţii 
Internaţionale, Drept şi 
Ştiinţe Administrative  
 

Încredere – 
Menţinerea 
acreditării.  
Învăţământ cu 
frecvenţă 

 
50 studenţi/an 

19.12.2013 Ştiinţe administrative - 
Sisteme administrative 
şi relaţii internaţionale 
(Masterat) 

Facultatea de Relaţii 
Internaţionale, Drept şi 
Ştiinţe Administrative  
 

Încredere – 
Menţinerea 
acreditării.  
Învăţământ cu 
frecvenţă 

50 studenţi/an 
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Tabel nr. 7.3.1. Distribuţia chestionarelor de apreciere a mediului de învăţare pe facultăţi 
Nr. 
crt. Facultatea Nr. de chestionare 

aplicate 
Procent apreciere  

(%) 
1 Facultatea de Inginerie 99 77,25 

2 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 
Afacerilor 71 71,40 

3 Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi 
Ştiinţe Administrative  79 71,21 

4 Facultatea de Ştiinţe Medicale şi 
Comportamentale 60 83,19 

 Total UCB 309 76,75 
 
Procentul de  studenţi care apreciază mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către 

universitate este de 76,75 %, ceea ce înseamnă o bună percepţie a  studenţilor vis-a-vis de 
posibilităţile de studiu şi competenţele formative asigurate de universitate. 

 
7.4. RAPORTUL DINTRE NUMĂRUL DE CADRE DIDACTICE ŞI STUDENŢI  
 
7.4.1. Consideraţii generale  
 
Pentru toate programele de studii universitare de licenţă şi de masterat activităţile 

didactice prevăzute în planurile de învăţământ aprobate se regăsesc normate în  Statele de funcţii 
al personalului didactic, potrivit cu specificul disciplinelor. 

Întocmirea şi aprobarea Statelor de funcţiuni şi de personal didactic ale departamentelor 
se realizează în conformitate cu cerinţele Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu celelalte reglementări incidente. 

 
7.4.2. Evoluţia personalului didactic pe ultimii cinci ani în perioada 
          2009/2012 – 2013/2014 la nivelul Universităţii 
 

Tabel nr. 7.4.2.1. Evoluţia personalului didactic pe ultimii cinci ani 
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Fig.7.4.2.1 . Evoluţia personalului didactic în ultimii cinci  ani 

GRAD 
DIDACTIC 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Profesor 35 31 31 30 29 
Conferenţiar 30 29 29 29 28 
Şef lucrări 60 53 52 52 52 
Asistent 22 21 21 22 22 
Preparator 15 11 14 12 12 

Total 162 147 147 145 137 
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7.4.3. Dinamica numărului de studenţi în perioada 
          2009/2010 – 2013/2014 la nivelul Universităţii  
 
Referitor la numărul studenţilor Universităţii, se poate spune că acesta a crescut 

continuu de la înfiinţare până în anul 2003, iar în perioada 2003-2008, s-a păstrat cu mici 
fluctuaţii în jurul cifrei de 6200 de studenţi. Începând cu anul 2009 numărul total de studenţi a 
înregistrat o scădere ajungând în anul universitar 2013-2014 la 3582 studenţi. (Tabelul nr. 
7.4.3.1, Fig. nr. 7.4.3.1.). 

Scăderea numărului de studenţi se datorează atât promovabilităţii mici la examenul de 
bacalaureat, cât şi ofertei foarte scăzute de locuri de muncă pentru persoane cu studii superioare.  

 
Tabelul nr. 7.4.3.1. Dinamica numărului de studenţi în perioada 2009-2013 

Anul universitar 

Număr de studenţi 
pe studii 

universitare de 
licenţă 

Număr de 
studenţi pe studii 
universitare de 

masterat 

Număr de studenţi 
pe studii 

universitare de 
doctorat 

Număr total de 
studenţi 

2009-2010 5462 430 - 5936 
2010-2011 4083 1110 8 5201 
2011-2012 3408 857 10 4275 
2012-2013 3126 774 6 3904 
2013-2014 2837 743 2 3582 
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Fig. 7.4.3.1. Dinamica numărului de studenţi în perioada 2009-2013 

 
Evoluţia raportului nr. studenţi/nr. cadre didactice pe ultimii cinci ani este reflectată 

în tabelul nr. 7.4.4.1. Menţionăm că în numărul total de studenţi sunt incluşi şi studenţii de la 
forma de învăţământ la distanţă. 
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7.4.4. Evoluţia raportului dintre număr studenţi şi număr cadre didactice 
          în perioada 2008/2009 – 2013/2014 la nivelul facultăţilor 
 

Tabelul nr. 7.4.4.1. Evoluţia raportului nr. studenţi/nr. cadre didactice în perioada 2008-2013 

2008/2009 
Facultatea 

de 
Inginerie 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Economice şi 
Gestiunea 
Afacerilor 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Juridice şi 
Litere 

Facultatea de 
Asistenţă 
Medicală, 
Tehnică 
Dentară, 
Artă şi 
Cultură 
Fizică  

Facultatea de 
Administraţie 

Publică şi 
Studii Politice 

Comparate 

DPPD Şcoala 
Doctorală  UCB 

Nr. studenţi 1340 2882 925 250 671   0 6068 
Nr. cadre 
didactice  

53 42 19 9 21 8 0 152 

Raport nr. 
studenţi/ 
nr. cadre 

25,28 68,62 48,68 27,78 31,95     39,92 

         

2009/2010 
Facultatea 

de 
Inginerie 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Economice şi 
Gestiunea 
Afacerilor 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Juridice şi 
Litere 

Facultatea de 
Asistenţă 
Medicală, 
Tehnică 
Dentară, 
Artă şi 
Cultură 
Fizică 

Facultatea de 
Administraţie 

Publică şi 
Studii Politice 

Comparate 

DPPD Şcoala 
Doctorală UCB 

Nr. studenţi 1084 2864 929 274 785   8 5944 
Nr. cadre 
didactice 

47 45 20 16 28 6 0 162 

Raport nr. 
studenţi/ 
nr. cadre 

23,06 63,64 46,45 17,13 28,04     36,69 

         

2010/2011 
Facultatea 

de 
Inginerie 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Economice şi 
Gestiunea 
Afacerilor 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Juridice şi 
Litere 

Facultatea de 
Asistenţă 
Medicală, 
Tehnică 
Dentară, 
Artă şi 
Cultură 
Fizică 

Facultatea de 
Administraţie 

Publică şi 
Studii Politice 

Comparate 

DPPD Şcoala 
Doctorală UCB 

Nr. studenţi 1070 2203 1005 264 651   8 5201 
Nr. cadre 
didactice 

46 42 29 16 19 3 0 155 

Raport nr. 
studenţi/ 
nr. cadre 

23,26 52,45 34,66 16,50 34,26     33,55 

         

2011/2012 
Facultatea 

de 
Inginerie 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Economice şi 
Gestiunea 
Afacerilor 

Facultatea de Ştiinţe 
Medicale şi 

Comportamentale 

Facultatea de 
Administraţie 

Publică şi 
Studii Politice 

Comparate 

DPPD Şcoala 
Doctorală UCB 

Nr. studenţi 970 1624 325 1346   10 4275 
Nr. cadre 
didactice 

44 39 21 39 5 0 148 

Raport nr. 
studenţi/ 
nr. cadre 

22,05 41,64 15,48 34,51     28,89 
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2012/2013 
Facultatea 

de 
Inginerie 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Economice şi 
Gestiunea 
Afacerilor 

Facultatea de 
Relaţii 

Internaţionale, 
Drept şi Ştiinţe 
Administrative

Facultatea de 
Asistenţă 
Medicală, 

Arte şi Ştiinţe 
ale Educaţiei 

Facultatea de 
Educaţie Fizică, 

Litere şi 
Kinetoterapie 

DPPD Şcoala 
Doctorală UCB 

Nr. studenţi 992 1401 1171 56 278   6 3904 
Nr. cadre 
didactice 

44 39 38 3 17 4 0 145 

Raport nr. 
studenţi/ 
nr. cadre 
didactice 

22,55 35,92 30,82 18,67 16,35     26,92

 

2013/2014 Facultatea 
de Inginerie 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Economice şi 
Gestiunea 
Afacerilor 

Facultatea de 
Relaţii 

Internaţionale, 
Drept şi Ştiinţe 
Administrative 

Facultatea de Ştiinţe 
Medicale şi 

Comportamentale 
DPPD Şcoala 

Doctorală UCB 

Nr. studenţi 957 1150 1169 304  2 3582 
Nr. cadre 
didactice 

41 39 41 12 4  137 

Raport nr. 
studenţi/ 
nr. cadre 
didactice 

23,34 29,49 28,51 25,33   26,14 

 
Se observă o îmbunătăţire continuă a raportului nr. studenţi/nr. cadre didactice, de la un 

raport de 39,92 în anul universitar 2008/2009,   la 26,14  în anul universitar  2013/2014. 
 
7.5. EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE  
 
7.5.1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 
 
Evaluarea se face semestrial, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind 

evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice şi a Procedurii privind valorificarea rezultatelor 
evaluării cadrelor didactice de către studenţi, aprobate de Senatul Universităţii „Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în toate facultăţile şi departamentele universităţii. Respectând 
prevederile regulamentului, sub coordonarea  Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
şi cu sprijinul  Departamentului pentru Asigurarea Calităţii, se stabileşte componenţa  grupurilor 
de lucru evaluatoare, activitatea didactică evaluată, respectiv curs, laborator sau seminar, în 
acord cu gradul didactic al fiecărui cadru didactic evaluat, studenţii completând chestionarele 
pentru toate cadrele didactice. 

Departamentul pentru asigurarea calităţii centralizează rezultatele, urmând a comunica 
către  decani rezultatele pentru însuşirea observaţiilor şi corectarea lor.  

