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Prezentul Raport este realizat în temeiul art. 130 alin (2) din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011, 

Legea 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 la finanţările din bugetul public. 

Acest Raport a fost analizat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi” 

din Târgu-Jiu, în data de 25 martie 2016. 

Răspunderea publică aparţine Rectorului, iar răspunderea pentru exactitatea datelor revine 

Decanilor, Directorului General Administrativ, Contabilului Șef, 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. 

 

 

Rector, 

Prof.univ.dr.ing. Luminița Georgeta Popescu 
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 3.2. Situaţia posturilor didactice şi a personalului didactic şi de cercetare..  Pag. 63 
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 10.2. Parteneriate internaţionale .................…………………………....… Pag. 148 
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CAPITOLUL I 

 

INTRODUCERE 

 

 

1.1. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu - Scurtă prezentare 

 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este instituţie înfiinţată conform legii 

în anul 1992 şi funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării 

Științifice, autoritate centrală de specialitate, pe baza principiilor autonomiei universitare şi 

libertăţii academice. În conformitate cu idealul educaţional definit de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi 

circumscrie activitatea pe direcţii de prim rang: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, formarea personalităţii autonome, asumarea unui sistem de valori 

necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, 

pentru dezvoltarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziunea socială şi pentru angajarea 

pe piaţa muncii a absolvenţilor. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi-a asumat, prin planul strategic, 

un rol fundamental pentru dezvoltarea activităţii de cercetare şi promovarea cercetării 

ştiinţifice şi a inovării, orientarea spre nevoile societăţii şi racordarea la tendinţele europene; 

armonizarea procesului de învăţământ cu orientările europene şi adaptarea ofertei 

educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă şi la tendinţele demografice; creşterea 

capacităţii instituţionale, premiză pentru îmbunătăţirea calităţii proceselor educaţionale ale 

universităţii; abordarea unui management strategic, cu scopul consolidării poziţiei instituţiei 

pe plan regional şi naţional şi a dezvoltării relaţiilor de cooperare cu universităţi din 

străinătate, precum şi integrarea deplină a universităţii în programele academice la nivel 

european şi mondial. 

Interesul public prioritar al Universităţii este exprimat prin garantarea şi respectarea 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor, 

în îndeplinirea misiunii sale de furnizor de educaţie şi cercetare, de satisfacere a nevoilor 

comunitare în sensul generării infrastructurii mentale a indivizilor, a creşterii nivelului 
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civilizaţiei. Universitatea funcţionează pe baza autonomiei universitare şi a libertăţii 

academice, garantate de Constituţie, de Legea Educației Naționale – Legea nr. 1/2011 şi de 

celelalte acte normative incidente în domeniu. 

Autonomia universitară reprezintă o modalitate specifică de autoconducere prin care se dă 

dreptul comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, 

structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale 

şi umane, alte drepturi stipulate în acte normative, menite a susţine şi realiza guvernanţa 

universitară. 

 Misiunea UCB, asumată prin Cartă, decurge din viziunea societăţii actuale, ca societate 

bazată pe cunoaştere despre educaţia de nivel superior, o viziune care presupune:  

a) transformarea educaţiei într-un vector al dezvoltării (individuale, comunitare) durabile; 

b) reconsiderarea rolului educaţiei, prin definirea ei ca domeniu de importanţă strategică, 

alături de alte domenii ale socialului; 

c) înţelegerea educaţiei ca proces (formare individuală şi asimilare selectivă de 

cunoaştere; asimilare culturală continuă) şi produs (niveluri de cunoaştere, niveluri de 

integrare socială, stadii ale transferului de cunoaştere, deprinderi, capacităţi intelectual – 

aplicative etc.); 

d) conştiinţa de sine a individului şi conştiinţa de sine a apartenenţei la 

comunitate/societate; redefinirea coordonatelor verbului a fi (a fi ca cetăţean, a fi ca 

individ integrat, a fi ca specialist, a fi educat). 

 

1.2. Diagnostic  

 

Contextul general în care UCB își desfășoară activitatea prezintă următoarele caracteristici: 

 factorul demografic în descreștere, ceea ce face ca din punct de vedere numeric populația 

școlară să fie în continuă scădere, determinând intrări reduse în universitate. Totodată, 

trebuie remarcată și o anumită cvasisaturare a pieței diplomelor cauzată de  boom-ul 

anilor 2007-2008, simultan cu scăderea severă a numărului de studenți produsă după anul 

2008. În acest sens elocvente sunt cifrele, astfel că la nivel național s-a atins un maxim 

istoric în anul 2007, an cu 1.029.855 persoane înmatriculate sau înscrise în universităţile 

din România, comparativ cu doar 192.810 în anul 1990 sau cu 540.560 în anul 2013. 

Evoluția numărului de studenți la nivelul Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu a urmărit trendul național, astfel că în anul 2007-2008 în Universitate erau 6237 

studenți pentru ca în anul 2015-2016, numărul acestora să se reducă la 2921 studenți la 

toate formele de studii; 

 mediul socio-economic cu slabă putere economico-financiară determinat de caracterul 

monoindustrial zonal, dominat de sectorul mine-energie cu posibilități reduse de 

dezvoltare. Este evident faptul că dezvoltarea economică a regiunii influențează în mod 
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pozitiv dezvoltarea universității, așa cum recesiunea constituie un element frenatoriu 

pentru aceasta. Se poate observa că universitățile care au înregistrat progres în ultimii ani 

sunt cele în care s-a dezvoltat foarte mult sectorul economic prin investiții realizate în 

special de companii multinaționale; 

 aspectele nefaste, legate de globalizare, generate de intensificarea migrației 

internaționale a tinerilor sau a tinerelor familii, cu scopul găsirii unui loc de muncă. Prin 

aceasta, un număr semnificativ de tineri pleacă la muncă în străinătate, nemaifiind 

interesați de pregătire superioară, dat fiind faptul că oferta de locuri de muncă în regiune 

este extrem de scăzută. În acest context, chiar și în situația promovării de către 

universitate a unei oferte educaționale atractive pentru tineri, o bună parte a acestora 

preferă centrele universitare din orașele mari în mod deosebit pentru că oferă perspectiva 

angajării imediate sau chiar din timpul facultății, ceea ce constituie un avantaj competitiv 

al acestor universități față de UCB; 

 sistemul valorilor sociale promovate în România în ultimii ani nu a fost unul care să 

încurajeze meritocrația, determinând astfel o scădere a prestigiului diplomelor și implicit 

a interesului tinerilor pentru pregătirea superioară. Apetitul pentru diplome, în special 

pentru diplome de doctor în științe, a aruncat în derizoriu acest titlu științific golindu-l de 

conținut și de valoare epistemică, aspect în măsură să contribuie la alterarea prestigiului 

școlii românești. Totodată, trebuie remarcată lipsa atractivității pentru domeniul cercetare 

al tinerilor valoroși și performanți datorită unui nivel necorespunzător al salarizării în 

raport cu așteptările tinerilor, convergența scăzută a rezultatelor cercetării românești cu 

așteptările societății și ale mediului privat, nivelul relativ scăzut al rolului științei în 

societate, lipsa locurilor de muncă; 

 aspectele de natură legislativă au generat atitudini păguboase în ceea ce privește 

calitatea. Am în vedere aici, în primul rând, dependența finanțării de numărul de 

studenți. Această abordare a generat o atitudine diferită față de pregătirea studenților, 

descurajând performanța, întrucât universitățile au fost obligate să-i mențină la studii 

inclusiv pe acei tineri care s-au dovedit a fi neperformanți. Un efect imediat al acestei 

abordări este afectarea, în sens negativ, a angajabilității acestor absolvenți întrucât aceștia 

nu răspund cerințelor angajatorilor și prin aceasta se produc acțiuni în lanț ce concură la 

scăderea prestigiului universității. Tot aici e bine să amintim (pentru că efectele se resimt 

și azi) legislația din domeniul învățământului, în special Legea nr. 1/2011 - Legea 
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Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare. O primă consecință a fost 

reprezentată de clasificarea irelevantă a universităților și ierarhizarea programelor de 

studii, clasificare care s-a dovedit a fi o grupare realizată pe cale administrativă foarte 

mult modulată de opțiunea ministrului în funcție, clasificare care a generat o diferențiere 

în finanțarea aceluiași tip de student de până la 30% între universitățile de cercetare 

avansată și cele de educație (evident cu plusul în favoarea universităților declarate de 

cercetare avansată - categoria C). O altă consecință defavorabilă a clasificării pur 

administrative a universităților a fost declararea ca neeligibile a universităților de 

educație (categoria A), pentru competiția de Proiecte de investiții pentru instituții 

publice CD/universități, fapt care ne-ar fi permis participarea la competiția de proiecte de 

infrastructură de cercetare-dezvoltare pentru dezvoltarea infrastructurii universității, în 

vederea atingerii obiectivului de creștere a capacității de cercetare-dezvoltare și inovare 

în domenii identificate de Strategia Națională de CDI 2014-2020 ca domenii de cercetare 

de specializare inteligentă, precum și în sănătate, identificat ca domeniu prioritar de 

interes național. Privitor la clasificarea universităților este bine să menționăm că în 

conformitate cu HG nr. 789/2011 de aprobare a Metodologiei de evaluare în scopul 

clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, această evaluare este 

valabilă pentru anii universitari 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 și 2014-2015. Prin 

urmare, este de așteptat ca în conformitate cu art.193 din Legea nr. 1/2011 - Legea 

Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, să se realizeze o nouă 

evaluare instituțională și a programelor de studii. 

 

  Cu toate acestea, anul 2015 marchează stoparea declinului în ceea ce privește admiterea, 

fiind primul an  - după 2011 -  când sporul calculat pentru admiterea în anul I de studii este unul 

pozitiv. Aceasta datorită unei prezențe mult mai active a universității în licee, în comunitate și în 

mediul virtual, dar și a unei campanii de promovarea a UCB mult mai dinamice. Anul 2015 a 

fost un an cu multe plusuri, dintre care am putea enumera: 

 s-au implementat cu succes 11 proiecte educaționale POSDRU, 1 proiect de 

infrastructură CD finanțat în cadrul POSCCE; 

 sub coordonarea prof.univ.dr. Adrian Gorun – președintele Senatului Universității – a fost 

elaborat un Proiect de Lege a Educației Naționale care a fost lansat spre dezbatere 

publică în data de 05.06.2015; 

 a fost câștigat un grant internațional la competiția de proiecte ERA-MIN Joint Call on 

Sustainable Supply of Raw Materials in Europe, ERA – MIN, ERA- NET 2015 și 

ERA – MIN, Programul Cooperare Europeană și Internațională – Orizont 2020, aceasta 

după ce a mai fost câștigat unul în anul 2014; 
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 UCB a participat la Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – 

Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul Competitivității 

Economice și Dezvoltării Afacerilor, Acțiunea 1.2.3, Tip proiect Parteneriate pentru 

Transfer de Cunoștințe, cu un proiect propus spre finanțare; 

 UCB a participat prin intermediul Clusterului Inovativ Managementul Energiei și 

Dezvoltării Durabile, la competiția de proiecte din cadrul Programului Operațional 

Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și 

Inovare (CDI) în sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerilor, cu un 

proiect propus spre finanțare; 

 UCB a fost foarte prezentă în comunitate, dar și în mediul virtual (644 de apariţii în mass-

media, dintre care 513 pozitive, 121 neutre şi doar 10 negative), obținând locul 20 în 

cadrul rankingului World Universities Ranking on the Web 2016 și locul 6 în cadrul 

4International Colleges and Universities Ranking 2016; 

 au fost investite peste 2,5 milioane lei în dezvoltarea infrastructurii didactice și de 

cercetare (reabilitări, dotări de echipamente și tehnică de calcul); 

 au fost autorizate noi programe de studii de licență: Moașe din domeniul de licență 

Sănătate, Asistență de farmacie din domeniul de licență Sănătate, Ingineria designului 

de produs în domeniul de licență Inginerie mecanică, programul de studii de licență 

Informatică economică, din domeniul de licență Cibernetică, statistică și informatică 

economică; 

 a fost lansat și implementat cu succes programul „Voluntar în UCB”; 

 s-a înființat Clubul Sportiv Universitar din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu; 

 echipa de fotbal a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a reuşit performanţa 

de a câştiga prima ediție a Campionatului Naţional Universitar de Fotbal, organizată în 

premieră de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar din România, Ministerul Educaţiei 

și Cercetării Ştiinţifice, Federația Română de Fotbal și Universitatea Politehnica 

Timişoara, competiție ce a adunat la start 20 de echipe, din toate zonele ţării. 

  

Rămân ca nerezolvate problemele legate de: 

- funcționarea școlii doctorale din domeniul Finanţe, în conformitate cu Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Codul studiilor universitare de doctorat - HG 

681/2011, fapt care a condus la intrarea acesteia în lichidare, începând cu anul 

universitar 2012-2013; 

- dispersarea spațiilor de învățământ ale universității, fapt ce conduce la creșterea 

cheltuielilor cu întreținerea acestora; 

- participarea redusă a studenților la activitățile didactice, în special la activitățile de 

curs; 

-  multitudinea de probleme operaţionale cu care se confruntă zilnic atât rectoratul, cât 

şi decanatele, ceea ce face extrem de dificilă aplicarea unui management bazat pe 

obiective/termene; 

- insuficienţa personalului suport care să transpună în practică proiectele de dezvoltare 
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instituţională este una dintre deficienţele majore ale universităţii; 

- lipsa de predictibilitate în ceea ce privește finanțarea universității, în condițiile 

scăderii drastice a veniturilor din taxe de școlarizare; 

- bugetul din finanţarea de bază şi din venituri proprii realizate din taxe este insuficient 

pentru a susţine dinamica necesară dezvoltării instituţionale în raport cu cerinţele 

impuse de standardele naţionale şi internaţionale în domeniul învăţământului superior.  
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CAPITOLUL II 

 

PROGRAME DE STUDII - STUDENŢI 

 

 

2.1. Programe de studii 

 

 Structura Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, pentru anul universitar 2015-

2016, pe facultăţi, domenii de licenţă şi programe de studii universitare de licenţă 

acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu este prezentată în Tabelul 2.1, iar în Tabelul 2.2 

este prezentată situaţia programelor de studii de master. Aceasta a fost publicată în Hotărârea de 

Guvern nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor 

de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016, completată cu Hotărârea de Guvern 

nr. 781/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și 

a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016. 

Totodată, pe lângă cele cinci facultăţi a căror structură este prezentată în Tabelul 2.1., 

respectiv Tabelul 2.2., în cadrul universităţii funcţionează Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic care este o structură academică distinctă, a cărei misiune este complexă, 

cuprinzând activităţi didactice şi de cercetare, urmărind în permanenţă: 

 formarea iniţială psiho-pedagogică, metodică şi practică a studenţilor şi a 

absolvenţilor învăţământului universitar care optează pentru profesia de cadru 

didactic; 

 formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, prin programe de formare/perfecţionare periodică, prin 

organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de obţinere a definitivatului şi a 

gradelor didactice; 

 cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei. 