Situaţia sintetică a activităţii de evaluare  de către studenţi a cadrelor didactice efectuată  
în 2013 este prezentată în tabelul  nr. 7.5.1.1.: 

 
Tabelul nr. 7.5.1.1. Situaţia sintetică a activităţii de evaluare  efectuată în 2013 

An universitar Număr cadre 
didactice 
evaluate 

Număr 
total cadre 
didactice 

Procent cadre 
evaluate 

Procent 
calificativ 

FB 

Procent 
calificativ B 

Procent 
calificativ   

S 
2011-2012 sem. II 66 147 44,9 % 81,82 % 16,67 % 1,51 % 
2012-2013 sem. I 123 145 85 % 78,86 % 20,33 % 0,81 % 

 
La nivel de universitate calificativul este foarte bine, media evaluărilor efectuate în 2013 

relevând un procent al calificativului foarte bine situat in jurul valorii de 80 %, procent care 
exprimă o bună apreciere a cadrelor didactice de către studenţi. Evaluarea cadrelor didactice de 
către studenţi reprezintă o componentă importantă în formarea unei opinii corecte despre 
performanţa profesională şi morală a fiecărui cadru didactic şi se realizează anual.  
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Pe parcursul semestrului I din 2012/2013, sub coordonarea CEAC, s-au aplicat 
chestionare de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi privind activitatea didactică 
efectuată în semestrul II 2011/2012. Rezultatele acestei evaluări sunt exprimate astfel: 

 
Tabelul nr. 7.5.1.2. Procent cadre didactice evaluate 

Facultate/ 
Departament 

Numărul cadrelor 
didactice evaluate 

Numărul total al 
cadrelor didactice Procentul cadrelor didactice evaluate 

FSEGA 29 39 74,35% 
FI 8 44 18,18% 

FAPSPC 24 39 61,53% 
FSMC 4 21 19,04% 
DPPD 1 4 25% 

TOTAL UCB 66 147 44, 9 % 
 

Tabelul nr. 7.5.1.3. Calificative obţinute 
FOARTE BINE BINE SATISFĂCĂTOR Componenta 

 
Cadre 

didactice 
evaluate Nr. % Nr. % Nr. % 

FSEGA 29 26 89,66% 3 10,34% 0 0% 
FI 8 8 100% 0 0% 0 0% 

FAPSPC 24 15 62,5% 8 33,34% 1 4,16% 
FSMC 4 4 100% 0 0% 0 0% 
DPPD 1 1 100% 0 0% 0 0% 

TOTAL UCB 66 54 81,82% 11 16,67% 1 1,51% 
 

Tabelul nr. 7.5.1.4. Punctaj pe componente 
Punctaj Componenta 

Minim Maxim Mediu 
FSEGA 3,16 4 3,74 

FI 3,58 4 3,79 
FAPSPC 2,32 3,99 3,56 
FSMC 3,85 4 3,89 
DPPD 3,84 3,84 3,84 
UCB 2,32 4 3,76 

 
Calificativul la nivel de universitate este  foarte bine ( 3,76 puncte). 
Calificativul „ foarte bine „a fost obţinut de 81,82% din cadrele didactice. 
Calificativul „bine”a fost obţinut de 16,67% din cadrele didactice evaluate de către 

studenţi. 
Calificativul satisfăcător a fost obţinut de 1,51% din cadrele didactice. 
Nu au existat calificative de nesatisfăcător. 
Pe parcursul semestrului II din 2012/2013, sub coordonarea CEAC, s-au aplicat 

chestionare de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi privind activitatea didactică 
efectuată în semestrul I al anului universitar 2012/2013. Rezultatele acestei evaluări sunt 
exprimate astfel: 

 
Tabelul nr. 7.5.1.5. Procent cadre didactice evaluate 

 
 

Facultate/ 
Departament 

Numărul cadrelor 
didactice evaluate 

Numărul total al 
cadrelor didactice 

Procentul cadrelor didactice 
evaluate 

FSEGA 33 39 85% 
FI 43 44 98% 
FRIDSA 33 38 87% 
FEFLK 11 17 65% 
FAMASE 0 3 0% 
DPPD 3 4 75% 

TOTAL UCB 123 145 85 % 
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Tabelul nr. 7.5.1.6. Calificative obţinute 
FOARTE BINE BINE SATISFĂCĂTOR Componenta Cadre didactice 

evaluate Nr. % Nr. % Nr. % 
FSEGA 33 23 69,7% 10 30,3% 0 0% 

FI 43 36 83,7% 7 16,3% 0 0% 
FRIDSA 33 27 81,8% 5 15,2% 1 3% 
FEFLK 11 8 72,7% 3 27,3% 0 0% 

FAMASE 0 0 0% 0 0% 0 0% 
DPPD 3 3 100% 0 0% 0 0% 

TOTAL UCB 123 97 78,86% 25 20,33% 1 0,81% 
 

Tabelul nr. 7.5.1.6. Punctaj pe componente 
Punctaj Componenta 

Minim Maxim Mediu 
FSEGA 2,7 4 3,6 

FI 2.85 4 3,73 
FRIDSA 1.93 4 3.66 
FEFLK 3,41 3,97 3.70 

FAMASE - - - 
DPPD 3,72 3,80 3,84 
UCB 1.93 4 3,7 

 
Calificativul la nivel de universitate este  foarte bine (3,7 puncte). 
Calificativul „ foarte bine „a fost obţinut de 78,86% din cadrele didactice. 
Calificativul „bine”a fost obţinut de 20,33% din cadrele didactice evaluate de către 

studenţi. 
Calificativul satisfăcător a fost obţinut de 0,8 1% din cadrele didactice. 
Nu au existat calificative de nesatisfăcător. 
În concluzie, analiza rezultatelor evaluărilor din ultimii ani (2008-2013) confirmă la 

modul general evoluţia pozitivă a punctajului mediu acordat profesorilor de către proprii  
studenţi (tabelul nr. 7.5.1.7. şi fig. 7.5.1.1.). 

 
Tabelul nr. 7.5.1.7. Dinamica rezultatelor evaluărilor in perioada 2008-2013  

 FI FSEGA 
FRIDSA 

(FAPSPC) 
(FLSS) 

FSJ 
FSMC 

(FAMASE) 
(FEFS) 

UCB 

2008/2009 SEM I 3,59  3,74 3,74 3,64 3,82 3,59 
2008/2009 SEM II 3,63  3,39 3,52 3,47 3,82 3,55 
2009/2010 SEM I 3,63  3,4 3,57 3,61 3,79 3,57 
2009/2010 SEM II 3,7  3,61 3,73 3,66 3,83 3,69 
2010/2011 SEM  I 3,6  3,75 3,72 3,66 3,88 3,69 
2010/2011 SEM II 3,77  3,74 3,66 3,67 3,82 3,75 
2011/2012 SEM  I 3,75  3,66 3,68 - 3,80 3,72 
2011/2012 SEM  II 3,79  3,74 3,56 - 3,89 3,76 
2012/2013 SEM  I 3,73  3,6 3,66 - 3,7 3,7 

 

 
Fig. 7.5.1.1. Dinamica rezultatelor evaluărilor in perioada 2008-2013 
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7.5.2. Evaluarea colegială 
 
În anul universitar  2012-2013, în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu s-a  

efectuat evaluarea colegială a cadrelor didactice în toate facultăţile şi departamentele 
Universităţii. Această evaluare a fost făcută cu respectarea Regulamentului intern în vigoare şi în 
conformitate cu Regulamentul privind evaluarea colegială. Toate cadrele didactice au obţinut 
calificativul Foarte Bine. Rezultatele acestor evaluări fiind  colegiale au fost analizate şi 
prezentate celor vizaţi în cadrul structurilor, iar rapoartele de analiză post evaluare s-au depus la 
dosarele personale ale cadrelor didactice evaluate. 

 
7.5.3. Evaluarea de către managementul universităţii  
 
În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu s-au aplicat prevederile HG 

238/2000 cu privire la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului 
didactic din învăţământul superior, prevederi regăsite în Fişa de evaluare aprobată de Senat. 
Cadrele didactice au fost  evaluate anual conform fişei de evaluare, din punct de vedere al 
activităţii didactice, de cercetare şi a altor activităţi în interesul învăţământului.  

Evaluarea anuală a personalului didactic este în responsabilitatea şefului de departament, 
care evidenţiază gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă individuale. Evaluarea 
realizată de şeful de departament integrează rezultatele din grila de evaluare a activităţii cadrelor 
didactice conform criteriilor şi indicatorilor de performanţă; fişa de evaluare; rezultatele evaluării 
colegiale  şi rezultatele evaluării de către studenţi.  

Aceste rezultate sunt însuşite de către şefii de departamente şi decani în vederea aprecierii 
corecte a fiecărui cadru didactic care vizează obţinerea unui grad didactic superior sau 
promovarea într-o funcţie de conducere. 
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CAP. 8. SITUAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII 
INSTITUŢIONALE ŞI RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE 

 
 
8.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DIRECŢIILE ŞI FORMELE COOPERĂRII 
       INTERNAŢIONALE PROMOVATE DE  UNIVERSITATEA „CONSTANTIN 
       BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 
 
Consolidarea poziţiei Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pe plan regional 

şi naţional se realizează prin abordarea unui management strategic ce constă în creşterea calităţii 
componentei academice şi a celei administrative. Conducerea academică are misiunea de a 
elabora, adopta şi evalua politicile şi strategiile de dezvoltare ale instituţiei. Componenta 
administrativă are rolul de a aplica politicile adoptate.  

Dezvoltarea instituţională s-a realizat prin implicarea activă şi responsabilă a structurilor 
de conducere din universitate (Senatul Universităţii, Consiliul de Administraţie, Consiliile 
Facultăţilor, Consiliile Departamentelor, Direcţia Generală Administrativă) în aplicarea Planului 
strategic 2012-2016 la nivel de universitate şi a Planurilor Operaţionale la nivel de componente. 

Conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a promovat, prin toate 
acţiunile desfăşurate, conceptul de „comunitate academică”. Recâştigarea respectului de sine, a 
încrederii în parteneriat, dezvoltarea carierei şi dezvoltarea personală au constituit elementele de 
bază ce au orientat şi orientează dezvoltarea mediului academic. Construcţia unui mediu 
academic real în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu trebuie  continuată în 
următorii ani prin trecerea de la statutul de simplu angajat la cel de membru activ al comunităţii 
academice.  

Universitatea a urmărit dezvoltarea cooperării atât în domeniul academic, cât şi în 
domeniul cercetării ştiinţifice, cu universităţi de prestigiu din întreaga lume, cu institute de 
cercetare-dezvoltare, precum şi cu organizaţii/asociaţii internaţionale cu caracter academic.  

Principalele direcţii promovate în dezvoltarea relaţiilor internaţionale sunt:  
a) dezvoltarea relaţiilor internaţionale de colaborare cu alte universităţi, institute de 

cercetare-dezvoltare sau organizaţii internaţionale cu caracter academic;  
b) sporirea prestigiului Universităţii prin diseminarea rezultatelor obţinute de către 

comunitatea academică internaţională;  
c) facilitarea schimburilor inter-universitare atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru 

studenţi;  
d) atragerea unui număr mai mare de studenţi străini în programele formative organizate 

de Universitate;  
Formele cooperării internaţionale promovate de universitate sunt: 
a) acorduri de colaborare cu alte universităţi;  
b) afilieri la organizaţii cu profil academic şi/sau societăţi ştiinţifice internaţionale;  
c) participarea la programe de cercetare şi culturale internaţionale;  
d) participarea la competiţii internaţionale;  
e) participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale;  
f) organizarea de manifestări cu participare internaţională;  
g) schimburi de cadre didactice şi studenţi;  
h) invitarea de specialişti din alte ţări la manifestările ştiinţifice organizate de universitate 

şi de personal didactic în calitatea de visiting profesor, de la universităţile cu care are relaţii de 
cooperare;  

i) participarea la programele comunitare finanţate de Uniunea Europeană şi participarea 
la programul comunitar Erasmus;  

j) participarea la programe europene şi internaţionale.  
În vederea realizării în condiţii optime a obiectivelor expuse mai sus la nivelul 

Universităţii este organizat Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare ce 



 60

funcţionează în subordinea rectorului şi Senatului universitar, fiind coordonat de 
prorectorul responsabil cu dezvoltarea instituţională, relaţii internaţionale, programe 
comunitare şi gestiunea resurselor economico-financiare, în calitate de coordonator 
instituţional. 

Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare din cadrul Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este organizat şi funcţionează în baza Ordinului 
Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4284/7 iunie 2005 cu privire la înfiinţarea şi 
funcţionarea Birourilor pentru Programe Comunitare în instituţiile de învăţământ superior 
acreditate. 

Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare din cadrul Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o structură fără personalitate juridică care, în 
conformitate cu prevederile legii, elaborează şi implementează strategii de dezvoltare a 
parteneriatelor internaţionale în cadrul programelor comunitare coordonate de Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 
(ANPCDEFP).  