 Programele de studii din universitate sunt foarte eterogene atât ca arii curriculare, cât şi 

din punct de vedere valoric. 

 Astfel, la Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă există programe de studii care 

sunt foarte bine acoperite cu cadre didactice, dar şi cu activităţi de cercetare, dar care au scăzut în 

atractivitate (dacă ar fi să avem în vedere admiterea anilor 2014, 2015); este vorba aici de 

Managementul energiei şi Ingineria şi protecţia mediului în industrie, programul Inginerie 

economică în domeniul mecanic, identificat ca slab performant şi neatractiv pentru candidaţi, 

intrând în lichidare, conform hotărârii Consiliului facultăţii. Facultatea a întocmit Raport de 

autoevaluare și a obținut autorizarea provizorie pentru programul Ingineria designului de produs 

din domeniul de licență Inginerie mecanică. O situaţie similară a fost şi la Facultatea de Ştiinţe 

Economice în privinţa programului Marketing, program care a intrat în lichidare, conform 

hotărârii facultății. Facultatea a întocmit Raport de autoevaluare și a obținut autorizarea 
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provizorie pentru programul Informatică economică din domeniul Cibernetică, statistică și 

informatica economică. 

 La Facultatea de Științe ale Educației și Management Public, există programul de licenţă 

Istorie care este foarte bine acoperit cu cadre didactice, dar care are o atractivitate redusă în 

rândul tinerilor. De altfel, programul a fost evaluat în 2014, în vederea acreditării, însă ARACIS 

a hotărât Menţinerea autorizării cu redepunerea unui dosar în termen de un an. În urma solicitării 

unor clarificări, ARACIS a comunicat universităţii că Raportul de Autoevaluare în vederea 

acreditării programului de studii Istorie se va depune la momentul în care universitatea va 

avea prima serie de absolvenţi ulterioară evaluării ARACIS din anul 2014, dacă poate 

demonstra în acelaşi timp continuitatea funcţionării programului, în sensul în care să fie 

înmatriculaţi studenţi în fiecare an de studii.  

Având în vedere atractivitatea mare a programelor de studii din domeniul Sănătate, 

Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale a elaborat rapoarte de autoevaluare și a 

obținut autorizarea provizorie pentru alte două programe: Moașe și Asistență de farmacie.
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Tabelul 2.1. Situaţia programelor de studii universitare de licenţă conform HG nr. 575/2015, completată cu HG 781/2015 

Nr. 

crt. 
Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu A/AP 

Ultima evaluare 

ARACIS 

Proxima 

evaluare 

Număr maxim de 

studenţi care pot fi 

şcolarizaţi 

Observaţii 

1.  

Facultatea de 

Inginerie și Dezvoltare 

Durabilă 

Inginerie industrială Tehnologia Construcţiilor de Maşini A 17.03.2011 2016 50  

2.  
Inginerie energetică 

Termoenergetică A 29.11.2012 2017 50  

3.  Managementul energiei A 26.11.2015 2020 50  

4.  Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A 25.06.2014 2019 75  

5.  Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată A 29.10.2015 2020 50  

6.  Inginerie mecanică Ingineria designului de produs AP 27.05.2015 2017 30 Încredere limitată 

7. . 

Facultatea de Ştiinţe 

Economice  

Finanţe Finanţe şi bănci 
IF - A 29.06.2012 2017 75  

ID -A 23.06.2011 2016 75  

8.  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 
IF - A 26.06.2014 2019 75  

ID - A 21.07.2011 2016 60  

9.  Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 
IF - A 28.03.2013 2018 100  

ID - A 21.07.2011 2016 60  

10.  Management Management 
IF - A 25.06.2014 2019 100  

ID - A 21.07.2011 2016 75  

11.  Marketing Marketing A 20.12.2010 2015 60 Decizie lichidare 
12.  

Cibernetică, statistică și 

informatică economică 
Informatică economică AP 23.07.2015 2020 60  

13.  

Facultatea de Științe 

ale Educației și 

Management Public 

Sociologie Sociologie AP 28.11.2013  50  

14.  Ştiinţe administrative Administraţie publică IF - A 23.06.2011 2016 100  

15.  Istorie Istorie AP 29.05.2014  50  

16.  Limbă şi literatură 
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura 

română  
AP 29.03.2012 2017 60 

 

17.  
Relaţii internaţionale şi  

studii europene 
Relaţii internaţionale şi studii europene A 28.11.2013 2018 50 

 

18.  Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar AP 30.05.2013 2018 50  

19.  Facultatea de Științe 

Juridice 
Drept Drept 

IF - A 28.06.2012 2017 150  

20.  ID-A 25.06.2014 2019 75  

21.  

Facultatea de Ştiinţe 

Medicale şi 

Comportamentale 

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă A 25.06.2014 2019 60  

22.  Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială AP 30.05.2013 2016 30  

23.  

Sănătate 

Moașe AP 25.06.2015 2017 30 Încredere limitată 

24.  Asistenţă medicală generală AP 29.05.2014 2016 30  

25.  Asistență de farmacie AP 23.07.2015 2017 30 Încredere limitată 

26.  DPPD   A 29.05.2014 2019   
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Tabelul 2.2. Situaţia programelor de studii universitare de masterat HG nr. 575/2015, completată cu 

HG 781/2015 

Nr. crt. Facultatea 
Domeniul de 

masterat 
Programul de master 

Statutul programului de 

master 

Număr 

maxim de 

studenţi 

care pot fi 

şcolarizaţi 

1. 

Facultatea de Ştiinţe 

Economice  

Administrarea 

afacerilor 

Turism cultural şi agroturism 
Acreditat ARACIS, 2008 

Încredere 

150  stud. 2. 
Administrarea afacerilor în 

comerţ 

Acreditat ARACIS, 2008 

Încredere 

3 
Administrarea afacerilor în 

turism şi servicii 

Acreditat ARACIS, 2008 

Menţinere acreditare 2013,  

Încredere 

4. 

Management 

Managementul afacerilor prin 

proiecte 

Acreditat ARACIS, 2008 

Încredere 

100  stud. 

5. 
Managementul dezvoltării 

afacerilor 

Acreditat ARACIS, 2008 

Menţinere acreditare 2013 

Încredere 

6. 

Finanţe 

 

Bănci şi asigurări 
Acreditat ARACIS, 2008 

Încredere 

 

150  stud. 

 

7. 
Finanţe şi guvernanţă publică 

europeană 

Acreditat ARACIS, 2008 

Încredere 

8. Finanţe şi politici financiare 
Acreditat ARACIS, 2008 

Încredere 

9. 

Contabilitate 

Contabilitate, Control, Audit 

şi Expertiză 

Acreditat ARACIS, 2008 

Menţinere acreditare 

2013Incredere 
 

100  stud. 

 
10. 

Analiza Diagnostic şi 

Evaluarea Afacerilor 

Acreditat ARACIS, 2008 

Încredere 

11. 

 

Facultatea de 

Științe ale Educației 

și Management 

Public 

Ştiinţe 

administrative 

Administraţie Publică 

Europeană 

Acreditat ARACIS, 2007 

Fără calificativ 

 

 

150  stud. 

 

12. 
Sisteme Administrative şi 

Relaţii Internaţionale 

Acreditat ARACIS, 

17.07.2008 

Fără calificativ 

13. 
Administrarea şi conducerea 

unităţilor de învăţământ 

Acreditat ARACIS 22.07.2010, 

Încredere 

15. 
Facultatea de Științe 

Juridice 
Drept Carieră judiciară 

Acreditat ARACIS 2009 

Menţinere acreditare 

21.06.2011 

Încredere 

50 stud. 

16. 

Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare Durabilă 

Inginerie 

industrială 

Managementul asigurării 

calităţii 

Acreditat ARACIS 2009 

Încredere 

100  stud. 

 
17. 

Tehnologii moderne de 

fabricaţie 

Acreditat ARACIS 2009 

Încredere 

 
Managementul calitatii 

fabricatiei 

Încadrare în domeniu 

27.05.2015 

17. 
Inginerie şi 

management 

Ingineria şi managementul 

sistemelor de fabricaţie 

Acreditat ARACIS 2009 

Încredere 
50 stud. 

18. 
Inginerie 

energetică 

Tehnologii avansate de 

producere a energiei 

Acreditat ARACIS 2009 

Încredere 
50  stud. 

19. 
Ingineria 

sistemelor 

Conducerea avansata a 

proceselor industriala 

Acreditat ARACIS 2009 

Încredere 
50  stud. 

20. Ingineria mediului 
Managementul protecţiei 

mediului in industrie 

Acreditat ARACIS 2009 

Încredere 
50  stud. 

21. 

Facultatea de Ştiinţe 

Medicale şi 

Comportamentale 

Ştiinţa sportului şi 

educaţiei fizice 

Ştiinţa motricităţii în activităţi 

didactice şi de timp liber 

Acreditat ARACIS 

23.06.2011 

Încredere 

50 stud. 
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2.2. Studenți 

 

Este un fapt incontestabil că, în ultimii ani, numărul studenţilor UCB s-a redus mai mult 

de jumătate. Cauzele sunt multiple şi nu au produs efecte numai în UCB, ci în toate universităţile 

din România (chiar în Europa).  

În Raportul privind Starea Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în anul 

2014, publicat la 01.04.2015 și postat pe pagina universității la adresa www.utgjiu.ro, a fost 

analizată situația universității comparativ cu cea la nivel național și s-a evidențiat faptul că UCB 

a avut începând cu anul universitar 2007-2008 o evoluţie a numărului de studenţi asemănătoare 

cu cea la nivel naţional, atât în ansamblul său, cât şi cu cea la nivel naţional în sistemul public și 

aceasta concomitent cu prăbușirea învățământului superior din sistemul privat începând cu anul 

universitar 2009-2010, an în care încep să se facă resimţite efectele crizei economice şi în 

România. (figura 2.1 a, b, c, d) 

Acest fapt întăreşte ideea că factorii ce au influenţat determinant dimensiunea 

învăţământului naţional au influenţat în aceeaşi direcţie şi cu aceeaşi intensitate şi numărul de 

studenţi din universitatea noastră, aceștia fiind factori de natură sistemică, obiectivă și mai puțin 

de natură subiectivă, asociați universității sau ofertei educaționale a acesteia. 

 

Tabelul 2.3 – Evoluţia numărului de studenţi la nivelul UCB comparativ cu cea la nivel 

naţional, începând cu anul universitar 2007-2008 

Anul universitar UCB Romania 
din care in sistemul: 

public privat 

2007-2008 6237 1029855 650247 379608 

2008-2009 6074 1035513 624654 410859 

2009-2010 5925 938843 616506 322337 

2010-2011 5201 819228 576290 239938 

2011-2012 4275 661241 520853 140388 

2012-2013 3904 572415 472739 99373 

2013-2014 3582 540560 461314 79246 

2014-2015 3125 *       448939 ** * 

2015-2016 2921 * 

  * Lipsă date oficiale 

Sursa: Date interne UCB şi prelucrări după Raport CNFIS-2014,  

** Raport CNFIS - 2015 
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a) la nivel UCB       b) la nivel național  

 
c) la nivel naţional în sistemul public 

 
                        d) la nivel naţional în sistemul privat 

 

Fig. 2.1. Evoluţia comparativă a numărului total de studenţi la nivelul UCB cu cea la nivel 

naţional, începând cu anul universitar 2007-2008 

 

Dacă în anul universitar 2007-2008, la UCB, ponderea numărului de studenţi cu taxă a 

fost de 73,51%, aceştia scăzând continuu, s-a ajuns ca în anul universitar 2015-2016 să 

reprezinte doar 45,05%, practic numărul studenților bugetați depășind numărul celor cu taxă și 

aceasta în contextul diminuării numărului total de studenți cu mai mult de jumătate. În Tabelul 

2.4 se prezintă evoluţia numărului de studenţi în UCB pe categorii de finanţare, pentru perioada 

2007-2015. 

Tabelul 2.4. – Evoluţia numărului de studenţi începând cu anul universitar 2007-2008, pe 

categorii de finanţare la nivelul UCB 

An universitar 
Nr. total studenţi 

UCB 

din care: 

Buget % Cu Taxă % 

2007-2008 6237 1652 26,49 4585 73,51 

2008-2009 6074 1905 31,36 4169 68,64 

2009-2010 5925 1898 32,03 4027 67,97 

2010-2011 5201 1771 34,05 3422 65,80 

2011-2012 4275 1655 38,71 2620 61,29 

2012-2013 3904 1530 39,19 2376 60,86 

2013-2014 3582 1531 42,74 2051 57,26 

2014-2015 3125 1576 50,43 1549 49,57 

2015-2016 2921 1605 54,95 1316 45,05 

 Sursa: Date interne UCB 
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Dacă influențele negative ale unor factori cum ar fi: devalorizarea diplomelor universitare 

pe piaţa muncii, scăderea natalităţii, pauperizarea populaţiei din regiunea Sud-Vest Oltenia, 

creşterea numărului de şomeri în rândul tinerilor cu studii superioare şi alte cauze directe sau 

indirecte care au dus la scăderea interesului pentru parcursul universitar şi a scăderii numărului 

de studenţi nu pot fi controlate direct de universitate, scăderea numărului de studenţi care intră în 

anul I cumulată cu menținerea la un procent destul de mare (aproximativ 13%) a abandonului 

şcolar sunt factorii asupra cărora UCB și-a propus să se concentreze pentru a le diminua efectele.  

Cât privește numărul de candidați admiși, prin admiterea din 2015 s-a reușit să se asigure 

înmatricularea în anul I a unui număr de studenți sensibil mai mare decât în anul anterior, aceasta 

după ce, începând cu admiterea 2010, numărul de candidați, respectiv admiși a fost an de an mai 

mic. Evoluția numărului de studenţi admişi în anul I este prezentată în Tabelul 2.5. 

 

Tabelul 2.5 - Numărul de studenţi înmatriculaţi în anul I la nivelul UCB (2007-2015) 

An universitar Total studenţi 

Din care admişi în anul I 

Nr. 
Spor/deficit  

față de anul precedent 

2009-2010 5925 2264 112 

2010-2011 5201 1774 -490 

2011-2012 4275 1281 -493 

2012-2013 3904 1484 -203 

2013-2014 3582 1259 -225 

2014-2015 3125 1011 -248 

2015-2016 2921 1070 +59 

* Lipsă date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Evoluţia numărului de studenţi admiși în anul I la nivelul UCB, începând cu anul 

universitar 2008-2009 

 

Dacă în ceea ce priveşte abandonul, situaţia este oarecum stabilă, chiar dacă procentul 

este destul de mare dacă avem în vedere numărul de studenţi din ce în ce mai mic (UCB are un 

sistem de sprijin care funcţionează: facilităţi de reducere a taxelor de studii, plata taxelor în 3 
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tranşe, posibilitatea schimbării statutului de student cu taxă în student bugetat, anual, prin 

redistribuirea locurilor bugetate pe baza rezultatelor şcolare etc.), este necesar să acordăm în 

continuare admiterii o importanţă sporită. În Tabelul 2.6., este prezentată situaţia studenţilor 

înmatriculaţi în UCB, pe facultăţi/programe de licenţă/ani de studii, iar în Tabelul 2.7., este 

prezentată situaţia studenților înmatriculați pe facultăţi/programe de masterat/ani de studii. 