La nivel de Universitate s-a urmărit: 
 Încurajarea participării în cadrul programelor de mobilitate a cadrelor didactice 

prin: 
 acţiuni de promovare a programului comunitar Erasmus în rândul studenţilor, 

cadrelor didactice, personalului administrativ; implicarea foştilor studenţi Erasmus în acest 
demers, dar şi a mass-mediei (radio, presa scrisă, TV); realizarea unor broşuri, pliante, ghiduri în 
acest scop; 

 includerea mobilităţilor în cadrul fişelor de evaluare; 
 Acordarea unui sprijin financiar din partea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu pentru desfăşurarea mobilităţilor. În 2013 nu a mai fost nevoie de acest lucru întrucât, 
Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare a obţinut fonduri suplimentare de la 
ANPCDEFP pentru programul Erasmus. 

 Participarea la cursuri de perfecţionare, instruire şi formare continuă, a personalului 
didactic şi nedidactic al universităţii, prin: 

 participarea la programele de formare Erasmus ale personalului Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
(11 mobilităţi de formare în anul universitar 2012/2013). 

 participarea reprezentantului Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe 
Comunitare  la toate evenimentele organizate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – ANPCDEFP, Bucureşti (seminarii, întruniri 
etc.) cu scopul îmbunătăţirii activităţii şi informării asupra noutăţilor apărute în cadrul 
programelor gestionate de aceasta;  

 Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu universităţi din UE prin încheierea de noi 
acorduri de cooperare bilaterale şi consolidarea celor existente, prin sporirea numărului 
parteneriatelor instituţionale internaţionale existente, în special cele în cadrul programului 
comunitar Erasmus. Astfel, au fost încheiate noi acorduri şi au fost extinse unele dintre 
acordurile deja existente şi pentru alte domenii de studiu sau în scopul majorării numărului de 
mobilităţi contractat, după cum urmează:  

 un parteneriat general de colaborare nou cu Universitatea Tehnică din Gabrovo, 
Bulgaria; 

 toate parteneriatele Erasmus existente în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 
Târgu-Jiu au fost prelungite şi pentru anul universitar 2013/2014; 

 s-au făcut demersuri pentru încheierea acestor parteneriate şi pentru următoarea 
perioadă 2014/2020; 

 trei parteneriate Erasmus noi: 
• parteneriat Erasmus cu Universitatea Europeană din Cipru; 
• parteneriat Erasmus cu Academia de Ştiinţe Economice Radom, Polonia; 
• parteneriat Erasmus cu Universitatea Tehnică din Gabrovo, Bulgaria 

 şase parteneriate Erasmus extinse ca domenii şi număr de mobilităţi:  
• parteneriatul Erasmus cu Universitatea Mendel din Brno, Cehia; 
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• parteneriatul Erasmus cu Universitatea Opole, Polonia; 
• parteneriatul Erasmus cu Universitatea din Zilina, Slovacia; 
• parteneriatul Erasmus cu Universitatea din A Coruna, Spania; 
• parteneriatul Erasmus cu Universitatea Abant Izzet Baysal, Turcia; 
• parteneriatul Erasmus cu Universitatea Eskisehir Osmangazi, Turcia.  

 Sesiuni informative cu studenţii Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
pentru promovarea mobilităţilor Erasmus: 

 În fiecare an, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează 2 
evenimente în vederea promovării programului comunitar Erasmus în rândul studenţilor,cadrelor 
didactice şi personalului administrativ: Erasmus Day şi Erasmus Open Doors Day. Erasmus 
Open Doors Day a fost organizat în 14.05.2013. Pentru anul universitar 2013/2014, Erasmus 
Day a fost organizat în data de 03.12.2013. Organizarea acestora s-a realizat la propunerea 
Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, cu aprobarea Consiliului de 
Administraţie. Au fost transmise adrese către Facultăţi pentru înştiinţare şi pentru obţinerea 
sprijinului în popularizarea evenimentelor. Totodată, au fost distribuite pliante, broşuri de 
informare. La evenimente au fost invitaţi foşti beneficiari Erasmus pentru a împărtăşi din 
experienţa lor, precum şi studenţi Erasmus Incoming. 

 Demararea organizării stagiilor de practică în străinătate (primele plasamente 
Erasmus organizate şi desfăşurate în perioada iunie - septembrie 2013); 

 Creşterea numărului de mobilităţi Incoming, prin asigurarea tuturor condiţiilor de 
studiu şi sejur pentru studenţi, profesori şi alte cadre didactice care vin la Universitatea 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu în cadrul programelor de schimburi inter-universitare 
internaţionale (în special prin intermediul programului comunitar Erasmus); 

 Organizarea de cursuri de vară în colaborare cu universităţi din străinătate: 
„Parteneriatul Public-Privat în scopul Schimbării şi Cooperării” – „Public and Privat 

Partnership Working for Change and Cooperation” (24 iunie -08 iulie 2012 – prima ediţie). În 
perioada 23 iunie – 07 iulie 2013, s-a organizat a doua ediţie, urmând ca în anul 2014 să se 
desfăşoare cea de-a treia. Şcoala de vară a fost organizată de Universitatea din Maribor, Slovenia 
în cooperare cu Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu – prin Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Comenius” Bratislava, Universitatea din 
Lubliana, Slovenia şi Universitatea Jaen, Spania. 

 Continuarea afilierii universităţii ca membru titular sau asociat la organisme 
internaţionale de prestigiu care reunesc instituţiile de învăţământ superior: 

Includerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu în cadrul reţelei 
universităţilor dunărene numită „Conferinţa Rectorilor Danubieni” (DRC) – noiembrie 2013; 

  Organizarea unei conferinţe ştiinţifice internaţionale în colaborare cu o universitate 
parteneră Erasmus din Turcia (Universitatea Nigde) de către Facultatea de Ştiinţe Medicale şi 
Comportamentale: „The Infinity Human of Performance”, 1st Edition - Iunie 2013; 

 Îmbunătăţirea managementului cu privire la pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi 
finalizarea mobilităţilor Erasmus:  

 Participarea la toate evenimentele organizate de Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (seminarii, întruniri etc.) – 
periodic; 

 Participarea la stagii de formare Erasmus, prin intermediul acestui program,  
pentru observarea modului de lucru în cadrul birourilor Erasmus ale universităţilor partenere 
(iulie 2013); 

 Raportarea periodică a activităţii către Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale fără a întâmpina dificultăţi (raportul 
intermediar – februarie 2013; raportul final – noiembrie 2013); 

 Atragerea de fonduri suplimentare Erasmus şi depăşirea numărului de mobilităţi 
preconizat;  

 Finalizarea cu succes a activităţii de control financiar al fondurilor Erasmus pentru 
2011/2012 din partea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale (septembrie 2013); 
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 S-a transmis solicitarea pentru obţinerea fondurilor suplimentare Erasmus şi 
pentru 2013/2014.  

 Continuarea activităţilor în cadrul programelor comunitare prin depunerea aplicaţiei 
Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (în mai 2013) cu privire la obţinerea noii 
Carte Erasmus. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a fost inclusă  pe lista 
universităţilor care vor primi noua „Cartă Erasmus pentru Învăţământ Superior” 2014-2020 în 
cadrul Programului Erasmus + a fost primit în decembrie 2013. 

 
8.2. SITUAŢIA PARTENERIATELOR UNIVERSITĂŢII „CONSTANTIN 
       BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU CU UNIVERSITĂŢI DIN STRĂINĂTATE 
       ŞI ACTIVITĂŢILE REALIZATE ÎN ACESTE PARTENERIATE 
 
8.2.1. Acorduri de colaborare inter-universitare şi parteneriate Erasmus  
 
În prezent, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu are încheiate acorduri de 

colaborare inter-universitare şi parteneriate Erasmus, semnate în ultimii ani, cu peste 35 de 
universităţi din care 25 sunt în cadrul programului comunitar Erasmus : Institutul Tehnologic din 
Kavala, Grecia, Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Hamburg, Germania, Universitatea St. Ivan 
Rilsky, Sofia, Bulgaria, Universitatea Corvinus, Ungaria, Universitatea Europeană din Cipru, 
Academia de Ştiinţe Economice Radom, Polonia, Universitatea din Le Mans, Franţa, 
Universitatea din Nantes, Franţa, Universitatea Jagiellonian, Polonia, Universitatea Opole, 
Polonia, Universitatea de Ştiinţe Economice Wroclaw, Polonia, Universitatea Piraeus, Grecia, 
TEI Piraeus, Grecia, Universitatea Maribor, Slovenia, Universitatea Mendel, Republica Cehă, 
Universitatea din Porto, Portugalia, Universitatea din Minho, Portugalia, Universitatea din A 
Coruna, Spania, Universitatea din Parma, Italia, Universitatea din Zilina, Slovacia, Universitatea 
Nigde, Turcia, Universitatea Abant Izzet Baysal, Turcia, Universitatea Eskisehir Osmangazi, 
Turcia, Universitatea Sirnak, Turcia, Universitatea Fatih, Istanbul, Turcia, Universitatea Tehnică 
din Gabovro, Bulgaria. 

 
8.2.2. Activităţi desfăşurate de Universitatea „Constantin Brâncuşi” 
          din Târgu-Jiu cu universităţile partenere 
 
 Universitatea din Maribor, Slovenia: 
Colaborarea cu o importantă universitate europeană în organizarea unei Şcoli de Vară 

internaţionale a fost un pas important în dezvoltarea cooperării internaţionale: „Public and Privat 
Partnership Working for Change and Cooperation”. În perioada 23 iunie – 07 iulie 2013 s-a 
organizat a doua ediţie.  

 Institutul Tehnologic din Pireu, Grecia:    
Două cadre didactice de la această universitate, prof. univ. dr. Panagiotis Sinioros şi  prof. 

univ. dr. George Metaxas, au fost membri în comitetul ştiinţific al Sesiunii de comunicări 
ştiinţifice cu participare internaţională Progres, Inovare şi Democraţie din 6 – 8 iunie 2013.  

 Universitatea Fatih, Turcia: 
Prof. Nizamettin Bayyurt a făcut parte din colegiul redacţional/ştiinţific al Anelelor 

Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (Seria Economie - 2013). 
 Universitatea Corvinus din Budapesta, Ungaria: 
Stephan Wirtz, Associated Professor, a făcut parte din colegiul redacţional/ştiinţific al 

Anelelor Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (Seria Economie - 2013); 
 Cu 9 dintre universităţile partenere în cadrul programului Erasmus, Universitatea 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a încheiat şi acorduri bilaterale de colaborare. Aceste 
universităţi sunt următoarele: 

 Universitatea din Porto, Portugalia: 
Parteneriatul general a fost încheiat cu scopul principal de a putea primi studenţi Free 

Mover de la această universitate în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în 
perioada octombrie 2010 – iulie 2011 – Student Free Mover de la această universitate la 
Facultatea de Inginerie a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 
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 Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Hamburg, Germania:  
Un reputat cadru didactic de la această universitate, prof. univ. dr. Walter Leal Filho, a 

fost membru în comitetul ştiinţific al Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare 
internaţională Progres, Inovare şi Democraţie din 6 – 8 iunie 2013. Totodată, este Doctor 
Honoris Causa al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

 Universitatea din A Coruna, Spania: 
Visiting researcher la Universitatea din A Coruna, Spania – conf. univ. dr. Diana 

Pociovălişteanu, 1 mai 2012 - 1 iulie 2012. În urma acestei mobilităţi, s-a reactualizat contractul 
bilateral Erasmus dintre Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi Universitatea din 
A Coruna. 