 

Tabelul 2.6. -  Studenţi UCB în anul univ. 2015/2016 pe facultăţi/programe de licență/ani de 

studii 

 

Facultatea 
Programul de studii 

Anul de 

studii 

CU TAXĂ FĂRĂ TAXĂ 

Total studenţi 

pe ani de 

studiu 

IF ID IF  

      

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de  

Ştiinţe ale 

Educaţiei şi 

Management 

Public 

 

 

 

 

 

 

Administraţie publică 

I 10  23+1*+2** 33+1*+2** 

II 2  18+1** 20+1** 

III 11  13+2*+1** 24+2*+1** 

TOTAL 23  54+3*+4** 77+3*+4** 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

I 5  27+1*+2**+1Sb 32+1*+2**+1

Sb 

II 3  18 21 

III 8  13+1*+1** 21+1*+1** 

TOTAL 
16  58+2*+3**+1Sb 74+2*+3**1S

b 

Sociologie III 2  17 19 

TOTAL 2  17 19 

Pedagogia 

învăţământului primar 

și preșcolar 

I 34  16 50 

II 25  19+1** 44+1** 

III 32  2 34 

TOTAL 91  37+1** 128+1** 

Istorie II   13+1** 13+1** 

TOTAL   13+1** 13+1** 

Limba şi literatura 

engleză – Limba şi 

literatura română 

I 19  18+2** 37+2** 

II 8  16+1** 24+1** 

III 35  8 43 

TOTAL 62  42+3** 104+3** 

Total general pe ani de 

studii 

 

I 68  84+2*+6**+1Sb 152+2*+6**+

1Sb 

II 38  84+4** 122+4** 

III 88  53+3*+2** 141+3*+2** 

TOTAL GENERAL FACULTATE 194  221+5*+12**+ 

1Sb 

415+5*+12**

+1Sb 

 

 

 

 

Facultatea de 

Ştiinţe Juridice 

Drept I 52 24 24+3*+7** 100+3*+7** 

II 39 29 24+1*+1** 92+1*+1** 

III 47 42 18+1*+3** 107+1*+3** 

IV 62 44 15+3*+7** 121+3*+7** 

TOTAL 200 139 81+8*+18** 420+8*+18** 

Total general pe ani de 

studii 

 

I 52 24 24+3*+7** 100+3*+7** 

II 39 29 24+1*+1** 92+1*+1** 

III 47 42 18+1*+3** 107+1*+3** 

IV 62 44 15+3*+7** 121+3*+7** 

TOTAL GENERAL FACULTATE 200 139 81+8*+18** 420+8*+18** 

       I 4  27+2*+1** 31+2*+1** 
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Facultatea de  

Ştiinţe 

Economice 

 

 

 

 

 

Finanţe şi bănci II 2  25+1*+1** 27+1*+1** 

III 13  18+2** 31+2** 

TOTAL 19  70+3*+4** 89+3*+4** 

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

I 16 26 28+1*+1** 70+1*+1** 

II 8 24 27+2* 59+2* 

III 35 23 20+1* 78+1* 

TOTAL 59 73 75+4*+1** 207+4*+1** 

Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

I 5  27+2*+1** 32+2*+1** 

II 9  29+1* 38+1* 

III 11  40 51 

TOTAL 25  96+3*+1** 121+3*+1** 

 

Management 

I 19  27+2*+1** 46+2*+1** 

II 9+1Ik  27 36+1Ik 

III 13  20+1* 33+1* 

TOTAL 41+1Ik  74+3*+1** 115+3*+1**+

1Ik 

Total general pe ani de 

studii 

 

I 44 26 109+7*+4** 179+7*+4** 

II 28+1Ik 24 108+4*+1** 160+4*+1**+

1Ik 

III 72 23 98+2*+2** 193+2*+2** 

TOTAL GENERAL FACULTATE 
144+1Ik 73 315+13*+7** 

532+13*+7**

+1Ik 

      

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de 

Inginerie şi  

Dezvoltare    

Durabilă 

 

 

 

 

 

 

Tehnologia 

construcţiilor de maşini 

I 2  38 40 

II   26 26 

III 5  36+1Sp 41+1Sp 

         IV 5  27 32 

TOTAL 12  127+1Sp 139+1Sp 

 

Termoenergetică 

II   23 23 

IV 3  36 39 

TOTAL  3  59 62 

 

Managementul energiei 

I 2  39 41 

II   19 19 

III 1  25+1** 26+1** 

IV 3  21 24 

TOTAL 6  104+1** 110+1** 

 

Automatică şi 

informatică aplicată 

I 1  43 44 

II 1  26 27 

III 2  27 29 

IV 5  31 36 

TOTAL 9  127 136 

Ingineria şi protecţia 

mediului în industrie 

I   37 37 

II   26 26 

III 1  35+1B 36+1B 

IV   47 47 

TOTAL 1  145+1B 146+1B 

Total general pe ani de 

studii 

 

I 5  157 162 

II 1  120 121 

III 9  123+1**+1Sp+1

B 

132+1**+1Sp+

1B 

IV 16  162 178 

TOTAL GENERAL FACULTATE 
31  

562+1**+1Sp+ 

1B 

593+1**+1Sp+

1B 

 

 

 

 

 

Educaţie fizică şi 

sportivă 

I 17  18 35 

II 13  20 33 

III 22  19 41 

TOTAL 52  57 109 
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Facultatea de 

Ştiinţe Medicale 

şi 
Comportamentale 

 

 

 

 

 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială 

I 20  10 30 

II 18  10 28 

III 16  12 28 

TOTAL 54  32 86 

 

Asistență medicală 

generală 

I 20  10 30 

II 11  6+1** 17+1** 

III 19   19 

IV 16   16 

TOTAL 66  16+1** 82+1** 

Total general pe ani de 

studii 

 

I 57  38 95 

II 42  36+1** 78+1** 

III 57  31 88 

IV 16   16 

TOTAL GENERAL FACULTATE 172  105+1** 277+1** 

TOTAL UNIVERSITATE 

I 226 50 
412+12*+17**+1

Sb 

688+12*+17*

*+1Sb 

II 148+1Ik 53 372+5*+6** 
573+5*+6**+

1Ik 

III 273 65 
323+6*+9**+1Sp

+1B 

661+6*+9**+

1Sp+ 

1B 

IV 94 44 177+3*+7** 315+3*+7** 

 TOTAL 741+1Ik 212 
1284+26*+39**+1

Sb+ 

1Sp+1B 

2237+26*+39**

+1Sb+1Sp+1B+

1Ik 
*  = studenţi  etnici români din Republica Moldova 
** = studenţi etnie rromă 

Sb = studenti etnici români din Serbia 

Ik= cetăţean CPV (Irak) 

Sp = cetățean UE (Spania) 

B = cetățean  român cu domiciliul în străinătate (UE - Belgia) 

 

Tabelul 2.7.- Studenţi UCB în anul univ. 2015/2016 pe facultăţi/programe de masterat/ani de 

studii 

Facultatea 

 
Specializarea 

Anul de 

studii 

CU TAXĂ 

IF 

FĂRĂ 

TAXĂ 

IF 

Total 

masteranzi 

pe ani de 

studiu 

 

 

 

Facultatea de  

Ştiinţe ale 

Educaţiei şi 

Management 

Public 

 

 

 

Administraţie publică 

europeană 

I 15 17 32 

II 7 15 22 

TOTAL 22 32 54 

Administrarea şi 

conducerea unităţilor de 

învăţământ 

I 34 13 47 

II 5 18 23 

TOTAL 39 31 70 

Total general pe ani de 

studii 

I 49 30 79 

II 12 33 45 

TOTAL GENERAL FACULTATE 61 63 124 

Facultatea de 

Ştiinţe Juridice 

 

 

 

Carieră judiciară 
I 23 8+1* 31+1* 

II 16 5+1* 21+1* 

TOTAL 39 13+2* 52+2* 

Total general pe ani de 

studii 

I 23 8+1* 31+1* 

II 16 5+1* 21+1* 

TOTAL GENERAL FACULTATE 39 13+2* 52+2* 
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Facultatea de  

Ştiinţe 

Economice  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanţe şi guvernanţă 

publică europeană 

I 33 9 42 

TOTAL 33 9 42 

Bănci și asigurări II 13 10 23 

TOTAL 13 10 23 

Control, audit şi expertiză 

financiar-contabilă 

I 28 10 38 

II 17 10 27 

TOTAL 45 20 65 

Administrarea afacerilor 

în turism şi servicii 

I 20 10+1* 30+1* 

II 22 10 32 

TOTAL 42 20+1* 62+1* 

Managementul dezvoltării 

afacerilor 

I 18 9 27 

II 20 9 29 

TOTAL 38 18 56 

Total general pe ani de 

studii 

I 99 38+1* 137+1* 

II 72 39 111 

TOTAL GENERAL FACULTATE 171 77+1* 248+1* 

 

Facultatea de 

Ştiinţe Medicale 

şi 
Comportamentale 

 

Ştiinţa motricității în 

activități didactice și de 

timp liber 

I 19 10 29 

II 
8 9 17 

TOTAL  27 19 46 

Total general pe ani de 

studii 

I 19 10 29 

II 8 9 17 

TOTAL GENERAL FACULTATE 27 19 46 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de 

Inginerie şi 

Dezvoltare 

Durabilă 

 

 

 

 

 

Managementul asigurării 

calităţii 

I 6 10 16 

TOTAL 6 10 16 

Tehnologii moderne de 

fabricaţie 

II 10 9 19 

TOTAL 10 9 19 

Tehnologii avansate de 

producere a energiei  

I 7 10 17 

II 9 10 19 

TOTAL 16 20 36 

Managementul protecţiei 

mediului în industrie 

I 9 10 19 

II 8 10 18 

TOTAL 17 20 37 

Conducerea avansată a 

proceselor industriale 

I 8 9 17 

II 7 10 17 

TOTAL 15 19 34 

Total general pe ani de 

studii 

I 30 39 69 

II 34 39 73 

TOTAL GENERAL FACULTATE 64 78 142 

TOTAL UNIVERSITATE 
I 220 125+2* 345+2* 

II 142 125+1* 267+1* 

 TOTAL 362 250+3* 612+3* 

 

În figura 2.4. a), este prezentată dinamica numărului de studenţi pe universitate, pe 

programe de studii de licenţă/master/doctorat, pe perioada 2010/2011-2015/2016, în fig. 2.4. b) 

dinamica numărului total de studenţi pe categorii de finanţare (buget/taxă), în fig. 2.4. c) se 

prezintă dinamica numărului de studenţi licenţă/master, pe surse de finanţare, iar în fig. 2.5 se 
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prezintă situaţia numărului de studenţi din universitate la 01.01.2016, pe facultăţi, în funcţie de 

mediul de provenienţă (rural/urban). 

 

 

 

 

Fig. 2.4. a) - Dinamica numărului de studenţi pe universitate pe licenţă/master/doctorat pe 

perioada 2010 - 2016 

 

 
Fig. 2.4 b. - Dinamica numărului total de studenţi bugetaţi/studenţi taxă, la nivelul UCB 

(studii universitare de licenţă şi masterat) 
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Fig. 2.4 c)- Dinamica numărului de studenţi bugetaţi/studenţi taxă, la nivelul UCB (studii 

universitare de licenţă şi masterat) 

 

 

 
Fig. 2.5. Structura numărului de studenţi pe facultăţi pe medii de provenienţă (rural/urban) 
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Realizând o succintă analiză a dinamicii numărului de studenţi în ultimii ani (perioada 

2010-2016), se pot identifica doar câteva din cauzele posibile ale acestor modificări atât de 

radicale, ca fiind legate, pe de o parte, de dificultăţile financiare şi imposibilitatea achitării 

taxelor de şcolarizare, din cauza contextului economic și specificului regiunii Sud-Vest Oltenia 

şi, pe de altă parte, de scăderea numărului de absolvenţi de liceu care au promovat în ultimii ani 

examenul de bacalaureat, totul, pe fondul scăderii natalităţii după anul 1989, dar şi de oferta 

foarte scăzută pe piaţa forţei de muncă, pentru persoane cu studii superioare.  

La nivelul studiilor de licenţă, este de remarcat declinul major înregistrat de studenţii la 

forma de învăţământ la distanţă, aspect identificat şi la nivel naţional, precum şi tendinţa de 

trecere la învăţământul cu frecvenţă. Aceasta deoarece bazinul de recrutare al învăţământului la 

distanţă s-a epuizat, iar puţinii absolvenţi ai promoţiilor curente cu diplomă de bacalaureat 

optează pentru învăţământul cu frecvenţă. 

La nivelul studiilor de masterat, o altă cauză poate fi aceea că, în anii anteriori, au absolvit 

aceste studii persoane din generaţiile mai vechi, uneori chiar în contextul unor prevederi 

legislative care cereau studii de acest tip pentru ocuparea unor posturi (de exemplu, în cazul 

celor din administraţia publică).  

La studiile de licenţă şi masterat, datele indică variaţii minore ale numărului de studenţi 

bugetaţi, aşa cum se poate remarca în fig. 2.4,  însă în cazul studenţilor înmatriculaţi în regim cu 

taxă, s-a înregistrat o scădere semnificativă, scăderea fiind în proporţii comparabile la ambele 

cicluri de studii. 

Referitor la numărul cursanţilor înscrişi la Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, în figura 2.6 a) se prezintă dinamica numărului de studenţi înscrişi la Programul de 

studii psihopedagogice, Nivelul I licenţă,  Nivelul II master, Nivelul I şi II postuniversitar, iar în 

fig. 2.6.b) se prezintă dinamica numărului de cursanţi înscrişi pentru obţinerea perfecţionării 

prin definitivat şi grade didactice. 

În ceea ce priveşte numărul de studenţi înscrişi la Programul de studii psihopedagogice, 

Nivelul I licenţă,  Nivelul II master, Nivelul I şi II postuniversitar, se constată o ușoară creştere a 

numărului de cursanţi, în perioada 2011-2015, fapt care se explică prin buna promovare a 

competenţelor pe care le oferă aceste programe, dar şi conştientizarea faptului că absolvirea 

acestor cursuri contribuie la dezvoltarea personală și oferă posesorului o şansă în plus de a-şi 

găsi un loc de muncă în sistemul de învăţământ. 