 Universitatea de Mine şi Geologie ,,Ivan Rilski” din Sofia, Bulgaria:   
Vizita de lucru în perioada18-19 octombrie 2012 a prof.univ.dr. Moise Bojincă, 

prof.univ.dr. Cozma Vasile, lect. univ. dr. Laura Magdalena Trocan – ce a avut drept rezultat 
reînnoirea parteneriatului cu universitatea menţionată; 

Un alt exemplu, în acest sens, îl reprezintă prezenţa cadrelor didactice ale universităţii 
partenere în colegiul redacţional/ştiinţific al Anelelor Universităţii „Constantin Brâncuşi” din 
Târgu-Jiu: Prof. Emil Hristov (seria Inginerie - 2012), Prof. assoc. Kurtzelin Evtim Ruytchov, 
(seria Inginerie - 2012), Prof. assoc. Stefan Dimovsky (seria Inginerie - 2012). 

Cadre didactice ale acestei universităţi au participat la Conferinţa Internaţională a 
Facultăţii de Inginerie “CONFERENG”  2013. 

 Universitatea Nigde, Turcia: 
 În iunie 2013, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a organizat în 

parteneriat cu Universitatea Nigde prima ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale cu tema 
„The Infinity of Human Performance”. 

Conf. univ. dr. Cemal Berkan Alpay de la Universitatea Nigde a făcut parte din comitetul 
ştiinţific internaţional al Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Progres, 
Inovare şi Democraţie din 6 – 8 iunie 2013. 

 Universitatea Şirnak, Turcia: 
Mobilitatea de predare Erasmus la Universitatea Şirnak, Turcia (03-11.03.2012) – conf. 

univ. dr. Nicolae Ecobici şi lect. univ. dr. Aniela Bălăcescu – a stat la baza semnării unui 
memorandum de colaborare între Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi această 
universitate, în noiembrie 2012, la Târgu-Jiu, cu ocazia prezenţei delegaţiei turce (rectorul, 
secretarul general şi responsabilul programului Erasmus din cadrul Universităţii Şirnak) la 
Conferinţa Internaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor – „EcoTrend” 
(2012). 

 Universitatea Tehnică din Gabovro: 
Cadre didactice ale acestei universităţi au participat la Conferinţa Internaţională a 

Facultăţii de Inginerie CONFERENG 2013. 
 Universitatea din Le Mans, Franţa (nu au existat colaborări în ultima perioadă, în afară 

de cele în cadrul programului Erasmus); 
 Universitatea Tehnică Naţională – „Institutul Politehnic din Harkov” Ucraina (nu au 

existat colaborări în ultima perioadă). 
 
8.3. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI 
       COMUNITAR ERASMUS  
 
Înfiinţat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învăţământ şi formare 

profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul 
învăţământului superior în Europa. Diferitele sale acţiuni se adresează nu doar studenţilor care 
doresc să studieze şi să muncească în străinătate, ci şi profesorilor şi altor categorii de personal, 
chiar din întreprinderi, care intenţionează să predea în străinătate, ca şi personalului din 
universităţi care doreşte să urmeze cursuri de formare în străinătate. 

Programul comunitar Erasmus – din cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii 
(LLP) – cuprinde acţiuni destinate cooperării europene în domeniul învăţământului superior, iar 
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prin intermediul lui este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi 
postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele şi ariile de studiu. Prin acest program, 
Comisia Europeană oferă studenţilor şi personalului universitar granturi destinate acoperirii 
parţiale a costurilor implicate de mobilităţile efectuate la o universitate parteneră. 

Prin decizia (08) 6459 din 20.05.2008 a Comisiei Europene, Universitatea „Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu a primit Carta Universitară Erasmus - EUC (în varianta extinsă), 
document care i-a permis să organizeze, începând cu anul universitar 2009/2010 mobilităţi 
Erasmus.  Acest program se încheie în anul universitar 2013/2014. Obţinerea Cartei în varianta 
extinsă a plasat Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu în rândul marilor instituţii 
universitare din ţară şi din afara ei.  

Tipuri de mobilităţi Erasmus organizate: mobilităţi studenţeşti (de studii şi 
plasamente), mobilităţi de predare ale cadrelor didactice şi mobilităţi de formare a personalului 
didactic şi administrativ 

În cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, organizarea şi desfăşurarea 
mobilităţilor au la bază principiile enunţate în Carta Universitară Europeană, Ghidul de utilizare 
ECTS al Comisiei Europene, Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
3223/08.02.2012 cu privire la metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în 
străinătate şi recomandările Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) privind organizarea mobilităţilor în cadrul 
Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP) finanţat de Uniunea Europeană. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut drept obiective principale în 
derularea programului comunitar Erasmus: promovarea şi creşterea cooperării la nivelul 
Comunităţii Europene, sporirea numărului parteneriatelor Erasmus şi extinderea celor existente 
astfel încât să acopere mai multe domenii de colaborare, îmbunătăţirea calităţii şi creşterea 
numărului de mobilităţi Erasmus prin intermediul mobilităţilor de formare Erasmus pentru 
personalul administrativ şi cadre didactice, mărirea gradului de transparenţă şi compatibilitate 
între instituţiile de învăţământ superior partenere. 

 
8.4. MOBILITĂŢILE DE STUDIU ŞI PLASAMENT ERASMUS 
 
8.4.1. Selecţia candidaţilor şi fonduri Erasmus absorbite 
 
Selecţia candidaţilor pentru mobilităţile de studiu şi plasament s-a realizat prin concurs, 

pe baza rezultatelor academice cumulate şi a interviului de selecţie. De asemenea, interviul a fost 
modalitatea de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţile de predare şi formare. Comisiile de 
selecţie au fost constituite la nivelul Universităţii şi  propuse de Biroul de Relaţii Internaţionale 
şi Programe Comunitare şi aprobate de Consiliul de Administraţie al Universităţii „Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu.  

În anul universitar 2012/2013, au fost organizate două sesiuni de selecţie, pentru fiecare 
semestru în parte, atât pentru studii, cât şi pentru plasamente. Prima selecţie a candidaţilor pentru 
mobilităţile de plasamente a coincis cu sesiunea de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţile de 
studiu Erasmus pentru semestrul al II-lea. A mai fost ulterior organizată o a doua sesiune pentru 
mobilităţile Erasmus de plasament, întrucât nu au fost ocupate toate locurile.   

Grantul pentru toate categoriile de mobilităţi a fost stabilit prin Hotărâre a Consiliului de 
Administraţie al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu la propunerea Biroului de 
Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, stabilindu-se în funcţie de fondurile disponibile, 
ţara de destinaţie şi perioada de mobilitate, cu respectarea recomandărilor Agenţiei Naţionale 
pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Au fost solicitate şi 
obţinute fonduri suplimentare pentru prelungiri de mobilitate în cazul celor de studii, predare, 
formare şi pentru  noi selecţii în cazul mobilităţilor de predare şi formare.  

Fonduri Erasmus absorbite pentru SMS (mobilităţi de studiu): 25.269 euro din care: 
 21.881 euro-fonduri alocate iniţial din bugetul Erasmus în baza Contractului financiar; 
 euro-fonduri suplimentare Erasmus obţinute pentru prelungirea perioadei în cazul unor 

mobilităţi în baza Actului Adiţional; 
 78 euro fonduri Erasmus absorbite din SMP; 
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 alte surse complementare pentru SMS: 203,51 euro (bugetul universităţii).  
În cazul SMP (mobilităţi de plasament) - doar fonduri alocate din bugetul Erasmus, prin 

Contractul financiar:10000 euro. 
Au fost organizate mai multe sesiuni de selecţie pentru ocuparea tuturor locurilor 

(sesiune de selecţie pentru semestrul I sau întreg anul academic, sesiune de selecţie pentru 
semestrul II, reluare selecţie pentru locurile iniţiale şi lista de rezerve, sesiune de selecţie pentru 
ocuparea locurilor rămase disponibile, o nouă selecţie pentru locurile neocupate şi a completării 
unei liste de rezerve care să fie utilizată în cazul retragerii beneficiarilor). 

Grantul a fost stabilit în funcţie de fondurile alocate pentru aceste tipuri de mobilitate, 
ţara de destinaţie, perioada de desfăşurare a mobilităţii Erasmus, cu respectarea ratelor maximale 
precizate în anexa VI.2.2. a Contractului financiar. După comunicarea de către Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale a sumelor 
alocate Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pentru anul universitar în care se 
desfăşoară mobilităţile, Consiliul de Administraţie a aprobat cuantumul grantului de mobilitate, 
la propunerea Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare. În cazul anunţului 
ANPCDEFP, cu privire la posibilitatea suplimentării fondurilor Erasmus pentru prelungire 
mobilitate, rezerve şi noi selecţii s-a analizat necesitatea acesteia la nivelul Biroului de Relaţii 
Internaţionale şi Programe Comunitare. Pentru anul universitar 2012/2013, au fost solicitate şi 
obţinute fonduri suplimentare pentru prelungire perioadă de mobilitate şi noi selecţii. Prin 
excepţie, grantul final acordat beneficiarilor a fost aprobat din nou de Consiliul de Administraţie 
la propunerea BRIPC şi a fost defalcat în Contractul financiar, identificându-se clar provenienţa 
fondurilor (pentru locurile iniţiale contractate, grantul final fiind compus din fondurile iniţiale 
alocate şi cele suplimentare acordate sau grant final obţinut exclusiv din fonduri suplimentare în 
cazul noilor selecţii).   

Fonduri Erasmus absorbite pentru desfăşurarea mobilităţilor de predare Erasmus 
(STA), (numai fonduri alocate din bugetul Erasmus): 

- fonduri Erasmus iniţial alocate prin Contractul financiar: 1904 euro; 
- fonduri Erasmus obţinute în urma solicitării suplimentării fondurilor pentru prelungire 

perioadă de mobilitate şi noi selecţii, prin Act adiţional: 8184 euro; 
Total fonduri Erasmus pentru STA: 10088 euro; 
Fonduri Erasmus absorbite pentru desfăşurarea mobilităţilor de formare 

Erasmus(STT), numai fonduri alocate din bugetul Erasmus: 
- fonduri Erasmus iniţial alocate prin Contractul financiar: 1150 euro; 
- fonduri obţinute în urma solicitării suplimentării fondurilor pentru prelungire perioadă 

de mobilitate şi noi selecţii,prin Act adiţional:8067 euro; 
Total fonduri Erasmus pentru STT: 9217 euro; 
Nu a existat transfer de fonduri în cadrul acestor categorii de mobilităţi şi nici surse 

complementare. 
 
8.4.2. Mobilităţi Erasmus desfăşurate în perioada ianuarie – decembrie 2013 
 
8.4.2.1.  Mobilităţi Erasmus Outgoing (plecări) efectuate: 
 
 În perioada ianuarie – februarie 2013 – au fost în desfăşurare 9 mobilităţi de 

studiu Erasmus (semestrul I 2012-2013): 1 mobilitate la Universitatea Minho, Portugalia, 2 
mobilităţi la Universitatea din Parma, Italia, 3 mobilităţi la Universitatea din Le Mans, Franţa, 3 
mobilităţi la Universitatea din Maribor, Slovenia. Toţi cei nouă studenţi selectaţi aparţin 
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor; 

 În perioada februarie – iulie 2013 – s-au desfăşurat 9 mobilităţi de studiu Erasmus 
(semestrul al II-lea, 2012-2013): 4 mobilităţi la Universitatea din Nigde, Turcia, 1 mobilitate la 
Universitatea din Le Mans, Franţa, 2 mobilităţi la Universitatea din Pireu, Grecia (toate acestea 
pe domeniul ştiinţelor economice) şi 2 mobilităţi la Institutul Tehnologic din Pireu, Grecia 
(domeniul inginerie); 

 În perioada iunie – septembrie 2013: 
 Mobilităţi Erasmus de predare: 12 mobilităţi;  
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 Mobilităţi Erasmus de formare: 11 mobilităţi; 
 Mobilităţi studenţeşti Erasmus de plasamente:5 mobilităţi – 4 studenţi ai 

Facultăţii de Inginerie şi unu al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor la 
Institutul Tehnologic din Pireu, Grecia; 

 În perioada octombrie – decembrie 2013 – sunt în desfăşurare9 mobilităţi de 
studiu Erasmus (semestrul I, 2013-2014): 

 1 student FSEGA – la Universitatea din Minho, Portugalia; 
 2 studenţi FRIDSA – la Universitatea din Opole, Polonia; 
 1 student FAPSPC, 2 studenţi FSEGA şi 3 studenţi FSMC – la Universitatea 

Abant Izzet Baysal, Turcia. 
 
8.4.2.2. Studenţi Erasmus veniţi să studieze la Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu: 
 
 ianuarie – februarie 2013 (semestrul I 2012/2013) – 1 mobilitate la Facultatea de 

Inginerie de la Universitatea din Porto, Portugalia şi 3 mobilităţi la Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea Afacerilor de la Universitatea Şirnak şi Nigde, Turcia; 

  februarie – iunie 2013 (semestrul II 2012/2013): 2 studenţi Erasmus de la 
Universitatea Eskisehir Osmangazi, Turcia pentru Facultatea de Inginerie; 

 octombrie – decembrie 2013 (semestrul I, 2013-2014) – sunt în desfăşurare 4 
mobilităţi Erasmus de studii:4 studenţi ai Universităţii Eskişehir Osmangazi, Turcia – la FI, 
FSEGA şi FSMC din cadrul Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

 
8.4.2.3. Cadre didactice şi personal administrativ veniţi în scop de predare şi formare 

prin intermediul programului comunitar Erasmus: 
 
 martie – septembrie 2013 (an universitar 2012/2013) – 1 mobilitate de formare 

Erasmus (de la Universitatea Mendel din Brno, Cehia la Biroul de Presă al Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu) şi  14mobilităţi Erasmus de predare: 4 cadre didactice de 
la Universitatea din Zilina, Slovacia (domeniul: limbi străine), 1 cadru didactic de la 
Universitatea Abant Izzet Baysal, Turcia la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe 
Administrative (domeniul: administraţie publică), 2 cadre didactice de la Universitatea Şirnak, 
Turcia la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (domeniul: contabilitate), 1 
cadru didactic din Spania (Universitatea din A Coruna) la Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Gestiunea Afacerilor, 1 cadru didactic din Turcia (Universitatea Abant Izzet Baysal) la Faculatea 
de Inginerie, 2 cadre didactice de la Universitatea Nigde, Turcia (domeniul: Sport), 1 cadru 
didactic din Turcia (Universitatea Fatih) la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 
Afacerilor, 1 cadru didactic de la Universitatea Mendel din Brno,Cehia la Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea Afacerilor  şi 1 cadru didactic de la Universitatea Abant Izzet Baysal, 
Turcia la Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale. 

 decembrie 2013 (semestrul I 2013/2014) – 1 mobilitate de predare Erasmus: un cadru 
didactic de la Eskişehir Osmangazi, Turcia – la Facultatea de Ştiinţe Medicale şi 
Comportamentale din cadrul Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (domeniul: 
Kinetoterapie). 

 
8.5. SITUAŢIA ACORDURILOR DE COLABORARE INTER-UNIVERSITARE 
       ŞI PARTENERIATE ERASMUS ALE UNIVERSITĂŢII „CONSTANTIN 
       BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU 
  
În prezent, Universitatea are încheiate acorduri de colaborare inter - universitare şi 

parteneriate Erasmus, semnate în ultimii ani, cu peste 35 de universităţi din care 25 sunt în cadrul 
programului comunitar Erasmus. 

Aceste instituţii de învăţământ superior sunt, după cum urmează: Institutul Tehnologic 
din Kavala, Grecia, Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Hamburg, Germania, Universitatea St. 
Ivan Rilsky, Sofia, Bulgaria, Universitatea Corvinus, Ungaria, Universitatea Europeană din 
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Cipru, Academia de Ştiinţe Economice Radom, Polonia, Universitatea din Le Mans, Franţa, 
Universitatea din Nantes, Franţa, Universitatea Jagiellonian, Polonia, Universitatea Opole, 
Polonia, Universitatea de Ştiinţe Economice Wroclaw, Polonia, Universitatea Piraeus, Grecia, 
TEI Piraeus, Grecia, Universitatea Maribor, Slovenia, Universitatea Mendel, Republica Cehă, 
Universitatea din Porto, Portugalia, Universitatea din Minho, Portugalia, Universitatea din A 
Coruna, Spania, Universitatea din Parma, Italia, Universitatea din Zilina, Slovacia, Universitatea 
Nigde, Turcia, Universitatea Abant Izzet Baysal, Turcia, Universitatea Eskisehir Osmangazi, 
Turcia, Universitatea Sirnak, Turcia, Universitatea Fatih, Istanbul, Turcia, Universitatea Tehnică 
din Gabovro, Bulgaria. 

Dinamica mobilităţilor Erasmus este prezentată în fig. 1, iar în tabelele nr. 8.5.1. -  8.5.3. 
sunt prezentate numărul de mobilităţi pentru studenţi şi personalul didactic şi didactic auxiliar. 

  

  
Fig. 8.5.1. Dinamica mobilităţilor Erasmus 2011-2013. 

 
Sintetic, situaţia schimburilor efectuate prin programul Erasmus în perioada 2009-

2014 este prezentată mai jos: 
 

Tabel nr. 8.5.1. Număr total de mobilităţi OUTGOING realizate în perioada  2009-2014 
 SMS SMP STA STT 

An universitar Mobilităţi 
studenţi studiu 

Mobilităţi 
studenţi 

plasamente 

Mobilităţi predare 
cadre didactice Mobilităţi formare  

2009/2010 16 0 4 0 
2010/2011 11 0 3 2 
2011-2012 19 0 7 8 
2012-2013 18 5 12 11 
2013-2014 23 5 19 19 

 87 10   
Total 97 45 40 

 
Tabel nr. 8.5.2. Număr total de mobilităţi INCOMING de studenţi, realizate în 2009-2014 

SMS- MOBILITĂŢI STUDENŢI STUDIU Anul 
universitar Număr 

mobilităţi Ţara de origine Durata (luni) Facultatea 

1 Portugalia (Universitatea din Porto) 4,50 FI 
1 Polonia (Universitatea de Ştiinţe 

Economice Wroclaw) 
5 FSEGA 2009-2010 

1 Franţa (Universitatea din Le Mans) 4,75 FSEGA 
 Total: 3    

2010-2011 0 - - - 
1 Turcia (Universitatea din Sirnak) 4,5 FSEGA 
1 Turcia (Universitatea din Sirnak) 4,25 FSEGA 

2011-2012 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir 4,75 FI 
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Osmangazi) 
1 Polonia (Universitatea Opole) 3,75 FAPSPC 

 Total: 4    
2 Turcia (Universitatea din Sirnak) 4,25 x2 FSEGA 
1 Turcia (Universitatea din Nidge) 4,25 FSEGA 
1 Portugalia (Universitatea Porto) 4,5 FI 2012-2013 

 
2 Turcia (Universitatea Eskisehir 

Osmangazi) 
4,25x 2 FI 

 Total: 6    
1 Turcia (Universitatea Eskisehir 

Osmangazi) 
4,5 x 1 FSMC 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir 
Osmangazi) 

8,5 x 1 FSMC 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir 
Osmangazi) 

4,5 x 1 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir 
Osmangazi) 

4,5 x 1 FI 

2 Turcia (Universitatea Eskisehir 
Osmangazi) 

3,75 x 2 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir 
Osmangazi) 

3,75 x 1 FI 

2 Turcia (Universitatea din Nidge) 3,75 x 2 FI 

2013-2014 
 

Total : 9    
TOTAL 26    

 
Tabel 8.5.3. Număr total de mobilităţi INCOMING pentru PREDARE - cadre didactice, 
realizate în     2010-2014 

STA- MOBILITĂŢI DE PREDARE CADRE DIDACTICE An 
universitar Număr 

mobilităţi Ţara de origine Durata 
(zile) Facultatea 

2010-2011 1 Slovenia (Universitatea din Maribor  ) 5 zile x 1 FSEGA 
 Total: 1    

1 Turcia (Universitatea Sirnak) 8 zile x 1 FSEGA 
1 Turcia (Universitatea din Nidge) 5 zile x 1 FI 
1 Turcia (Universitatea Abant Izzet Baysal) 5 zile x 1 FSMC 

2011-2012 

2 Republica Cehă (Universitatea Mendel) 8 zile x2 FSEGA 
 Total: 5    

2 Turcia (Universitatea din Nidge) 6 zile x 2 FEFLK 
4 Slovacia (Universitatea din Zilina) 5 zile x 4 FEFLK 
1 Turcia (Universitatea Abant Izzet Baysal) 5 zile x 1 FRIDSA 
2 Turcia (Universitatea Sirnak) 5 zile x 2 FSEGA 
1 Spania (Universitatea din A Coruna) 5 zile x 1 FSEGA 
1 Turcia (Universitatea Abant Izzet Baysal) 5 zile x 1 FI 
1 Turcia (Universitatea Fatih) 5 zile x 1 FSEGA 
1 Republica Cehă (Universitatea Mendel) 7 zile x 1 FSEGA 

2012-2013 
 
 

1 
Turcia (Universitatea Abant Izzet Baysal) 

5 zile x 1 
FEFLK 

 Total: 14    
1 Turcia (Universitatea Eskisehir 

Osmangazi) 
5 zile x 1 FSMC 2013-2014 

SEM. I Total: 1    
Total 21    
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Tabel nr. 8.5.4. Număr total de mobilităţi INCOMING pentru FORMARE - cadre didactice şi 
personal administrativ, realizate în 2010-2014 

STT- MOBILITĂŢI DE FORMARE -  CADRE DIDACTICE ŞI PERSONAL 
ADMINISTRATIV An universitar 

Număr 
mobilităţi Ţara de origine Durata 

(zile) 
Facultatea/ 

Departamentul 

2012-2013 1 Republica Cehă (Universitatea 
Mendel) 7 zile x1 B.R.I.P.C. 

Total 1    
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CAP. 9. SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A 
ACTIVITĂŢII DE CERCETARE 

 
 
Comisia de Etică a Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi-a desfăşurat 

activitatea în anul 2013 în conformitate cu prevederile Codului de Etică şi Deontologie 
Profesională Universitară, parte integrantă a Cartei Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din 
Târgu-Jiu.   

Aşa cum este definit prin Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Codul de Etică şi Deontologie Profesională Universitară reglementează 
conduita comunităţii academice din Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, care este 
componentă a sistemului naţional de învăţământ superior.  