În ceea ce priveşte numărul de cursanţi înscrişi pentru obţinerea perfecţionării prin 

definitivat şi grade didactice, se constată o scădere a acestuia, atât datorită faptului că numărul de 

profesori din sistemul de învăţământ nonuniversitar nu a crescut, iar cei existenţi au obţinut deja 

gradele profesionale, dar o altă cauză este şi faptul că nu s-au autorizat alte specializări/domenii 

de perfecţionare, nu s-a mai autorizat niciun curs de perfecţionare recunoscut pentru sistemul de 

învăţământ nonuniversitar. 
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Fig. 2.6 a) - Dinamica numărului de studenţi înscrişi la Programul de studii psihopedagogice, 

Nivelul I licenţă,  Nivelul II master, Nivelul I şi II postuniversitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 b) Dinamica numărului de cursanţi înscrişi la programele de perfecţionare: definitivat, 

Grad II, Grad I 
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2.3. Admiterea 2015 

 

În cele ce urmează se vor prezenta informaţii statistice privind admiterea în universitate, 

o analiză privind provenienţa candidaţilor pe licee, dar şi o analiză comparativă privind dinamica 

înscrierilor la concursul de admitere în perioada 2010-2015. Rezultatele Concursului de 

Admitere 2015 sunt prezentate în Tabelul 2.8 pentru studii de licenţă şi în Tabelul 2.9 pentru 

studii de masterat. 

Tabelul 2.8. Rezultatele Concursului de Admitere 2015 pentru studii de licenţă 

FACULTATEA PROGRAMUL DE STUDII 

LOCURI 

SCOASE 

LA 

CONCURS 

NR. 

CANDIDAŢI 

ÎNSCRIŞI 

DUPĂ 

PRIMA 

OPŢIUNE 

NR. 

CANDIDAŢI 

ADMIŞI 

GRAD DE 

OCUPARE 

STUDENŢI/LOCURI 

Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare 

Durabilă 

Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie 
59 38 37 62,71% 

Automatică şi informatică aplicată 48 56 44 91,66% 

Managementul energiei 49 46 41 83,67% 

Tehnologia construcţiilor de maşini 48 51 41 85,41% 

TOTAL 204 191 163 79,9% 

Facultatea de 

Ştiinţe Economice  

Economia comerţului, turismului si 

serviciilor 
63 58 46 73,01% 

Contabilitate şi informatică de gestiune 62 41 35 56,45% 

Finanţe si bănci 62 42 34 54,83% 

Management 61 51 49 80,32% 

Economia comerţului, turismului si 

serviciilor ID 
25 25 22 88% 

Contabilitate şi informatică de gestiune 

ID 
25 4 4 16% 

TOTAL 298 221 190 63,75% 

Facultatea de 

Științe Juridice 

Drept  100 110 90 90% 

Drept ID 50 35 33 66% 

TOTAL  150 142 123 82% 

 

Facultatea de 

Științe ale 

Educației și 

Management 

Public  

Administraţie publică 40 32 36 90% 

Relaţii internaţionale şi studii europene 40 18 36 85% 

Limba şi literatura engleză - Limba şi 

literatura română 
50 47 39 80% 

Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar 
50 85 50 100% 

Sociologie 40 19* - - 

TOTAL  220 201 161 72,72% 

Facultatea de 

Ştiinţe Medicale și 

Comportamentale 

Educaţie fizică şi sportivă  60 42 35 58,33% 

Kinetoterapie şi motricitate specială 30 40 30 100% 

Asistenţă medicală generală 30 84 30 100% 

TOTAL 120 166 95 79,16% 

TOTAL UCB 992 921 732 73,37% 

Notă: 

 *candidaţii declaraţi admişi la programul respectiv au fost redistribuiţi la alte programe de studii, în funcţie de opţiuni 

**din care 13 înmatriculați în an superior 
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Tabelul 2.9. Rezultatele Concursului de Admitere 2015 pentru studii de masterat 

FACULTATEA PROGRAMUL DE STUDII 

LOCURI 

SCOASE 

LA 

CONCUR

S 

NR. 

CANDIDAŢI 

ÎNSCRIŞI 

DUPĂ 

PRIMA 

OPŢIUNE 

NR. 

CANDID

AŢI 

ADMIŞI 

GRAD DE 

ACOPERIRE 

STUDENŢI/LO

CURI 

Facultatea de Inginerie 

și Dezvoltare Durabilă 

Managementul asigurării calității 30 19 16 53,33% 

Tehnologii avansate de producere a  energiei 30 19 17 56,66% 

Managementul protecţiei mediului în 

industrie 
30 19 19 63,33% 

Conducerea avansată a proceselor industriale 29 24 17 58,62% 

TOTAL   119 81 69 57,98% 

 

Facultatea de Ştiinţe 

Economice  

Administrarea afacerilor în turism si servicii 50 36 31 62% 

Control, audit si expertiză financiar-contabilă 50 44 38 76% 

Finanțe și guvernanță publică europeană 50 42 42 84% 

Managementul dezvoltării afacerilor 50 31 27 54% 

TOTAL   200 153 138 69% 

Facultatea de  Științe 

Juridice  

Carieră judiciară 

 
40 36 32 80% 

TOTAL 40 36 32 80% 

 

Facultatea de Științe 

ale Educației și 

Management Public 

Administraţie publică europeană 40 26 32 80% 

Sisteme administrative şi relaţii internaţionale 40 12* - - 

Administrarea şi conducerea unităţilor de 

învăţământ 
50 50 47 94% 

TOTAL  130 88 79 60,76% 

Facultatea de Ştiinţe 

Medicale si 

Comportamentale 

Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de 

timp liber 
50 30 29 58% 

TOTAL 50 30 29 58% 

 TOTAL UCB 539 388 347 64,37% 

NOTĂ: *candidaţii declaraţi admişi la programul respectiv au fost redistribuiţi la alte programe de studii, în funcţie de opţiuni 

 

Din analiza datelor privind provenienţa studenţilor UCB înmatriculaţi în anul universitar 

2015-2016, în anul I de studii, s-a evidenţiat o particularitate a admiterii 2015 şi anume că, dacă 

până acum, optau pentru programele UCB în special absolvenţi de licee din judeţ, mai puţin din 

municipiul Târgu-Jiu, de data aceasta au ales UCB în principal absolvenţi ai liceelor din Târgu-

Jiu, cu o pondere semnificativă remarcându-se Colegiul Comercial „Virgil Madgearu”, Colegiul 

Național „Spiru Haret”, Colegiul  Național „Tudor Vladimirescu”, aşa cum se poate constata din 

Tabelul 2.13 și graficul din figura 2.6. unde se prezintă provenienţa elevilor pe licee. În figura 

2.7 a) se prezintă aceeaşi situaţie la Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, în figura 2.7 

b) provenienţa pe licee la Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, în figura 2.7. c) 

provenienţa pe licee la Facultatea de Științe ale Educației și Management Public, în figura 2.7.d) 

provenienţa candidaţilor la admitere pe licee la Facultatea de Ştiinţe Economice, iar în figura 

2.7.e) provenienţa candidaţilor la admitere pe licee la Facultatea de Ştiinţe Juridice. 



Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Raport privind starea universităţii, 2015 
 

 28 

În figura 2.8., se prezintă provenienţa studenţilor masteranzi pe universităţi la Concursul 

de Admitere 2015. 

 

Tabelul 2.10. Proveniența pe licee a candidaților declarați admiși în admiterea 2015 

LICEUL DE PROVENINENȚĂ TOTAL 

studenti 

Din care pe facultati: 

FIDD FSE 
FSEM

P 
FSJ FSMC 

Licee din judetul GORJ 632 143 175 149 90 74 

Colegiul Comercial "Virgil Madgearu" Tg-Jiu 105 18 49 14 11 13 

Colegiul National "Spiru Haret" Tg-Jiu 55 6 6 26 9 8 

Colegiul National "Tudor Vladimirescu" Tg-Jiu 39 4 7 12 7 9 

Liceul Teoretic Novaci 38 14 13 6 5 0 

Colegiul National "Ecaterina Teodoroiu" Tg-Jiu 34 9 8 3 7 7 

Grupul Scolar Industrial Minier Rovinari 34 11 10 7 4 2 

Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu 30 4 2 4 4 16 

Colegiul National "Tudor Arghezi" - Tirgu Carbunesti 28 9 6 9 3 1 

Grupul Scolar Energetic Nr.1 (Ec.Teodoroiu) Tg-Jiu 25 9 4 8 3 1 

Grupul Scolar Industrial Mat. de Constructii Tg-Jiu 21 12 6 2 0 1 

Colegiul Tehnic "G-Ral Gheorghe Magheru" Tirgu-Jiu 19 4 5 4 4 2 

Liceul de Muzica si Arte Plastice "C-Tin Brailoiu" Tg-Jiu 19 1 6 9 2 1 

Liceul Teologic Tg-Jiu 19 0 4 9 3 3 

Colegiul National "George Cosbuc" Motru 18 3 4 5 3 3 

Colegiul Tehnic Motru 16 6 9 0 1 0 

Colegiul "Mihai Viteazul" Bumbesti-Jiu 14 7 3 1 2 1 

Colegiul Tehnic "Henri Coanda" Tg-Jiu 13 6 3 2 2 0 

Grupul Scolar Tehnologic "Ion Mincu" Tg-Jiu 13 5 2 2 3 1 

Grupul Scolar Industrial Energetic Turceni 12 1 3 6 1 1 

Grupul Scolar Industrial De Petrol Ticleni 11 3 3 2 3 0 

Grupul Scolar Industrial Bustuchin 11 2 4 2 2 1 

Grupul Şcolar Industrial Minier „Constantin Brâncuşi” 

Peştişani 9 0 5 
2 2 0 

Grupul Scolar de Transporturi Auto "Traian Vuia" Tg-Jiu 

Grupul Scolar Forestier  9 2 2 
1 2 1 

Grupul Scolar Birsesti 8 5 1 1 1 0 

Grupul Şcolar Industrial Roşia de Amaradia 8 0 3 4 1 0 

Grupul Scolar Industrial Minier Bilteni 7 1 0 3 3 0 

Colegiul Tehnic Mătăsari 7 0 4 2 0 1 

Grupul Scolar Industrial Tismana 5 1 2 1 0 1 

Liceul Tehnologic Rosia Jiu 4 0 1 2 1 0 

Grupul Scolar Industrial "G-Ral C-Tin Sandru" Bilta, 

Runcu 1 0 0 
0 1 0 
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Fig. 2.6. Provenienţa studenţilor înscrişi în anul I de studii (2015-2016) pe licee, pe 

universitate 

 

 

Fig. 2.7 a) Provenienţa studenţilor înscrişi în anul I de studii (2015-2016) pe licee, la 

Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă 
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Fig. 2.7 b) Provenienţa studenţilor înscrişi în anul I de studii (2015-2016) pe licee, la 

Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale 

 

 
 

 

Fig. 2.7 c)  Provenienţa studenţilor înscrişi în anul I de studii (2015-2016) pe licee, la 

Facultatea de Științe ale Educației și Management Public 
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Fig. 2.7 d) Provenienţa studenţilor înscrişi în anul I de studii (2015-2016) pe licee, la 

Facultatea de Ştiinţe Economice  

 

 

 

Fig. 2.7 e) Provenienţa studenţilor înscrişi în anul I de studii (2015-2016) pe licee, la 

Facultatea de Ştiinţe Juridice 
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Fig. 2.8. Provenienţa masteranzilor pe universităţi, la Concursul de Admitere 2015 

 

În figura nr. 2.9, se prezintă dinamica numărului de candidaţi înscrişi la programele 

de studii universitare de licenţă, în perioada 2010-2015, iar în figura 2.10 dinamica 

numărului de candidaţi la studii de masterat, în perioada 2010-2015.  

La admiterea în anul universitar 2015-2016, faţă de admiterea din anul precedent, 

numărul candidaţilor înscrişi a crescut cu 49 de candidaţi, ceea ce a reprezentat o creștere cu 

3,89% a numărului candidaţilor pentru programele de studii ale universităţii. Pe cicluri de 

studii universitare, aşa cum se poate observa din fig. 2.9 și fig. 2.10, numărul candidaţilor a 

crescut cu 7 la studii de licenţă, adică o creștere cu 0,76%, şi cu 42 de candidaţi la studii de 

master, adică o creștere cu 12,14%.  

Faţă de admiterea din 2010, scăderea este foarte mare, pe cicluri de studii 

universitare cererea scăzând cu 828 de candidaţi la studii de licenţă, reprezentând o scădere 

cu 47,34%, iar la studii de master cu 160 de candidaţi, reprezentând o scădere cu 29,20%. 

Aceste rezultate se datorează faptului că nu au fost explorate suficient alte alternative 

(studenţi străini, studenţi români cu domiciliul în străinătate) şi, aşa cum se poate observa în 

fig. 2.6,  universitatea nu a reuşit să atragă mai mulți candidaţi din Motru (oraş cu o foarte 

numeroasă populaţie şcolară, orientată în special spre centrul universitar Timişoara), Ţicleni 

sau Turceni. 
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Fig. 2.9. Dinamica numărului de candidaţi înscrişi la programele de studii universitare 

de licenţă, în perioada 2010-2015 

 

 

Fig. 2.10. Dinamica numărului de candidaţi înscrişi la programele de studii de master, 

în perioada 2010-2015 
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2.4. Promovarea studenților 

Situaţia promovărilor pe programe de studii/ani de studii este prezentată pe facultăţi 

în cele ce urmează. 

La Facultatea de Inginerie, s-a înregistrat un grad de promovare de 85,24% pe 

facultate, pe programe de studii de licenţă, cel mai scăzut grad de promovare fiind la 

programul de studii de licenţă Termoenergetică, anul IV, de doar 65,21% şi la programele 

de studii de masterat TAPE și TMF de doar 79,16%, aşa cum se poate observa din Tabelul 

2.11, respectiv Tabelul 2.12. Cel mai ridicat grad de promovare s-a înregistrat la programul 

de studii de licenţă Termoenergetică, an III, de 97,29%, respectiv la programul de master 

CAPI, an I, de 100%. 

 

Tabelul 2.11.- Situaţia promovării pe ani de studii şi programe de studii de licenţă, la 

Facultatea de Inginerie, în anul  univ. 2014/2015 

 

 

PROGRAMUL DE 

STUDII 

AN DE 

STUDIU 

NR   STUDENTI   

INSCRISI ÎN ANUL  

UNIV. 2014/2015 

NR. STUDENŢI 

PROMOVAŢI 

GRAD DE 

PROMOVARE 

% 

Tehnologia construcțiilor 

de mașini 

I 37 26 70,27% 

II 42 39 92,85% 

III 33 28 84,84% 

IV 25 22 88% 

TOTAL 137 115 83,94% 

Inginerie  economică în 

domeniul mecanic 

I 0 0 - 

II 0 0 - 

III 0 0 - 

IV 21 19 90,47% 

TOTAL 21 19 90,47% 

Termoenergetică I 29 23 79,31% 

II 0 0 - 

III 37 36 97,29% 

IV 23 15 65,21% 

TOTAL 89 74 83,14% 

Managementul energiei I 27 19 70,37% 

II 37 26 70,27% 

III 25 22 88% 

IV 28 23 82,14% 

TOTAL 117 90 76,92% 

Automatică și informatică 

aplicată 

I 33 27 81,81% 

II 37 28 75,67% 

III 34 33 97,05% 

IV 39 36 92,30% 

TOTAL 143 124 86,71% 

Ingineria și protecția 

mediului în industrie 

I 30 27 90% 

II 40 36 90% 

III 51 47 92,15% 

IV 36 34 94,44% 

TOTAL 157 144 91,71% 

TOTAL FI 664                                             566     85,24% 
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Tabelul 2.12.- Situaţia promovării pe ani de studii şi programele de studii de masterat, la Facultatea 

de Inginerie, în anul  univ. 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

La Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, situaţia promovărilor 

pe ani de studii/pe programe de studii de licenţă, pe programe de studii de masterat sau pe 

total facultate se prezintă în Tabelul nr. 2.13 (Învăţământ cu frecvenţă), Tabelul 2.14 (ID), 

Tabelul 2.15 (Programe de studii de masterat).  

PROGRAMUL DE 

STUDII          

ANUL DE 

STUDIU 

NR. DE  STUDENȚI   

INSCRISI ÎN ANUL  

UNIV. 2014/2015 

NR. STUDENŢI 

PROMOVAŢI 

GRAD DE 

PROMOVARE 

(%) 

Tehnologii moderne de 

fabricație 

I 24 19 79,16% 

II 0 0 - 

TOTAL 24 19 79,16% 

Managementul 

asigurării calității 

I 0 0 - 

II 0 0 - 

TOTAL 0 0  

Managementul 

protecției mediului în 

industrie 

I 
22 18 81,81% 

II 21 20 95,23% 

TOTAL 43 38 88,37% 

Conducerea avansată a 

proceselor industriale 

I 17 17 100% 

II 18 15 83,33% 

TOTAL 35 32 91,42% 

Tehnologii avansate de 

producere a energiei 

I 24 19 79,16% 

II 34 29 85,29% 

TOTAL 58 48 82,75% 

TOTAL  FI 160 137 85,63% 
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Tabelul 2.13- Situaţia promovării pe ani de studii şi programe de studii de licenţă la Facultatea 

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (IF), în anul  univ. 2014/2015 

 

PROGRAMUL DE STUDII 
ANUL DE 

STUDIU 

NR. DE  

STUDENŢI   

INSCRISI  

NR. 

STUDENŢI 

PROMOVAŢI 

GRAD DE 

PROMOVARE 

Finanţe şi bănci 

I 34 29 85,29% 

II 36 29 80,55% 

III 64 60 93,75% 

TOTAL 134 118 88,05% 

Economia comerţului, turismului şi 

serviciilor 

I 40 36 90% 

II 61 55 90,16% 

III 58 50 86,20% 

TOTAL 159 141 88,67% 

 

Contabilitate şi informatică de 

gestiune 

I 39 35 89,74% 

II 52 49 94,23% 

III 65 60 92,30% 

TOTAL 156 144 92,30% 

 

Management 

I 40 33 82,5% 

II 39 32 85,05% 

III 40 38 95% 

TOTAL 119 103 86,55% 

TOTAL FSEGA IF 568 506 89,08% 

 

Aşa cum se poate observa, cel mai scăzut grad de promovare la programele de 

licenţă, învăţământ cu frecvenţă s-a înregistrat la programul  de studii Finanțe și bănci, an II, 

cu 80,55% grad de promovare, iar cel mai ridicat la programul de studii Management, an III, 

de 95%. La programele de ID, cel mai scăzut grad de promovare s-a înregistrat la ECTS de 

69,69%, an I, iar cel mai ridicat grad de promovare s-a înregistrat la ECTS, an II, de 91,66%.  

 

Tabelul 2.14. - Situaţia promovării pe ani de studii pe programe de studii de licenţă ID, la 

Facultatea Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (ID), în anul  univ. 2014/2015 

 

PROGRAMUL DE STUDII 
ANUL DE 

STUDIU 

NR. DE  

STUDENŢI   

ÎNSCRIŞI 

NR. 

STUDENŢI 

PROMOVAŢI 

GRAD DE 

PROMOVARE 

Economia comerţului, turismului 

şi serviciilor 

I 33 23 69,69% 

II 24 22 91,66% 

III 29 26 89,65% 

TOTAL 86 71 82,55% 

Contabilitate şi informatică de 

gestiune 

I - - - 

II - - - 

III 25 22 88% 

TOTAL 25 22 88% 

Management 

I - - - 

II - - - 

III 28 24 85,71% 

TOTAL 28 24 85,71% 

TOTAL FSEGA ID 139 117 84,17% 
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La master, cel mai scăzut grad de promovare s-a înregistrat la programul de master 

AATS, an II, de 83,33%, iar la cel mai ridicat grad de promovare s-a înregistrat la programul 

de master BA, an II de 100%.  

 

Tabelul 2.15.- Situaţia promovării pe ani de studii şi programe de studii de master, la 

Facultatea Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, în anul  univ. 2014/2015 

PROGRAMUL DE STUDII 
ANUL DE 

STUDIU 

NR. DE  

STUDENŢI   

ÎNSCRIŞI 

NR. 

STUDENŢI 

PROMOVAŢI 

GRAD DE 

PROMOVARE 

Bănci şi asigurări 
I 26 23 88,46% 

II 23 23 100% 

TOTAL 49 46 93,87% 

Administrarea afacerilor în 

turism şi servicii 

I 36 32 88,88% 

II 24 20 83,33% 

TOTAL 60 52 86,66% 

Managementul  

dezvoltării afacerilor 

I 30 27 90% 

II 37 34 91,89% 

TOTAL 67 61 91,04% 

Control, audit şi  

expertiză financiar - contabilă 

I 33 28 84,84% 

II 23 20 86,95% 

TOTAL 56 48 85,71% 

TOTAL FSEGA - Master 232 207 89,22% 
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La Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative, situaţia 

promovărilor pe ani de studii/pe programe de studii de licenţă, pe programe de studii de 

masterat sau pe total facultate se prezintă în Tabelul 2.16 (Învăţământ cu frecvenţă), Tabelul 

2.17 (ID), Tabelul 2.18 (Programe de studii de masterat).  

 

Tabelul 2.16.- Situaţia promovării pe ani de studii şi programe de licenţă, la Facultatea 

Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative (IF), în anul  univ. 2014/2015 

PROGRAMUL DE 

STUDII 

 

IF 

ANUL 

DE 

STUDIU 

NR. DE  STUDENȚI   

INSCRISI ÎN ANUL  

UNIV. 2014/2015 

NR. STUDENŢI 

PROMOVAŢI 

GRAD DE 

PROMOVARE 

(%) 

Drept 

I 78 60 76,92% 

II 73 62 84,93% 

III 92 86 93,47% 

IV 89 79 88,76% 

TOTAL 332 287 86,64% 

Administraţie publică 

I 28 21 75% 

II 32 27 84,37% 

III 48 43 89,58% 

TOTAL 108 91 84,25% 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

I 25 17 68% 

II 25 23 92% 

III - - - 

TOTAL 50 40 80% 

Sociologie 

I - - - 

II 18 18 100% 

III 25 22 88% 

TOTAL 43 40 93,02% 

Limba și literatura 

engleză-limba și literatura 

română 

I 30 24 80% 

II 49 43 87,75% 

III 14 14 100% 

TOTAL 93 81 87,09% 

Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar 

I 50 45 90% 

II 35 34 97,14% 

TOTAL 85 79 92,94% 

Istorie  I 22 15 68,18% 

TOTAL 22 15 68,18% 

TOTAL FRIDSA IF 733 633 86,40% 
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Analizând datele prezentate, se constată că cel mai scăzut grad de promovare la 

programele de licenţă, învăţământ cu frecvenţă s-a înregistrat la programul  de studii Istorie, 

an I, cu 68,18% grad de promovare, iar cel mai ridicat la programele de studii Sociologie, an 

II și LLE-LLR, an III, de 100%. 

La programele de ID, cel mai scăzut grad de promovare s-a înregistrat la Drept, an I 

de 70%, iar cel mai ridicat grad de promovare s-a înregistrat la Drept, an III, de 93,33%. 

 

Tabelul 2.17. - Situaţia promovării pe ani de studii pe programe de studii de licenţă ID, la 

Facultatea Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative (ID), în anul  univ. 

2014/2015 

PROGRAMUL DE 

STUDII 

 

ID 

ANUL 

DE 

STUDIU 

NR. DE  STUDENȚI   

INSCRISI ÎN ANUL  

UNIV. 2014/2015 

NR. 

STUDENŢI 

PROMOVAŢI 

GRAD DE 

PROMOVARE 

(%) 

Drept 

I 40 28 70% 

II 38 34 89% 

III 45 42 93,33% 

IV 25 21 84% 

TOTAL FRIDSA ID 148 125 84,45% 

 

 

La master, aşa cum se poate constata în Tabelul 2.18, cel mai scăzut grad de 

promovare s-a înregistrat la programul de master Carieră judiciară, an I, de 68,18%, iar cel 

mai ridicat grad de promovare s-a înregistrat la programul de master ACUI, an II, de 100%. 
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Tabelul 2.18- Situaţia promovării pe ani de studii pe programe de studii de master, la 

Facultatea Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative, în anul  univ. 2014/2015 

PROGRAMUL DE 

STUDII 

ANUL DE 

STUDIU 

NR. DE  STUDENȚI   

INSCRISI ÎN ANUL  

UNIV. 2014/2015 

NR. 

STUDENŢI 

PROMOVAŢI 

GRAD DE 

PROMOVARE 

(%) 

Carieră judiciară 
I 22 15 68,18% 

II 40 39 97,50% 

TOTAL 62 54 87,09% 

Administraţie publică 

europeană 
I 23 20 86,95% 

II 24 21 87,50% 

TOTAL 47 41 87,20% 

Sisteme administrative 

şi relaţii internaţionale 
I - - - 

II 22 17 77,27% 

TOTAL 22 17 77,27% 

Administrarea şi 

conducerea unităţilor 

de învăţământ 

I 30 23 76,66% 

II 26 26 100% 

TOTAL 56 49 87,50% 

TOTAL FRIDSA 187 161 86,10% 

 

 

 
 

 

 

 

La Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, situaţia promovărilor pe ani de 

studii/pe programe de studii de licenţă sau pe total facultate şi pe programe de studii de 

masterat sau pe total facultate se prezintă în Tabelul nr. 2.19 (programe de studii de licenţă), 

respectiv Tabelul 2.20 (programe de studii de masterat).  

 



Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Raport privind starea universităţii, 2015 
 

 41 

Tabelul 2.19.- Situaţia promovării pe ani de studii şi programe de studii de licenţă, la 

Facultatea Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, în anul  univ. 2014/2015 

PROGRAMUL DE 

STUDII  

 

 

ANUL 

DE 

STUDIU 

NR. DE  STUDENȚI   

INSCRISI ÎN ANUL  

UNIV. 2014/2015 

NR. STUDENŢI 

PROMOVAŢI 

GRAD DE 

PROMOVARE 

(%) 

Asistenţă medicală generală I 

 

20 18 90,00% 

II 

 

20 18 90,00% 

III 16 16 100% 

TOTAL 56 52 92,85% 

Educaţie fizică şi sportivă I 

 

35 28 80,00% 

II 41 34 82,92% 

III 45 36 80,00% 

TOTAL 121 98 80,99% 

Kinetoterapie şi motricitate 

specială 

I 

 

30 28 93,33% 

II 29 26 89,65% 

III 18 18 100% 

TOTAL 77 72 93,50% 

 TOTAL FSMC 254 222 87,40% 

 

 

Analizând datele prezentate, se constată că cel mai scăzut grad de promovare la 

programele de licenţă, învăţământ cu frecvenţă s-a înregistrat la programul de studii EFS, 

anii I și III, cu 80% grad de promovare, iar cel mai ridicat la programele de studii Asistenţă 

Medicală Generală și KMS, an III, de 100%.  
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Tabelul 2.20.- Situaţia promovării pe ani de studii şi programe de studii de master, la 

Facultatea Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, în anul  univ. 2014/2015 

PROGRAMUL DE STUDII  

 

 

ANUL DE 

STUDIU 

NR. DE  STUDENȚI   

INSCRISI ÎN ANUL  

UNIV. 2014/2015 

NR. STUDENŢI 

PROMOVAŢI 

GRAD DE 

PROMOVARE 

(%) 

Ştiinţa motricităţii în 

activităţi didactice şi de 

timp liber 

I 23 19 82,60% 

II 18 14 77,77% 

TOTAL  FSMC 41 33 80,48% 

 

 
 

 

2.5. Facilităţi acordate studenţilor 
 

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 

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% pentru absolvenţii Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu (de licenţă/masterat), dacă urmează o altă 

specializare în cadrul Universităţii; 

 reducerea taxei de şcolarizare cu 25% pentru studenţii cu handicap; 
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 reducerea taxei de şcolarizare pentru programul de studii de masterat 

Administrarea și conducerea unităților de învățământ, pentru cadre didactice; 

 reducerea taxei de școlarizare cu 50% la cursurile organizate în cadrul Colegiului 

Universităţii „Constantin Brâncuşi”;   

 informarea studenţilor, prin intermediul paginii web a universităţii, 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; 

 asigurarea serviciilor de cămin-cantină  pentru toţi studenţii solicitanţi; 

 dezvoltarea reţelei internet la toate căminele studenţeşti; 

 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/performanță; 

- 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 Consiliere şi Orientare în Carieră; 

 organizarea şi desfăşurarea mobilităţilor studenţeşti în cadrul Programului  

Erasmus+, pe baza acordurilor interuniversitare;  

 platforma e - learning pentru ID, Centre de informare şi documentare  şi  studioul 

TV; 

 organizarea unor cursuri gratuite pentru studenți: Antreprenoriat, Limbi moderne 

aplicate, Proiecte europene – aplicații și cursuri în domeniul medical; 

 cuprinderea în numeroase proiecte educaționale finanțate din fonduri europene; 

 acordarea altor tipuri de burse decât cele reglementate conform legii 

(performanță, merit, sociale), astfel: 

 burse de excelenţă ale Senatului, acordate studenţilor, din veniturile 

extrabugetare ale universității, indiferent de statutul de şcolarizare, în funcţie 

de medie şi rezultatele deosebite obţinute în domeniul cercetării ştiinţifice; 

 burse de cercetare din contracte (cuantumul, lista beneficiarilor şi durata de 

acordare a bursei fiind propuse de către directorul de proiect, pe durata 

derulării contractului); 
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 burse nominale acordate de cadrele didactice ale universității. Criteriile sunt 

stabilite de cadrul didactic respectiv și sunt aduse la cunoștința Senatului 

Universităţii; 

 organizarea programului de voluntariat pentru studenți „Voluntariat în 

Universitate” (V.I.U.), studenții participanți la acțiunile respective dobândind 

abilități și competențe profesionale și transversale și putând obține max. 5 

credite/semestru; 

 acordarea posibilității studenților de a frecventa, gratuit, cursuri la alte facultăți 

sau programe din Universitate (maxim 2 discipline/semestru), disciplinele respective 

fiind considerate discipline facultative în raport cu programul de studii la care este 

înmatriculat, rezultatele obținute la aceste discipline fiind înscrise în Suplimentul la 

Diplomă; 

 acordarea burselor de performanță, merit, sociale, conform regulamentului 

propriu de acordare a burselor, şi alte 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 și din veniturile proprii ale universităţii (fiecare 

facultate contribuind la fondul de burse cu un procent cuprins între 15-20%). 