Comisia de Etică a Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut ca repere în 
analiza şi soluţionarea sesizărilor primite valorile promovate prin Codul de Etică şi Deontologie 
Profesională Universitară care sunt: dreptatea, echitatea, egalitatea de şanse, demnitatea, 
libertatea individuală şi academică, proprietatea intelectuală, integritatea profesională şi morală, 
cinstea, onestitatea, corectitudinea, datoria, responsabilitatea publică ş.a. 

  În anul 2013, în cadrul Comisiei de Etică a Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din 
Târgu-Jiu, s-au primit spre analiză şi soluţionare şapte sesizări cu privire la posibile abateri de la 
respectarea Codului de Etică şi Deontologie Profesională Universitară.  

Sesizările primite au vizat patru cadre didactice titulare şi nouă studenţi ai comunităţii 
academice din Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

Fiecare din cele şapte sesizări primite la Comisia de Etică a Universităţii ,,Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu au fost analizate cu privire la natura şi veridicitatea faptelor imputate şi 
a altor fapte relevante, în conformitate cu reglementările Codului de Etică şi Deontologie 
Profesională Universitară, în cadrul şedinţelor statutar constituite. 

Din cele şapte sesizări, analizate în cadrul Comisiei de Etică, numai una a constituit 
abatere de la Codul de Etică şi Deontologie Profesională Universitară. Drept  urmare  a încălcării 
Codului de Etică şi Deontologie Profesională Universitară, Comisia de Etică, a întocmit şi 
înaintat un raport final de caz părţilor, precum şi Senatului Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” 
din Târgu-Jiu pentru a analiza şi aproba propunerile de sancţionare. 

Această abatere de la Codul de Etică şi Deontologie Profesională Universitară, a fost 
atribuită unor studenţi din cadrul Universităţii ,,Constantin Brâncuşi”, cu ocazia evenimentelor 
de divertisment organizate la „Clubul 22”- After Party şi derulate ulterior desfăşurării Balului 
Bobocilor, ce a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgu-Jiu. 

Comisia de Etică consideră, pe baza activităţii desfăşurate în anul 2013, că în cadrul 
Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu nu au existat abateri grave de încălcare a 
Codului de Etică şi Deontologie Profesională. 

În anul universitar 2014, Comisia de Etică îşi propune prin membrii săi, care reprezintă 
toate palierele structurale ale comunităţii academice din Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din 
Târgu-Jiu ca, în scopul prevenirii încălcării Codului de Etică şi Deontologie Profesională 
Universitară, să promoveze prevederile acestuia, cu prioritate în cadrul şedinţelor desfăşurate în 
cadrul Departamentelor, Facultăţilor şi Asociaţiilor Studenţeşti. 

Tot ca obiective ale Comisiei de Etică în anul 2014 rămân: păstrarea unui climat care să 
asigure pentru toţi membrii comunităţii academice, libertatea în selectarea şi discutarea 
subiectelor relevante pe linie didactică şi de cercetare; examinarea critică a valorilor, normelor şi 
practicilor sociale în spiritul onestităţii intelectuale şi responsabilităţii pentru producerea şi 
răspândirea cunoaşterii la nivel instituţional. 
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CAP. 10. SITUAŢIA INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR 
UNIVERSITĂŢII “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU ÎN 

PERIOADA 2008/2009 – 2012/2013 
 
 

10.1. SITUAŢIA INSERŢIEI ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE INGINERIE  
 
Tabelul nr. 10.1.1. Inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii 

Programul de studii Număr 
absolvenți 

Angajați 
studii 

nr. 

Angajați 
studii 

% 

Înscriși 
master 

Nr. 

Înscriși 
master 

% 
2008 36 20 55,5% 9 25% 
2009 74 40 54% 26 35,1% 
2010 40 24 60% 23 57,5% 
2011 32 17 53,1% 6 18,7% 
2012 39 11 28,2% 14 35,8% 

 
 

Inginerie Energetică 

2013 33 4 12,1% 16 48,4% 
2008 32 20 62,5% -  
2009 49 29 59,18% 11 22,44% 
2010 51 30 58,82% 14 27,45% 

2011 50 29 58% 12 24% 

2012 46 28 60,86% 18 39,13% 

 
Ingineria și protecția 
mediului în industrie 

2013 37 15 40,54% 15 40,54% 
2008 31 20 64.5% -  
2009 45 22 49% 5 11.11% 

2010 24 11 45,8%   
2011 24 18 75% 2 8.33% 
2012 28 13 46.42% 4 14,28% 

 
Automatică și 

Informatică aplicată 

2013 28 17 60,71% 3 10,71% 
2008 32 15 47% 14 44% 

2009 77 32 42% 45 58% 
2010 35 16 46% 20 57% 
2011 37 28 76% 12 32% 

2012 26 17 53% 11 42% 

 
 

Tehnologia 
construcțiilor de 

mașini 

2013 17 9 52,94% 4 44,44% 
2008 20 15 75% 0 0% 

2009 56 30 54% 16 29% 

2010 23 12 52% 9 39% 
2011 16 11 69% 1 6% 
2012 13 8 62% 3 23% 

 
Inginerie și 

management 

2013 14 1 7,14% 2 14,28% 
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10.2. SITUAŢIA INSERŢIEI ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII 
         DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR 
 
Absolvenţii Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, indiferent de natura 

programului de studii absolvite, au un grad destul de ridicat de absorbţie pe piaţa forţei de muncă 
din Târgu-Jiu şi din ţară, în domeniile şi programele de studii universitare de licenţă absolvite 
având în vedere condiţiile socio-economice din ultimii ani. În Universitatea „Constantin Brâncuşi” 
din Târgu-Jiu urmărirea traiectoriei profesionale a absolvenţilor se realizează centralizat, 
utilizându-se, în acest scop, o fişă de urmărire. De asemenea, la nivelul facultăţii se gestionează 
date cu privire la inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor.  

 
Tabelul nr. 10.2.1. Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor 
de studii de licenţă, IF şi ID din perioada 2009-2013  

Programul de studii de licenţă Număr 
absolvenţi 

Angajaţi 
la nivelul 
studiilor 

nr. 

Angajaţi la 
nivelul 

studiilor % 

Înscriși la 
master 

nr. 

Înscriși la 
master 

% 

2008 486 105 21.60 0 0.00 
2009 211 30 14.22 8 3.79 
2010 152 26 17.11 35 23.03 
2011 118 9 7.63 30 25.42 
2012 78 22 28.21 45 57.69 

Finanţe şi Bănci 

2013 59 10 16.95 31 52.54 
2008 317 101 31.86 1 0.32 
2009 146 116 79.45 22 15.07 
2010 100 66 66.00 

22 
22.00 

2011 86 41 47.67 
22 

25.58 

2012 85 49 57.65 25 29.41 

Economia 
Comerţului, 
Turismului şi 
Serviciilor 
 

2013 80 39 48.75 32 40.00 
2008 191 53 27.75 0 0.00 
2009 169 107 63.31 

21 
12.43 

2010 68 48 70.59 18 26.47 
2011 49 27 55.10 18 36.73 
2012 37 29 78.38 

14 
37.84 

Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 

2013 53 18 33.96 13 24.53 

2008 125 57 45.60 1 0.80 

2009 108 72 66.67 11 10.19 
2010 80 38 47.50 8 10.00 

2011 79 40 50.63 
27 

34.18 

2012 62 52 83.87 21 33.87 

 
Management 

2013 69 27 39.13 19 27.54 

2008 14 9 64.29 
0 

0.00 

2009 24 21 87.50 
7 

29.17 

2010 26 23 88.46 5 19.23 
2011 25 7 28.00 3 12.00 

2012 21 14 66.67 12 57.14 

 
Marketing 

2013 40 10 25.00 6 15.00 
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10.3. SITUAŢIA INSERŢIEI ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE RELAŢII 
         INTERNAŢIONALE, DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 
 

Tabelul nr. 10.3.1. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor, pe programe de studii  

Programul de studii Număr 
absolvenţi 

Angajaţi 
la nivelul 
studiilor 

nr. 

Angajaţi la 
nivelul 

studiilor % 

Înscriși la 
master 

nr. 

Înscriși la 
master 

% 

2008 167 58 34,63 35 20,96 
2009 69 32 46,38 26 37,69 
2010 102 18 17,65 33 32,36 
2011 82 12 14,64 13 20,97 
2012 66 10 15,16 19 28,79 

Drept - ZI 

2013 84 5 9,52 13 15,47 
2008 121 56 46,28 2 1,65 
2009 64 24 37,50 12 18,75 
2010 44 12 27,27 5 11,6 
2011 44 12 27,27 3 6,81 
2012 56 7 12,5 4 7,14 

Drept I.D 

2013 61 6 9,83 5 8,19 
2008      
2009 55 16 29,09 27 49 
2010 35 7 20 22 63 
2011 37 4 10,81 18 48,65 
2012 65 5 7,69 30 46,16 

Administraţie 
publică 

2013 63 3 4,76 29 74,54 
2008      
2009 62 12 19,35 28 45,17 
2010 43 8 18,61 22 51,17 
2011 44 5 11,36 31 70,46 
2012 42 2 4,76 30 71,43 

Relaţii Internaţionale 
şi studii europene 

2013 31 3 9,67 12 38,70 
2012 16 4 25   Istorie 
2013 17 2 11,77 1 5,89 

 
10.4. SITUAŢIA INSERŢIEI ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE 
         MEDICALE ŞI COMPORTAMENTALE, PROMOŢIA 2013 

 
Tabelul 10.4.1. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor, pe programe de studii  

Programul de studii Număr 
absolvenţi 

Angajaţi 
la nivelul 
studiilor 

nr. 

Angajaţi la 
nivelul 

studiilor % 

Înscrişi la 
master 

nr. 

Înscrişi la 
master 

% 

4 ani/ 51 17 33,33 8 15,69 2008 
3 ani/ 59 13 22,03 17 28,81 

2009 56 9 16,07 14 25,00 
2010 56 4 7,14 9 16,07 
2011 60 10 17,86 21 37,50 
2012 61 10 16,95 26 44,07 

Educaţie fizică şi 
sportivă 

2013 17 7 41,17 6 35,29 
2008 - - - - - 
2009 - - - - - 
2010 - - - - - 
2011 - - - - - 
2012 - - - - - 

Kinetoterapie şi 
motricitate specială 

2013 24 11 45,83 12 50,00 
2008 22 13 59,09 8 36,36 
2009 18 7 38,88 9 50,00 
2010 11 4 36,36 5 45,45 

Pedagogia artelor 
plastice şi decorative 

2011 18 13 72,22 7 38,88 
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2012 18 7 38,88 4 22,22 
2013 9 3 33,33 5 55,55 
2008 - - - - - 
2009 - - - - - 
2010 - - - - - 
2011 - - - - - 
2012 50 7 14,00 16 32,00 

Limba şi literatura 
română – Limba şi 
literatura engleză 

2013 32 5 15,62 10 31,25 
2008 - - - - - 
2009 - - - - - 
2010 - - - - - 
2011 - - - - - 
2012 - - - - - 

Asistenţă medicală 
generală 

2013 - - - - - 
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CAP. 11. FACILITĂŢI ACORDATE STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII 
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU 

 
 
11.1. PREZENTARE GENERALĂ 
 
Conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut ca obiectiv prioritar, 

pe lângă crearea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional, şi acordarea unor 
facilităţi propriilor studenţi, prin care să întărească motivaţia acestora pentru învăţare. 