Cuantumul burselor acordate în prezent de universitate este detaliat în continuare, 

astfel: 

- bursa de performanţă          600 lei/lună 

- bursa  de merit  400 lei/lună 

- bursa de ajutor social  300 lei/lună 

- bursa de ajutor social ocazional (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz    

de deces)    300 lei/lună 

Dinamica numărului de burse acordate de universitate, în perioada 2010-2015, pe 

categorii de burse se prezintă în fig. 2.11 a) pentru semestrul I și în fig. 2.11. b) pentru 

semestrul II. 
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Fig. 2.11. a) Numărul burselor acordate în semestrul I al fiecărui an universitar, în 

perioada 2010-2015 

 

 
Fig. 2.11 b) Numărul burselor acordate în semestrul II al fiecărui an universitar, în 

perioada 2010-2015 
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2.6. Inserţia profesională a absolvenţilor 

 

În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, urmărirea traiectoriei 

profesionale a absolvenţilor se realizează centralizat, utilizându-se în acest scop o procedură 

ce presupune completarea de către absolvent la absolvire a unei fişe de urmărire, ulterior, la 

nivelul facultăţilor gestionându-se date cu privire la inserţia pe piaţa muncii a acestora.  

Situaţia pe facultăţi şi programe de studii a traiectoriei profesionale, imediat după 

absolvire, a absolvenţilor anului 2015 şi comparativ pe ultimii 5 ani, conform datelor 

gestionate de facultăţi este prezentată în continuare. 

La Facultatea de Inginerie, în promoţia anului 2015 au finalizat studiile obţinând 

diplomă de inginer 116 absolvenţi. Dintre aceştia, 76 erau angajaţi la sfârşitul anului 2015, 

33 fiind angajaţi la nivelul studiilor absolvite, adică 28,44%.  56 absolvenţi, respectiv 

48,27%, au optat să-şi continue studiile la masterat. Situaţia traiectoriei profesionale după 

examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă a absolvenţilor promoţiei 2015, pe 

programe de studii este prezentată în tabelul următor. 

 

 

Tabelul 2.21.a Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor 

de studii de licenţă ai Facultăţii de Inginerie, promoţia 2015 

 

Domeniul de ierarhizare 

Situaţie absolvenţi 

Număr 

absolvenţi 
cu diplomă 

Angajaţi 
Nr. 

Angajaţi 
% 

Angajaţi 
studii 

Nr. 

Angajaţi 
studii 

% 

Înscrişi 

master 

Nr. 

Înscrişi 

master 

% 

Inginerie energetică 25 18 72% 6 24% 11 44% 

Ingineria mediului 31 20 64,51% 4 12,9% 16 51,61% 

Ingineria sistemelor 31 21 67,74% 17 54,83% 17 54,83% 

Inginerie industrială 14 8 57,14% 5 35,71% 7 50% 

Inginerie şi management 15 9 60% 1 11,11% 5 33,33% 

TOTAL FI 116 76 65,51% 33 28,44% 56 48,27% 

 

 

În dinamică, traiectoria profesională a absolvenţilor studiilor universitare de licenţă ai 

Facultăţii de Inginerie, respectiv angajarea la nivelul studiilor absolvite şi/sau continuarea 

studiilor prin programe de masterat, pentru toate programele de studii organizate de facultate în 

perioada 2010-2015 ani, este prezentată în tabelul 2.21 b). 
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Tabelul 2.21.b) Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor 

de studii de licenţă ai Facultăţii de Inginerie, pentru promoțiile anterioare 

Programul de studii 
Număr 

absolvenți 

Angajați 

studii 

nr. 

Angajați 

studii 

% 

Înscriși 

master 

Nr. 

Înscriși 

master 

% 

 

Inginerie Energetică 

      

 

2014 46 8 17,39 18 39,13 

2013 33 4 12,10 16 48,40 

2012 39 11 28,20 14 35,80 

2011 32 17 53,10 6 18,70 

2010 40 24 60,00 23 57,50 

Ingineria și protecția 

mediului în industrie 

     

 

 

2014 49 6 12,24 22 44,89 

2013 37 15 40,54 15 40,54 

2012 46 28 60,86 18 39,13 

2011 50 29 58,00 12 24,00 

2010 51 30 58,82 14 27,45 

Automatică și 

Informatică aplicată 

  
   

 

2014 33 20 60,6 17 51,51 

2013 28 17 60,71 3 10,71 

2012 28 13 46.42 4 14,28 

2011 24 18 75,00 2 8,33 

2010 24 11 45,80 - - 

 

Tehnologia 

construcțiilor de 

mașini 

      
2014 21 11 52,38 18 85,71 

2013 17 9 52,94 4 44,44 

2012 26 17 53,00 11 42,00 

2011 37 28 76,00 12 32,00 

2010 35 16 46,00 20 57,00 

Inginerie și 

management 

      

2014 27 4 14,81 6 22,22 

2013 14 1 7,14 2 14,28 

2012 13 8 62 3 23,00 

2011 16 11 69 1 6,00 

2010 23 12 52 9 39,00 

 

 La Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, în anul 2015, au 

finalizat studiile de licenţă, promovând examenul de finalizare şi obţinând diplomă de 

licenţă în sesiunea iulie 2015 un număr de 241 de absolvenţi. Din aceştia, au reuşit până la 

finele anului să se angajeze corespunzător studiilor absolvite doar un număr de 40 de 

absolvenţi, adică 16,59%, în timp ce 65 absolvenţi, adică 26,97%, au decis să-şi continue 

studiile la programe de masterat.  

Situaţia pe programe de studii este prezentată în tabelul 2.22. a). 
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Tabelul 2.22.a) - Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor 

de studii de licenţă ai Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, promoţia 

2015 

 

Nr. Specializarea 
Forma 

de înv. 

Absolv. cu 

licenţă 

Inscrisi la master  Angajaţi 
Angajaţi la 

nivelul studiilor 

Nr. % Nr. % Nr % 

1.  Finanţe şi bănci Zi+ID 57 16 28,07 34 59,65 10 17,54 

2.  Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor Zi+ID 68 14 20,59 21 30,88 6 8,82 

3.  Contabilitate şi 

informatică de gestiune Zi+ID 60 22 36,67 31 51,67 22 36,67 

4.  Management Zi+ID 56 13 23,21 11 19,64 2 3,57 

 Total FSEGA 241 65 26,97 97 40,24 40 16,59 

 

În dinamică, traiectoria profesională a absolvenţilor studiilor universitare de licenţă 

ai Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, respectiv angajarea la nivelul 

studiilor absolvite şi/sau continuarea studiilor prin programe de masterat, pentru cele 4 

programe de studii, în perioada 2010-2015, este prezentată în Tabelul 2.22. b). 

Se constată o uşoară creştere a ponderii absolvenţilor de licenţă care optează pentru 

continuarea studiilor prin programe de masterat imediat după absolvirea studiilor de licenţă, 

concomitent cu o diminuare a numărului de absolvenţi care finalizează studiile şi obţin 

diplomă de licenţă în prima sesiune de examene. 

 

 

Tabelul 2.22. b) Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor 

de studii de licenţă ai Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, pentru 

promoțiile anterioare 

Programul de studii de 

licenţă 
Anul 

Număr 

absolvenţi cu 

diplomă de 

licenţă 

Angajaţi 

la nivelul 

studiilor 

nr. 

Angajaţi la 

nivelul 

studiilor 

% 

Înscrişi la 

master 

nr. 

Înscrişi la 

master 

% 

Finanţe şi Bănci 

      

2014 38 9 23,68 19 50,00 

2013 59 10 16,95 31 52,54 

2012 78 22 28,21 45 57,69 

2011 118 9 7,63 30 25,42 

2010 152 26 17,11 35 23,03 

Economia Comerţului, 

Turismului şi Serviciilor 

 

      

2014 59 8 13,56 25 42,37 

2013 80 39 48,75 32 40,00 

2012 85 49 57,65 25 29,41 

2011 86 41 47,67 22 25,58 

2010 100 66 66,00 22 22,00 

Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

      

2014 38 8 21,05 14 36,84 

2013 53 18 33,96 13 24,53 

2012 37 29 78,38 14 37,84 

2011 49 27 55,10 18 36,73 

2010 68 48 70,59 18 26,47 
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Management 

      

2014 47 6 12,77 13 27,66 

2013 69 27 39,13 19 27,54 

2011 79 40 50,63 27 34,18 

2012 62 52 83,87 21 33,87 

2010 80 38 47,50 8 10,00 

 

La programele Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative 

(actual FSJ și FSEMP), situaţia inserţiei, respectiv continuării studiilor pentru absolvenţii 

promoţiei 2015, este prezentată în Tabelele 2.23 a) și 2.23 ab). 

 

Tabelul 2.23. a) Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor 

de studii de licenţă ai Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative, 

promoţia 2015 (actual FSJ) 

Programul de studii 
Număr 

absolvenţi 

Angajaţi la 

nivelul 

studiilor 

nr. 

Angajaţi la 

nivelul 

studiilor % 

Înscrişi la 

master 

nr. 

Înscrişi la 

master 

% 

Drept ZI 69 13 37,14 16 23,18 

 Drept ID 16 3 31,25 3 18,75 

Total facultate 87 16 18,39 19 21,83 

 

Tabelul 2.23. b) Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor 

de studii de licenţă ai Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative, 

promoţia 2015 (actual FSEMP) 

Programul de studii 

Număr 

absolvenţi  cu 

diplomă de 

licență 

Angajaţi la 

nivelul 

studiilor 

nr. 

Angajaţi la 

nivelul 

studiilor % 

Înscrişi la 

master 

nr. 

Înscrişi la 

master 

% 

Administraţie publică 36 4 11,11 17 47,22 

Sociologie 13 2 15,38 7 53,84 

Limba și literatura 

engleză-limba și 

literatura română 

2 1 50 - - 

Total facultate 51 7 13,72 24 47,05 

 

 

În dinamică, traiectoria profesională a absolvenţilor studiilor universitare de licenţă 

ai Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative, respectiv angajarea la 

nivelul studiilor absolvite şi/sau continuarea studiilor prin programe de masterat, pentru 

toate programele de studii organizate în perioada 2010-2015 este prezentată în Tabelele 2.24 

a) și 2.24 b). 
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Tabelul 2.24. a) Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor Facultăţii de Relaţii 

Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative (actual FSJ), pe programe de studii, pentru 

promoțiile anterioare 

Programul de studii 
Număr 

absolvenţi 

Angajaţi 

la nivelul 

studiilor 

nr. 

Angajaţi la 

nivelul 

studiilor 

% 

Înscriși la 

master 

nr. 

Înscriși la 

master 

% 

Drept - ZI 

2014 110 12 13,89 22 15,28 

2013 84 5 9,52 13 15,47 

2012 66 10 15,16 19 28,79 

2011 82 12 14,64 13 20,97 

2010 102 18 17,65 33 32,36 

Drept I.D 

2014 34 9 26,83 3 8,82 

2013 61 6 9,83 5 8,19 

2012 56 7 12,5 4 7,14 

2011 44 12 27,27 3 6,81 

2010 44 12 27,27 5 11,6 

 

 

Tabelul 2.24. b) Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor Facultăţii de Relaţii 

Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative (actual FSEMP), pe programe de studii, 

pentru promoțiile anterioare 

 

Programul de studii 
Număr 

absolvenţi 

Angajaţi 

la nivelul 

studiilor 

nr. 

Angajaţi la 

nivelul 

studiilor 

% 

Înscriși la 

master 

nr. 

Înscriși la 

master 

% 

Administraţie publică 

      

2014 40 8 20 12 30 

2013 63 10 16,12 32 51,61 

2012 62 13 21,31 30 49,18 

2011 42 14 35 18 45 

Relaţii Internaţionale 

şi studii europene 

      

2014 34 2 6,66 12 40 

2013 31 5 17,24 14 48,27 

2012 43 2 4,65 30 69,76 

2011 53 4 8,51 31 65,95 

Istorie 
2013 17 4 23,52 1 5,88 

2012 16 7 58,33 2 16,66 

 

 

La Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, au absolvit 49 de studenţi ai celor 3 

programe de studii de licență şi care au obţinut diploma de licenţă. Dintre aceştia, 33 de 

studenţi, adică 67,35% sunt angajaţi la 6 luni de la absolvire, din care 16, adică 32,65%, 

corespunzător studiilor absolvite. În acelaşi timp, 27 de absolvenţi au optat să-şi continue 

studiile la masterat, respectiv 55,10%. 
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Tabelul 2.25. a) Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor 

de studii de licenţă ai Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, promoţia 2015 

Nr. Specializarea 
Absolv. 

cu licenţă 

Înscrişi la master  Angajaţi 
Angajaţi la nivelul 

studiilor 

Nr. % Nr. % Nr % 

1 Educaţie fizică şi sportivă 34 20 58.82 21 61.76 9 26.47 

2 
Kinetoterapie şi motricitate 

specială 
15 7 46.46 12 80.00 7 46.46 

3 Asistenţă Medicală Generală - - - - - - - 

 TOTAL FSMC 49 27 55.10 33 67.35 16 32.65 

 

 

În dinamică, parcursul profesional al absolvenţilor ce au finalizat unul din cele 3 

programe de studii universitare de licenţă organizate de Facultatea de Ştiinţe Medicale şi 

Comportamentale, în perioada 2010-2015, respectiv angajare în conformitate cu domeniul şi 

nivelul studiilor absolvite sau continuarea studiilor la masterat, se prezintă în Tabelul 2.25 

b). 

 

Tabelul 2.25. b) Inserţia absolvenţilor programelor de studii ale Facultăţii de Ştiinţe 

Medicale şi Comportamental, pentru promoțiile anterioare 

Programul de studii Anul 
Număr 

absolvenţi 

Angajaţi 

la nivelul 

studiilor 

nr. 

Angajaţi 

la nivelul 

studiilor 

% 

Înscrişi la 

master 

nr. 

Înscrişi la 

master 

% 

Educaţie fizică şi sportivă 

2014 18 7 38.88 8 44,44 

2013 17 7 41,17 6 35,29 

2012 61 10 16,95 26 44,07 

2011 60 10 17,86 21 37,50 

2010 56 4 7,14 9 16,07 

Kinetoterapie şi motricitate 

specială 

2014 9 3 33,33 3 33,33 

2013 24 11 45,83 12 50,00 

Asistență medicală generală 2014 17 11 64,70 11 64,70 

 

Se constată o scădere a numărului de absolvenţi ce finalizează studiile obţinând 

diplomă de licenţă şi care reușesc să se angajeze, conform diplomei obţinute, imediat după 

absolvire, excepţie făcând programul de studii Asistenţă Medicală Generală unde angajarea 

la nivelul studiilor absolvite a fost de 64,7%, respectiv 11 din cei 17 absolvenţi ai promoției 

2014 (prima promoție a acestui program).  

 

2.7. Activitatea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră 

 

 Din anul 2007, în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, funcţionează 

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a Studenţilor (CICOCS).   

După publicarea Ordinului nr. 650 din 19 noiembrie 2014 prin care Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice a aprobat  Metodologia-cadru privind organizarea si funcţionarea 

http://lege5.ro/Gratuit/gqydoojsgu/ordinul-nr-650-2014-pentru-aprobarea-metodologiei-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-centrelor-de-consiliere-si-orientare-in-cariera-in-sistemul-de-invatamant-superior-din-romania
http://lege5.ro/Gratuit/gqydoojsgy/metodologia-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-centrelor-de-consiliere-si-orientare-in-cariera-in-sistemul-de-invatamant-superior-din-romania-din-19112014?pid=&d=2014-11-24
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centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din 

România, denumirea şi regulamentul de organizare şi funcţionare al  centrului s-a schimbat, 

devenind Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC).  

 Consilierea și orientarea carierei pe tot parcursul vieţii se referă la totalitatea 

serviciilor şi activităţilor care ajută persoanele de orice vârstă şi în orice moment al 

existenţei lor să facă alegeri în sfera educaţională, de formare sau muncă şi să îşi 

gestioneze cariera. 

Grupul ţintă vizat de activităţile desfăşurate de Centrul de Consiliere si Orientare în 

Carieră din cadrul UCB este alcătuit din: 

-  studenţii universităţii; 

-  elevii din anii terminali de liceu; 

-  absolvenţii proprii sau ai altor universităţi.  

 

Obiectivele CCOC sunt: 

- consilierea elevilor și a studenţilor în privinţa traseului educaţional; 

- reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în 

carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar; 

- facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască 

nevoile reale ale pieţei muncii;  

- creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite. 

 

 CCOC trebuie să ofere consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere și evaluare 

psihologică, precum și consiliere în carieră.  

 

Activitatea CCOC presupune: 

1. informarea, orientarea și consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studenţilor prin 

oferirea următoarelor servicii:  

a) consiliere educaţională şi vocaţională; 

b) consiliere si evaluare psihologică; 

c) consiliere în carieră; 

d) elaborarea de materiale destinate informării, orientării ş consilierii; 

 

2. acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor și 

absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum: 

a) sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare; 

b) organizarea de prezentări de companii; 

c) sesiuni de formare pentru dezvoltarea competentelor transversale ale studenţilor; 

d) realizarea de studii si analize periodice privind abandonul universitar, integrarea 

absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare 

profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora; 

e) elaborarea și aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe 

piaţă muncii; 

http://lege5.ro/Gratuit/gqydoojsgy/metodologia-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-centrelor-de-consiliere-si-orientare-in-cariera-in-sistemul-de-invatamant-superior-din-romania-din-19112014?pid=&d=2014-11-24
http://lege5.ro/Gratuit/gqydoojsgy/metodologia-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-centrelor-de-consiliere-si-orientare-in-cariera-in-sistemul-de-invatamant-superior-din-romania-din-19112014?pid=&d=2014-11-24
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f) participări la activităţi organizate de către ALUMNI;  

 

3. informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile 

în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în 

conformitate cu Registrul naţional al calificărilor în învăţământul superior si Cadrul 

naţional al calificărilor, prin mijloace specifice precum sesiuni de prezentare de tip „zilele 

porţilor deschise”, târguri educaţionale, vizite tematice etc.; 

 

4. informarea și consilierea studenţilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale din 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru cicluri de învăţământ superioare;  

 

5. consilierea persoanelor înregistrate la CCOC, privind aptitudinile în arte practice (sau  

vocaţionale) şi participarea acestora la diferite activităţi de voluntariat, conform 

prevederilor legale; 

 

6. întocmirea documentaţiei privind selecţia studenţilor pentru activităţi de voluntariat şi 

asigurarea evidenţei persoanelor conform regulamentelor privind voluntariatul, aprobate 

de senatul universităţii.  

 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a sprijinit procesul de monitorizare a 

inserției absolvenților la nivel de universitate, centralizând datele furnizate de facultăți.  

 

 

2.8. Activitatea organizaţiilor studenţeşti 

În anul 2015, în UCB, ca organizație studențească a funcţionat doar Liga Studenţilor 

din Universitatea „Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu, întrucât prin Hotărârea Consiliului 

Facultăţii de Inginerie nr. 343/16.10.2015, validată de Consiliul de Administraţie, au încetat 

raporturile de colaborare cu Asociaţia Studenţilor din Universitatea „Constantin 

Brâncuşi”, pe fondul organizării defectuoase a acţiunii Balul Bobocilor 2013, acţiune care a 

adus grave prejudicii de imagine universităţii. Totodată, s-a solicitat acestei organizaţii, 

modificarea statutului în sensul pierderii calităţii de membru al asociaţiei la încetarea 

statutului de student. 

 La iniţiativa organizaţiei studenţeşti Liga Studenţilor din Universitatea „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în anul 2015, au fost organizate 3 conferințe studențești, 

prezentate în continuare: 

 

ZILELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI DIN UCB 

În perioada 23-25 aprilie 2015, a avut loc cea de-a VIII-a ediţie a Sesiunii de 

Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti Zilele Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti din Universitatea 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, conferinţă ce a reunit studenţi din ţară şi din 

străinătate, dar și elevi care au participat cu lucrări ştiinţifice în diverse domenii (ştiinţe 

economice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale, litere, kinetoterapie, medicină 

generală şi educaţie fizică).  
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La acest proiect, au luat parte 138 de participanți, dintre care 11 elevi de la liceele din 

Târgu-Jiu, 34 de studenţi ai Universității „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu și 93 de studenți 

de la Universităţi din ţară precum: Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Şcoala 

Naţională de Studii Politice şi Administrative, Universitatea Bucureşti, Universitatea 

„Ovidius” din Constanţa, Universitatea din Petroşani, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Hyperion” din Bucureşti, 

Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și 

Universitatea „Ecologică” din Bucureşti. 

Prin participarea la cea de-a VIII-a ediţie a ZCSSUCB 2015, studenţii, masteranzii şi 

elevii au avut posibilitatea de a-și publica studiile elaborate în volumul ZCSSUCB 2015, 

fiind astfel publicate 107 articole științifice.  

Coordonatorii principali ai proiectului au fost studenții Ştefan Cristian MOŞOI și 

Gheorghe ADĂMUŢE.  

Coordonatorii proiectului la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor: 

Roxana Anișoara ECOBICI și Maria CREŢAN. 

Coordonatorii proiectului la Facultatea de Inginerie: Ionel ALDEA și Maria 

FRĂŢILESCU. 

Coordonatorii proiectului la Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale: Adrian 

MĂLĂESCU și Octavian VELCEA. 

Coordonatorii proiectului la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe 

Administrative: Iuliana SPINEANU, Claudia ŞOIOGEA, Alin MERGEA și Oana DIMA.  

 

În perioada 03-05 decembrie 2015, au avut loc cele 5 Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice 

Studenţeşti din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu: ENGINEERING 

SCIENTIARUM, ECONOMICS SCIENTIARUM, SENTENTIA, MENS SANA IN 

CORPORE şi LEGE SAPERE AUDE!, care au reunit studenţi din întreaga ţară, dar și 

elevi. 

În cadrul celor 5 Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti din UCB, au luat parte 

147 de participanți, dintre care 8 elevi de la liceele din Târgu-Jiu, 65 de studenţi ai 

Universității „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu şi 74 de studenți de la Universităţi din ţară 

precum: Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Ecologică” din 

Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Bucureşti, Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea 

„Danubius” din Galaţi, Universitatea din Petroşani, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea „Lucian Blag” din Sibiu, Universitatea Hyperion din Bucureşti, 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii 

Politice şi Administrative și Universitatea din Pitești.  

Participanții au avut posibilitatea de a-și publica studiile elaborate în volumele 

ENGINEERING SCIENTIARUM 2015, ECONOMICS SCIENTIARUM 2015, 

SENTENTIA 2015, MENS SANA IN CORPORE 2015 şi LEGE SAPERE AUDE! 2015, 

fiind astfel publicate 135 de articole științifice.  
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Coordonatorii principali ai proiectelor: studenții Moşoi Ştefan şi Adămuţe 

Gheorghe.  

 

La Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti ENGINEERING 

SCIENTIARUM, aflată la cea de-a V-a ediţie, desfăşurată în cadrul Facultăţii de Inginerie 

și Dezvoltare Durabilă, s-au înscris un număr de 17 studenţi, dintre care 12 studenţi din alte 

centre universitare, 5 studenţi ai Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu și 5 elevi. 

În volumul ENGINEERING SCIENTIARUM 2015, au fost publicate 18 articole ştiinţifice. 

Coordonatorii proiectului ENGINEERING SCIENTIARUM au fost studenții Aldea Ionel şi 

Frăţilescu Maria.  

La Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti ECONOMICS 

SCIENTIARUM, aflată la cea de-a III-a ediţie, desfăşurată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, s-au înscris un număr de 29 de studenţi, dintre care 13 studenţi din alte centre 

universitare, 16 studenți ai Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu și 2 elevi. În 

volumul ECONOMICS SCIENTIARUM 2015, au fost publicate 30 de articole ştiinţifice. 

Coordonatorii proiectului ECONOMICS SCIENTIARUM au fost studenții Adămuțe 

Gheorghe și Velcea Octavian.  

La Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti SENTENTIA, aflată la cea de-a 

VI-a ediţie, desfăşurată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educației și Management Public,   

s-au înscris un număr de 28 de studenţi, dintre care 12 studenţi din alte centre universitare, 

16 studenţi din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu și un elev. În 

volumul SENTENTIA 2015, au fost publicate 30 de articole ştiinţifice. Coordonatorii 

proiectului SENTENTIA au fost studenții Spineanu Iuliana şi Șoiogea Claudia.  

La Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti MENS SANA IN CORPORE 

SANO, aflată la cea de-a VI-a ediţie, desfăşurată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi 

Comportamentale, s-au înscris un număr de 14 studenţi, dintre care 8 studenţi din alte centre 

universitare și 6 studenţi din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. În 

volumul MENS SANA IN CORPORE SANO 2015, au fost publicate 14 articole ştiinţifice. 

Coordonatorii proiectului MENS SANA IN CORPORE SANO au fost studenții Mălăescu 

Adrian şi Ciobanu Adrian.  

 

La Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti LEGE SAPERE AUDE!, aflată 

la cea de-a VII-a ediţie, desfăşurată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, s-au înscris un 

număr de 51 de studenţi, dintre care 29 de studenţi din alte centre universitare şi 22 de 

studenţi din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. În volumul LEGE 

SAPERE AUDE! 2015, au fost publicate 43 de articole ştiinţifice. Coordonatorii proiectului 

LEGE SAPERE AUDE! au fost studenții Mergea Alin şi Ștefan Mădălin Constantin Vasile.  

  

Organizaţia Liga Studenţilor din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-

Jiu a mai organizat şi alte activităţi, cum ar fi: 
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1. BALUL BOBOCILOR din UCB. Desfășurat în data de 18 noiembrie 2015, la 

acest concurs au participat zece studenţi, cinci la cel de Miss şi cinci la Mister, după cum 

urmează: Patricia Calmîc, Cristiana Beraru, Ariadna Gîju, Eliza Croicu, Mihaela Frăţilescu, 

Nicuşor Tănasie, Teodor Tăbuş, Bogdan Toropu, Ciprian Popescu şi Răzvan Popescu.  

În urma desfăşurării celor șase probe, publicul şi juriul format din: Prorector UCB, 

prof. univ. dr. Ștefan Ghimiși - președinte juriu, prof. univ. dr. Ion Lucian Medar – 

vicepreședinte Senat U.C.B., prep. Dorin Mihai Budescu, conf. univ. dr. Laura Magdalena 

Trocan, conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu, conf. univ. dr. Mirabela Curelar, şef lucrări dr. ing. 

Alin Stăncioiu şi student Petruța Raicu (locul 3 Miss 2014) au stabilit următorul clasament: 

Loc Miss Mister 

I Patricia Calmîc - Facultatea de Ştiinţe 

Economice 

Nicuşor Tănasie – Facultatea de 

Inginerie şi Dezvoltare Durabilă 

II Cristiana Beraru - Facultatea de 

Ştiinţe Economice 

Teodor Tăbuş – Facultatea de Ştiinţe 

Medicale şi Comportamentale 

III Eliza Croicu - Facultatea de Ştiinţe 

Juridice 

Bogdan Toropu – Facultatea de Ştiinţe 

Medicale şi Comportamentale 

Popularitate Eliza Croicu Nicuşor Tănasie 

Acest eveniment a avut drept scop prioritar integrarea studenților de anul I în 

atmosfera studențească, oferind o seară de destindere plină de momente frumoase. În același 

timp, a fost o activitate creativă prin care atât participanții, cât și toți cei prezenți au 

acumulat o nouă experiență și au interacţionat activ. Invitat special a fost artista Lidia Buble.  

 

2. STUDENT PENTRU O SĂPTĂMÂNĂ | Ediţia I - 06 - 09 aprilie 2015 

 

Scopul acestui proiect l-a reprezentat integrarea elevilor în mediul academic, tinerii 

având ocazia de a experimenta viața de student și de a participa la viața activă din campus, 

prin activități educative, culturale și sociale, după cum urmează:  

 Cursuri deschise pentru elevi:  

 Curs „Managementul calităţii în administraţia publică”; 

 Curs „Protecţia juridică a copilului”; 

 Curs „Bazele generale ale atletismului”; 

 Curs „Metodica predării baschetului”; 

 Curs „Fundamentele gândirii politice moderne”; 

 Curs „Sociologia integrării europene”; 

 Curs „Drept penal. Partea specială”; 

 Curs „Teorie şi metodică în educaţie fizică şi sport”; 

 Curs „Monedă şi credit”; 

 Curs „Masaj şi tehnici complementare”; 

 Curs „Operaţiunile instituţiilor de credit”;  

 Lucrări practice „Fotbal”; 

 Lucrări practice „Activităţi motrice de timp liber”; 
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 Spectacol EcoStudStar; 

 Petrecere studenţească pentru elevi (Complex Studenţesc Debarcader); 

 Campionat de fotbal; 

 Campionat tenis de masă; 

 Campionat tenis de câmp; 

 Seară de film în Universitate; 

 Vizită laboratoare, săli de curs, participarea la activitățile desfășurate în 

universitate. 