Printre facilităţile conferite de universitate amintim: 
 reducerea taxei de şcolarizare pentru studenţii care urmează concomitent două 

programe de studiu(specializări) în cadrul universităţii, astfel: 
- studenţii care urmează simultan 2 specializări, cu taxă, beneficiază de reducerea 

taxei de şcolarizare cu 25% pentru fiecare specializare; 
- studenţii care urmează simultan 2 specializări, din care una în regim cu taxă şi 

cealaltă în regim fără taxă, beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare cu 25%; 
 reducerea taxei de şcolarizare cu 25%, dacă au absolvit un alt program de 

licenţă/masterat din cadrul universităţii; 
 reducerea taxei de şcolarizare cu 25% pentru studenţii cu handicap; 
 informarea studenţilor, prin intermediul unei componente web, în privinţa datelor din 

secretariate (planuri de învăţământ, planificare examene, note, credite obţinute,  situaţie 
financiară etc.); 

 acorduri şi parteneriate cu entităţi economice şi instituţii publice, în vederea efectuării 
stagiilor de practică sau acordării unor facilităţi studenţilor, precum burse sau angajarea la 
finalizarea studiilor; 

 reducerea substanţială a taxelor de şcolarizare la modulul ECDL, a celor de 
achiziţionare a cardului de aptitudini, a permisului ECDL şi a celor pentru susţinerea 
examinărilor  în cadrul acestui modul; 

 asigurarea serviciilor de cămin-cantină  pentru toţi studenţii solicitanţi; 
 dezvoltarea reţelei de transmitere a informaţiilor, prin introducerea serviciului internet 

la toate căminele studenţeşti; 
 accesul gratuit la baza materială sportivă a Universităţii;  
 accesul la tehnică de calcul performantă în laboratoarele universităţii, la biblioteca 

centrală, bibliotecile facultăţilor şi biblioteca multimedia; 
 acordarea sprijinului asociaţiilor studenţeşti (inclusiv sprijin financiar) în desfăşurarea 

activităţilor ştiinţifice, culturale, sportive, artistice; 
 acordarea unor premii studenţilor cu performanţe deosebite la concursuri şi/sau 

manifestări ştiinţifice studenţeşti, organizate în alte centre universitare, în cuantum de: 
 350 lei - pentru diplomă de excelenţă; 
 300 lei - pentru locul I; 
 200 lei - pentru locul II; 
 100 lei - pentru locul III; 
 75 lei - pentru menţiune. 

 stimularea studenţilor implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul 
universităţii; 

 servicii oferite de Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a 
Studenţilor, astfel: 

 consiliere educaţională în probleme legate de: 
- cunoaşterea / autocunoaşterea studenţilor; 
- optimizarea relaţiilor studenţi-studenţi, studenţi-cadre didactice universitare; 
- posibilităţi de practică şi perfecţionare în diferite domenii; 
- elaborarea scrisorii de motivaţie şi a CV-ului; 
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- prezentarea la un interviu de angajare; 
- adaptarea lor la cerinţele universităţii şi ale activităţilor academice din 

universitate la cerinţele studenţilor. 
 consiliere psihologică: 

- evaluare psihologică în selecţia profesională; 
- consiliere în descrierea fişei postului pe diferite profesii. 

 informare asupra: 
- regulamentelor studenţeşti (ghidul studentului); 
- programelor de studiu şi activităţilor studenţeşti;  
- locurilor de muncă disponibile. 

 recrutare şi plasare prin: 
- baze de date cu studenţi şi absolvenţi care sunt în căutarea unui loc de muncă 
- orientarea carierei studenţilor; 
- selecţia preliminară a candidaţilor pe baza ofertelor de muncă; 
- organizare de târguri de job-uri; 
- participare la târguri de job-uri naţionale şi internaţionale. 

 organizarea şi desfăşurarea mobilităţilor studenţeşti în cadrul Programului Comunitar  
Erasmus, pe baza acordurilor  inter-universitare;  

 platforma e-learning pentru ID, Centre de informare şi documentare  şi  studioul TV; 
 acordarea unor burse şi ajutoare financiare studenţilor de la ciclurile de studii 

universitare de licenţă şi masterat, indiferent de statutul de şcolarizare al studenţilor, fondurile 
necesare pentru onorarea acestor categorii de burse constituindu-se din alocaţia bugetară, din 
veniturile proprii ale universităţii (fiecare facultate contribuind la fondul de burse cu un procent 
cuprins între 15-20%). 
 

Tipul bursei                2011/2012 (sem. II)    2012/2013 (sem. II)   2013/2014 (sem. I) 
 
- burse de performanţă           600 lei/lună            600 lei/lună               600 lei/lună 
- burse de merit                      400 lei/lună            400 lei/lună               400 lei/lună 
- burse de ajutor social           280 lei/lună            300 lei/lună               300 lei/lună 
- burse de ajutor ocazional 
 (pentru îmbrăcăminte, 
maternitate, sau în caz 
de deces):                        280 lei/lună            300 lei/lună               300 lei/lună 
 
 acordarea altor tipuri de burse: 

- bursa de excelenţă a Senatului, acordată studenţilor, indiferent de statutul de 
şcolarizare, în funcţie de medie şi rezultatele obţinute în domeniul cercetării ştiinţifice:        

 
2011/2012        2012/2013               2013/2014 
 

          1.500 lei/lună        1.200 lei/lună           1.200 lei/lună 
 

- burse de cercetare din contracte (cuantumul, lista beneficiarilor şi durata de 
acordare a bursei sunt propuse de către directorul de proiect, pe durata derulării contractului). 
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11.2. SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE LA NIVELUL 
         FACULTĂŢILOR ŞI PE UNIVERSITATE ÎN PERIOADA 2011-2013 
 
În perioada 2011-2014, situaţia privind numărul de burse acordate la nivelul Universităţii 

se prezintă astfel: 
Anul 2011-2012 – Semestrul I 

Componente Bursă de 
excelenţă 

Bursă de 
performanţă 

Bursă de 
merit Bursă socială Bursă socială ocazională 

pentru îmbrăcăminte 
Facultatea de Inginerie - 1 57 14 75 
Facultatea 
Administraţie Publică 
şi Studii Politice 
Comparate 

3 - 48 12 69 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi 
Gestiunea Afacerilor 

- - 31 8 50 

Facultatea de Ştiinţe 
Medicale şi 
Comportamentale 

2 - 10 3 15 

TOTAL 5 1 146 37 209 
 

Anul 2011-2012 – Semestrul II 

Componente Bursă de 
excelenţă 

Bursă de 
performanţă 

Bursă de 
merit Bursă socială Bursă socială ocazională 

pentru îmbrăcăminte 
Facultatea de Inginerie - - 69 18 34 
Facultatea 
Administraţie Publică şi 
Studii Politice 
Comparate 

3 - 55 13 33 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea 
Afacerilor 

- - 35+6 din 
fondul 

facultăţii 

9 33 

Facultatea de Ştiinţe 
Medicale şi 
Comportamentale 

2 - 12 3 5 
 
 

TOTAL 5 - 171+6 43 105 
 

Anul 2012-2013 – Semestrul I 
Componente Bursă de 

excelenţă 
Bursă de 

performanţă 
Bursă de 

merit 
Bursă 
socială 

Bursă socială ocazională 
pentru îmbrăcăminte 

Facultatea de Inginerie 1 1 108 25 50 
Facultatea Relaţii 
Internaţionale, Drept şi 
Ştiinţe Administrative 

3 1 65 15 56 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea 
Afacerilor 

- 1 70 17 55 

Facultatea de Educaţie 
Fizică, Litere şi 
Kinetoterapie 

1 1 19 5 7 

Facultatea de Asistenţă 
Medicală, Arte şi Ştiinţe 
ale Educaţiei 

- - 2 1 - 

TOTAL 5 4 264 63 168 
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Anul 2012-2013 – Semestrul II 

Componente Bursă de 
excelenţă 

Bursă de 
performanţă 

Bursă 
de merit 

Bursă 
socială 

Bursă socială ocazională 
pentru îmbrăcăminte 

Facultatea de Inginerie 1 - 102 24 50 
Facultatea Relaţii 
Internaţionale, Drept şi Ştiinţe 
Administrative 

3 1 60 15 35 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea 
Afacerilor 

- 1 66 15 32 

Facultatea de Educaţie Fizică, 
Litere şi Kinetoterapie 

1 1 18 4 5 

Facultatea de Asistenţă 
Medicală, Arte şi Ştiinţe ale 
Educaţiei 

- - 2 1 1 

TOTAL 5 3 248 59 123 
 

Anul 2013-2014 – Semestrul I 
Componente Bursă de 

excelenţă 
Bursă de 

performanţă 
Bursă 

de merit 
Bursă 
socială 

Bursă socială ocazională 
pentru îmbrăcăminte 

Inginerie 1 1 103 25 66 
Relaţii Internaţionale, 
Drept şi Ştiinţe 
Administrative 

2 1 54 14 60 

Ştiinţe Economice şi 
Gestiunea Afacerilor 

1 - 68 17 45 

Ştiinţe Medicale şi 
Comportamentale 

1 1 20 5 7 

TOTAL 5 3 245 61 178 
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CAP. 12. GESTIONAREA, COMPLETAREA ŞI ELIBERAREA ACTELOR 
DE STUDII 

 
 
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

nr. 2284/28.09.2007, ale Cartei Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi ale 
Regulamentului privind regimul actelor de studii, compartimentul de specialitate din cadrul 
universităţii realizează gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii. 

În cadrul acestui compartiment, pentru promoţiile  2011 şi 2012 s-au gestionat 
următoarele acte de studii: diplome de licenţă (conform Legii nr. 84/1995 şi Legii nr. 288/2004), 
diplome de inginer (conform Legii nr. 84/1995), diplome de master (conform Legii nr. 84/1995 
şi Legii nr. 288/2004), certificat de promovare a examenului pentru acordarea definitivării, grad 
II sau I, certificat de absolvire a programului de studii psihopedagogice. 

Actele de studii (diplome, certificate) întocmite de către Compartimentul de Gestionare, 
Completare şi Eliberare a Actelor de  Studii au fost completate şi gestionate în conformitate cu 
prevederile legale. Activitatea de completare a formularelor actelor de studii şi a anexelor 
acestora s-a efectuat  în termenul prevăzut de lege  (maximum 12 luni de la finalizarea studiilor). 

Având în vedere precizările anterioare referitoare la gestionarea şi completarea actelor de 
studii, prezentăm în continuare situaţia privind evidenţa acestor acte de studii pentru promoţiile 
2011 şi 2012. 

 
Situaţie privind gestiunea, completarea şi eliberarea actelor de studii 

PROMOŢIA 2011 
Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
FORMULARULUI 

SERIA ŞI 
NUMĂRUL 

FORMULARULUI

NR. FILE 
COMPLEATE

NR. FILE 
ANULATE

NR. FILE 
LIBERE 

NR. 
DIPLOME 

ELIBERATE
1 Diplome de licenţă 

Legea 288/2004 (BOLOGNA) 
49 carnete  (1225 file) 

C / 367201- 
368425 902 13 310 719 

2 Diplome de licenţă 
(suplimentare) 
Legea 288/2004 (BOLOGNA) 
 3 carnete (75 file) 

C / 401901- 
401975 - - 75 - 

3 Diplome de licenţă 
(suplimentare) 
Legea 84/1995 1 carnet (25 file) 

C1 / 24276- 
24300 6=4+2* 5 14 1 

4 Diplome de inginer 
(suplimentare) 
Legea 84/1995 1 carnet (25 file) 

I / 9026- 
9050 4=3+1* - 21 - 

5 Diplome de master  
Legea 84/1995 2 carnete (50 file) 

I / 45726- 
45775 30 - 20 17 

6 Diplome de master  
Legea 288/2004(BOLOGNA) 
26 carnete  ( 650 file) 

A / 139601- 
140250 492 6 152 229 

 7 Certificat de acordare grad şi 
definitivat 
5 carnete (125 file) 

I / 57501- 
57625 101 5 19 87 

8 Certificat de absolvire D.P.P.D. 
14 carnete (350 file) 

C / 82001- 
82350 262 16 72 153 

 TOTAL  101 carnete (2525 file)  1797 45 683 1206 
*utilizate pentru absolvenţi pe legea 84/1995, care au susţinut licenţa în 2012 (având acelaşi antet -MECTS) 
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PROMOŢIA 2012 

Nr 
crt. 

DENUMIREA 
FORMULARULUI 

SERIA ŞI 
NUMĂRUL 

FORMULARULUI

NR. FILE 
COMPLETATE

NR. FILE 
ANULATE

NR. FILE 
LIBERE 

NR. DIPLOME 
ELIBERATE 

1 Diplome de licenţă 
Legea 288/2004 (BOLOGNA) 
45 carnete  (1125 file) 

C / 512601- 
    513725 

879 7 239  498 

2 Diplome de master  
Legea 288/2004 (BOLOGNA) 
20 carnete  ( 500 file) 

A / 200101- 
     200600 

380 14 106  220 

3 Certificat de acordare grad şi 
definitivat 
1 carnet (25 file) 

I / 73351- 
    73375 

6 - 19 6 

4 Certificat de absolvire D.P.P.D. 
– 12 carnete (300 file) 

C / 108926- 
     109225 

196 3 101 82 

5 Diplome de inginer * 
Legea 84/1995 (1 filă) 

I / 9030 1* - - - 

6 Diplome de licenţă * 
Legea 84/1995  

C1 / 24282, 
24286 

2* - - - 

TOTAL  78 carnete (1950 file) - 1461+3* 24 465 806 
*formular utilizat din promoţia 2011, cu acelaşi antet (MECTS), identic cu cel pentru promoţia 2012 

 
Menţionăm că în privinţa actelor de studii de la nivelul Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu nu au fost sesizate nereguli legate de gestionarea şi eliberarea acestora. 
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NOTĂ 

Prezentul Raport a fost analizat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu în data de 28 martie 2014.  

Răspunderea publică aparţine Rectorului, iar răspunderea pentru exactitatea datelor 
revine Decanilor, Directorului General Administrativ, Directorului Economic, Directorului 
Departamentului pentru Asigurarea Calităţii, Directorului Departamentului de Cercetare - 
Dezvoltare, Directorului Departamentului pentru Pregătirea Personalului  Didactic şi 
Directorului pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă.   


	FUNDAMENTAREA LEGALĂ A RAPORTULUI
	CAP. 1. COORDONATE GENERALE PRIVIND UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU
	CAP. 2.  DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE
	2.1. REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
	2.2. DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE
	2.2.1. Modernizarea şi dotarea laboratoarelor care au potenţial de cercetare
	2.2.2. Achiziţia de produse, servicii şi lucrări necesare menţinerii
	          în parametrii optimi a  funcţionalităţii patrimoniului instituţiei  
	2.2.3. Activitatea bibliotecilor (dezvoltarea fondului de carte)  
	2.2.4. Activitatea de editură,  tipografie şi librărie
	2.2.5. Acţiuni întreprinse în vederea optimizării consumurilor cu utilităţile şi reducerea costurilor cu serviciile
	2.2.6. Servicii de cazare şi masă pentru studenţi


	CAP. 3. SITUAŢIA FINANCIARĂ PE SURSE DE FINANŢARE ŞI TIPURI DE CHELTUIELI
	3.1. CONSIDERAŢII  GENERALE
	3.2. VENITURI ÎN ANUL 2013
	3.3. CHELTUIELI PENTRU ANUL 2013

	CAP. 4. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII ÎN UNIVERSITATE
	4.1. PREZENTARE GENERALĂ
	4.2. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENŢĂ PE FACULTĂŢI
	4.2.1. Învăţământ cu frecvenţă
	4.2.2. Învăţământ la distanţă
	4.2.3. Situaţia programelor de master universitar pe facultăţi 

	4.3. SITUAŢIA STUDENŢILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013/2014
	       LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII
	4.3.1. Situaţia studenţilor la programele de studii universitare de licenţă pe facultăţi
	4.3.2. Situaţia studenţilor la programele de studii universitare de masterat
	          pe facultăţi (conf. Legii nr. 288/2004)
	4.3.3. Situaţia studenţilor la programele de studii universitare de doctorat
	          (conf. Legii nr. 288/2004)


	CAP. 5. SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUŢIEI
	5.1. CONSIDERAŢII GENERALE
	5.2. SITUAŢIA OCUPĂRII POSTURILOR DIDACTICE CONFORM STATELOR
	       DE FUNCŢII LA NIVEL DE FACULTĂŢI ŞI DEPARTAMENTE
	5.2.1. Facultatea de inginerie
	5.2.2. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
	5.2.3. Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative
	5.2.4. Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale
	5.2.5. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 


	CAP. 6. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
	6.1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
	6.2. ÎMBUNĂTĂŢIREA CLASIFICĂRII REVISTELOR EDITATE
	       ÎN CADRUL EDITURII „ACADEMICA BRÂNCUŞI”
	6.3. PRODUCŢIA ŞTIINŢIFICĂ
	6.3.1. Număr de proiecte/contracte încheiate cu companii
	          din ţară şi valoarea acestora
	6.3.2. Fonduri atrase pentru Cercetare - Dezvoltare
	6.3.2.1. Fonduri atrase pentru Cercetare - Dezvoltare la nivel de Universitate
	6.3.2.2. Venituri din activitatea de cercetare (Granturi ANCS, Contracte de
	             cercetare, Fonduri structurale, proiecte internaţionale) pe facultăţi

	6.3.3. Articole publicate în reviste/conferinţe recunoscute
	          la nivel internaţional, cotate ISI
	6.3.4. Articole publicate în reviste  indexate în Baze de date
	          internaţionale/B+ la nivelul Universităţii
	6.3.5. Articole publicate în reviste  indexate în Baze de date
	          internaţionale/B+ pe componente
	6.3.6. Cărţi publicate la Edituri Internaţionale şi Naţionale recunoscute

	6.4. ACTIVITATEA DE CERCETARE PE BAZĂ DE GRANT/CONTRACT
	6.4.1. Derularea de proiecte/contracte de cercetare în anul 2013
	6.4.2. Participarea la competiţii interne şi internaţionale de proiecte în anul 2013
	6.4.2.1. Proiecte depuse în European Economic Area Financial
	             Mechanism 2009-2014 (fonduri norvegiene):
	6.4.2.2. Proiecte depuse in The first era-min joint call on sustainable and responsible supply of primary resources 2013:
	6.4.2.3. Proiecte depuse în competiţia PARTENERIATE 2013
	6.4.2.4. Proiecte depuse în competiţiile pentru fonduri structurale


	6.5.  MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE
	De asemenea, a continuat organizarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti dintre care se pot aminti: STUDING, ZCSSUCB, SENTENTIA, ECOSTUDENT, LEGE SAPERE AUDE!, MENS SANA IN CORPORE SANO, ENGINEERING SCIENTIARUM”.

	CAP. 7. SITUAŢIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
	DIN TÂRGU-JIU
	7.1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
	7.1.1. Consideraţii generale
	7.1.2. Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii
	7.1.3. Organizarea sistemului de management al calităţii 

	7.2. EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII
	7.2.1. Preliminarii
	7.2.2. Evaluarea internă a programelor de studii
	7.2.3. Evaluarea externă a programelor de studii 

	7.3. NIVELUL DE SATISFACŢIE AL STUDENŢILOR ÎN RAPORT
	       CU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ ASIGURATĂ
	       DE UNIVERSITATE
	7.4. RAPORTUL DINTRE NUMĂRUL DE CADRE DIDACTICE ŞI STUDENŢI 
	7.4.1. Consideraţii generale 
	7.4.2. Evoluţia personalului didactic pe ultimii cinci ani în perioada
	          2009/2012 – 2013/2014 la nivelul Universităţii
	7.4.3. Dinamica numărului de studenţi în perioada
	          2009/2010 – 2013/2014 la nivelul Universităţii 
	7.4.4. Evoluţia raportului dintre număr studenţi şi număr cadre didactice
	          în perioada 2008/2009 – 2013/2014 la nivelul facultăţilor

	7.5. EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE 
	7.5.1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi
	7.5.2. Evaluarea colegială
	7.5.3. Evaluarea de către managementul universităţii 


	CAP. 8. SITUAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII INSTITUŢIONALE ŞI RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
	8.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DIRECŢIILE ŞI FORMELE COOPERĂRII
	       INTERNAŢIONALE PROMOVATE DE  UNIVERSITATEA „CONSTANTIN
	       BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
	8.2. SITUAŢIA PARTENERIATELOR UNIVERSITĂŢII „CONSTANTIN
	       BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU CU UNIVERSITĂŢI DIN STRĂINĂTATE
	       ŞI ACTIVITĂŢILE REALIZATE ÎN ACESTE PARTENERIATE
	8.2.1. Acorduri de colaborare inter-universitare şi parteneriate Erasmus 
	8.2.2. Activităţi desfăşurate de Universitatea „Constantin Brâncuşi”
	          din Târgu-Jiu cu universităţile partenere

	8.3. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
	       COMUNITAR ERASMUS 
	8.4. MOBILITĂŢILE DE STUDIU ŞI PLASAMENT ERASMUS
	8.4.1. Selecţia candidaţilor şi fonduri Erasmus absorbite
	8.4.2. Mobilităţi Erasmus desfăşurate în perioada ianuarie – decembrie 2013
	8.4.2.1.  Mobilităţi Erasmus Outgoing (plecări) efectuate:
	8.4.2.2. Studenţi Erasmus veniţi să studieze la Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu:
	8.4.2.3. Cadre didactice şi personal administrativ veniţi în scop de predare şi formare prin intermediul programului comunitar Erasmus:


	8.5. SITUAŢIA ACORDURILOR DE COLABORARE INTER-UNIVERSITARE
	       ŞI PARTENERIATE ERASMUS ALE UNIVERSITĂŢII „CONSTANTIN
	       BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU

	CAP. 9. SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
	CAP. 10. SITUAŢIA INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU ÎN PERIOADA 2008/2009 – 2012/2013
	10.1. SITUAŢIA INSERŢIEI ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE INGINERIE 
	10.2. SITUAŢIA INSERŢIEI ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII
	         DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR
	10.3. SITUAŢIA INSERŢIEI ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE RELAŢII
	         INTERNAŢIONALE, DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
	10.4. SITUAŢIA INSERŢIEI ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE
	         MEDICALE ŞI COMPORTAMENTALE, PROMOŢIA 2013

	CAP. 11. FACILITĂŢI ACORDATE STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU
	11.1. PREZENTARE GENERALĂ
	11.2. SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE LA NIVELUL
	         FACULTĂŢILOR ŞI PE UNIVERSITATE ÎN PERIOADA 2011-2013

	CAP. 12. GESTIONAREA, COMPLETAREA ŞI ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII
	NOTĂ