 

3. FESTIVALUL NAȚIONAL STUDENȚIADA (26 octombrie – 01 noiembrie 

2015). Ajuns la cea de-a 10-a ediție, festivalul este unul dintre cele mai mari evenimente 

studențesti din România, care a integrat următoarele activităţi:  

- Curs „Dezvoltare personală și abilități non-juridice”; 

- Curs „Elaborare proiecte cu finanțare națională și europeană”; 

- Donare de sânge; 

- Campionat de fotbal; 

- Campionat de tenis de câmp; 

- Campionat de tenis de masă ; 

- Seară de film în universitate; 

- Seară de film la Cinema Sergiu Nicolăescu din Tg-Jiu (bilete gratuite); 

- Activităţi sportiv-recreative. 

 

4. În cadrul proiectului „SĂPTĂMÂNA VOLUNTARULUI”, ce a avut loc în 

perioada 11-16 mai 2015, s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

– Testarea gratuită a tensiunii arteriale, glicemiei şi a greutăţii corporale (zona centrală); 

– Campanie „Donare de sânge”; 

– Campionat de fotbal; 

– Campionat tenis de masă; 

– Campionat tenis de câmp.  

 

5. „ZIUA ABSOLVENTULUI” (16 - 17 iunie 2015), proiect la care absolvenţii 

UCB au participat la festivitatea de decernare a diplomelor onorifice de absolvire, ocazie cu 

care a avut loc și predarea „Cheii Succesului” unei noi generații. La manifestări, au 

participat şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, mediului economic şi foşti absolvenţi.  

 

6. „BICICLIADA” - Turul oraşului pe două roți - 5 iunie 2015 

Acțiunea a fost desfășurată cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător și s-a 

aflat la cea de-a 2-a ediţie, în cadrul căruia studenţii din trei centre universitare, Bucureşti, 

Iaşi şi Târgu-Jiu, au făcut un marş pe biciclete pentru a se implementa cea mai simplă 

metodă de protecţie a mediului şi pentru a promova un stil de viaţă sănătos. 

Prin acţiunea organizată, s-a dorit atât promovarea unui oraş mai puţin poluat, dar şi  

încurajarea universităţilor să amplaseze rasteluri de biciclete la fiecare facultate din 
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campusurile universitare, precum şi în faţa căminelor studenţeşti, astfel încât studenţii să fie 

încurajaţi să parcurgă drumul de la cămin sau de acasă către facultate cu bicicleta. 

La Târgu-Jiu, întâlnirea a avut loc în Piaţa Prefecturii, unde studenţii, cadrele 

didactice, dar şi alte persoane care au dorit să se alăture acestei iniţiative, au parcurs 

următorul traseu: Piaţa Prefecturii – Str. Calea Eroilor – Biserica „Sf. Trei Ierarhi” – Str. 

Mărăşeşti – Str. Tudor Vladimirescu – Parcul Coloanei Infinitului – Str. Calea Bucureşti – 

Preajba – Zona Artego – Bd. Ecaterina Teodoroiu – Zona Centru.  

 

7. „NOAPTEA CERCETĂTORILOR” - 25 septembrie 2015. Este cel mai 

important eveniment ştiințific din Europa, la care publicul de toate vârstele s-a bucurat de 

întâlniri cu oamenii de ştiinţă şi descoperirile acestora. Manifestările s-au desfășurat în zona 

pietonală centrală și au avut ca scop popularizarea ştiinţei şi învăţarea distractivă, prin 

experimente inedite, prezentări ştiinţifice și activităţi educative pentru copii, concursuri. 

Evenimentul a fost organizat de Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu și 

Liga Studenților. 

 

8. „STUDENȚII VĂ INVITĂ LA LECTURĂ!” | 1 iunie 2015. Studenții și cadrele 

didactice de la specializarea Limba și Literatura Engleză - Limba și Literatura Română, 

împreună cu Liga Studenților din UCB, au oferit cărți tinerilor ce se aflau în zona centrală a 

municipiului Tg-Jiu. Acțiunea a avut ca scop încurajarea cititului și sărbătorirea Zilei 

Internaționale a Copilului.  

 

9. ACȚIUNE DE PROMOVARE A UCB | Shopping City Târgu-Jiu, 9-12 iulie 

2015. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, cu sprijinul LSUCB a organizat 

acţiuni de promovare a ofertei educaţionale pentru anul universitar 2015-2016 în Shopping 

City Târgu-Jiu. În centrul comercial, au fost prezenți membrii Echipei de Fotbal UCB, 

studenții câștigători ai Concursului National „Să cunoaștem Mecatronica și Robotica", editia 

a II-a și a avut loc și prezentarea Roboților de la Facultatea de Inginerie.  

 

10. ACȚIUNE DE MĂRȚIȘOR – martie 2015. Cu ocazia venirii primăverii, 

studenții au împărțit felicitări doamnelor și domnișoarelor, în Shopping City Târgu-Jiu, 

centrul orașului Târgu-Jiu și în zona montană Rânca. 

 

11. „NOAPTEA CĂRȚILOR DESCHISE ÎN UCB” – 23 aprilie 2015 

Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor este sărbătorită în fiecare an, în 

data de 23 aprilie. Astfel, în fața Rectoratului Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu-

Jiu, la inițiativa UCB, a fost realizat un lanț uman care simbolizează susținerea demersurilor 

culturale de către cadrele didactice și membri ai Ligii Studenților.  

 

12. „CRĂCIUNUL - SĂRBĂTOARE STUDENŢEASCĂ”, proiect desfăşurat în 

luna decembrie 2015, unde membrii LSUCB au împărţit vin fiert, bomboane trecătorilor din 

zona centrală şi plăsuţe cu cadouri copiilor.  
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13. CORUL LSUCB - tot în cadrul acțiunii „CRĂCIUNUL - SĂRBĂTOARE 

STUDENŢEASCĂ”, studenţii au înfiinţat Corul LSUCB şi au colindat atât cadrele didactice 

din UCB, cât şi instituţiile publice din Tg-Jiu şi diverse societăţi comerciale.  

 

14. Campania caritabilă „DĂRUIEŞTE DE CRĂCIUN” s-a desfășurat pentru al 

cincelea an consecutiv și a constat în strângerea de fonduri, obiecte de îmbrăcaminte, 

rechizite, jucării și produse alimentare, pentru copiii și mamele din Centrul Maternal și 

Centrul de Zi Târgu-Jiu, pentru copiii din Complexul de servicii comunitare pentru copilul 

în dificultate Târgu-Jiu, dar și pentru o familie cu posibilități financiare reduse. Campania   

s-a derulat în perioada 1-17 decembrie 2015, aducând un zâmbet pe chipul celor care nu se 

pot bucura de Sfânta Sărbătoare a Crăciunului.  

 

15. Excursie Alba Iulia - 1 Decembrie 2015. 50 de studenți au participat la 

manifestările dedicate Zilei României.  

 

16. ACȚIUNE DE DONARE DE SÂNGE PENTRU VICTIMELE TRAGEDIEI 

DIN CLUBUL COLECTIV DIN BUCUREȘTI. Liga Studenţilor din UCB a invitat toți 

gorjenii să doneze sânge pentru victimele tragediei petrecute în noaptea de 30 octombrie 

2015, într-un club din București. Cei care au dorit să participe la această acțiune s-au 

prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu-Jiu, specificând faptul că donează 

pentru victimele tragediei din clubul bucureștean, sângele recoltat fiind trimis la spitalele din 

Capitală, în funcție de solicitări. 

 

17. ACȚIUNE DE MARCARE A TRASEELOR TURISTICE ÎN MUNȚII 

GORJULUI (RÂNCA). Acțiunea a fost organizată în data de 27 iunie 2015, de Serviciul 

Public Județean Salvamont și Salvaspeo Gorj, alături de studenți și cadre didactice de la 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, voluntari de la Liga Studenților Târgu-

Jiu, Asociația Montană Carpați și Clubul Trix Bike.  

 

18. CUPA LSUCB (13-15 mai 2015), Campionat de fotbal, tenis de masă și tenis de 

câmp).  

 

19. „DRAGOBETELE - SĂRBĂTOARE ROMÂNEASCĂ”, aflat la cea de-a 6-a 

ediţie, proiectul s-a desfăşurat în data de 24 februarie 2015, membrii LSUCB oferind 

certificate de logodnă pentru o zi, îndrăgostiţilor care au trecut prin zona centrală a oraşului 

Tg-Jiu, lângă Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative.  

 

20. În data de 28 martie 2015, în Parcul de la Coloana infinitului s-a desfăşurat 

proiectul „ORA PĂMÂNTULUI”, unde s-a stins iluminatul public şi au fost lansate 

lampioane spre cer.  
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21. „TG-JIU - ORAŞUL RECICLĂRII” - 20 mai 2015 (campanie de informare) 

 

22. HALLOWEEN STUDENT NIGHT - 30 octombrie 2015 

 

23. Susținerea și promovarea spectacolului caritabil „CÂNTEC PENTRU 

ZÂMBET DE COPIL”. Evenimentul a fost organizat de Asociația pentru Cultură, Sport și 

Reprezentare a Polițiștilor de Pretutindeni, în data de 1 iunie 2015, unde cei mai apreciaţi 

artişti de muzică populară au urcat pe scenă pentru a strânge banii necesari lui Vlad Daniel 

Popescu, în vârstă de 10 ani, diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică tip T.  

 

24. Inițiativa „Flashmob-ul SFERTUL STUDENȚESC” (scopul acestei acțiuni: 

participarea studenților la procesul de alegere a rectorului prin vot să fie în proporție de 25% 

din totalul electoratului participant). Acțiunea s-a desfășurat în data de 23 aprilie 2015, în 

liniște deplină, în 14 centre universitare din țară.  

 

25. Inițiativa „STUDENŢII INVITĂ DEMNITARII SĂ LOCUIASCĂ 

ALĂTURI DE EI O LUNĂ, CU BANII DE PE O BURSĂ SOCIALĂ” - septembrie 

2015. Liga Studenţilor din UCB, împreună cu alte organizații studențești din țară au lansat o 

invitație deschisă tuturor demnitarilor: „Veniți să locuiți alături de noi o lună, cu banii de 

pe o bursă socială! Abia atunci puteți înțelege supărările studenţilor.”  
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CAPITOLUL III 

 

SITUAŢIA PERSONALULUI ŞI A POSTURILOR VACANTE 

 

 

3.1. Context general 

 

La 31 decembrie 2015, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu avea un 

număr total de 257 angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Dintre aceştia, 

132 sunt cadre didactice titulare (51,36%) și 125 sunt personal administrativ și de 

cercetare (48,64%), înregistrându-se practic un raport de aproape 1 angajat personal 

administrativ la 1 cadru didactic, respectiv 0,94.  

 
 

Fig. 3.1.Structura personalului angajat în UCB, la 31 decembrie 2015 

 

 Raportul între cele două categorii de personal, deşi cu mici fluctuaţii, a crescut de la 

0,88 în 2011, la 0,94 în 2015, în special pe fondul diminuării numărului de cadre didactice 

de la 145 în 2011 la 132 în 2015, în condiţiile în care numărul total al personalului 

administrativ s-a menţinut aproximativ constant: 127 (2011), 125 (2015), așa cum se poate 

observa în tabelul 3.1. 

 

Tabelul 3.1.Evoluţia personalului angajat în UCB, pe perioada 31 dec. 2011 - 31 dec. 2015 

Anul 

Total 

angajaţi 

UCB 

Cadre didactice 

titulare 

Total personal 

administrativ și de 

cercetare 

Raport 

personal 

adm./cadru 

didactic Nr. 
Modificare faţă de 

2011 
Nr. 

Modificare faţă 

de 2011 

2011 273 139 - 134 - 0,96 

2012 280 145 +6 135 +1 0,93 

2013 266 137 -2 129 -5 0,94 

2014 264 138 -1 126 -8 0,91 

2015 257 132 -7 125 -9 0,94 

Sursa: Date interne UCB 

 

În figura 3.2., este reprezentată evoluţia numărului de angajaţi ai Universităţii, 

înregistrată la 31 decembrie, precum şi modificările structurale înregistrate în această 

perioadă. Se constată o evoluţie în general staţionară chiar dacă efecte ale prevederilor legii 
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educaţiei naţionale au determinat de-a lungul ultimilor 5 ani ieşiri din sistem, în general la 

nivelul cadrelor didactice ca urmare a împlinirii vârstei de pensionare, dar şi a faptului că o 

parte din personalul didactic fără titlul ştiinţific de doctor nu a reuşit ca în perioada 

prevăzută de lege să-şi finalizeze studiile doctorale.   

 

 
Fig. 3.2. Evoluţia personalului angajat în UCB, înregistrat la 31 decembrie, pe perioada 

2011-2015 

 

Cu toate că numărul cadrelor didactice a înregistrat o uşoară diminuare, cu aproape 

9% faţă de 2011, totuşi, dacă avem în vedere raportul nr. studenţi/nr. cadre didactice 

titulare, UCB înregistrează o diminuare evidentă, numărul studenţilor diminuându-se în 

această perioadă cu mai mult de 30%, în timp ce numărul cadrelor didactice s-a diminuat cu 

numai 9%, ceea ce explică eforturile financiare pe care le implică o astfel de structură 

supradimensionată (Tabelul 3.2). 

 

Tabelul 3.2. Evoluţia Raportului nr. studenţi/nr. cadre didactice în perioada 2011-2015 

An  

Nr. cadre 

didactice 

titulare 

Modificare 

faţă de 2011 

(%) 

Nr. 

studenţi 

Modificare 

faţă de 

2011 

(%) 

Nr. stud./cadru 

didactic 

2011 139 - 4275 - 30,75 

2012 145 -4,14 3904 -8,68 26,92 

2013 137 -3,45 3582 -16,21 26,14 

2014 138 -4,83 3125 -26,90 22,64 

2015 132 -8,97 2921 -31,67 22,12 

Sursa: Date interne UCB 
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 În ceea ce priveşte structura pe grade didactice a personalului de predare titular, 

aceasta se prezenta, la 31 decembrie 2015, astfel: 

- 29 profesori universitari, adică 22% din totalul cadrelor didactice; 

- 36 conferenţiari universitari, adică 27,3%; 

- 50 lectori şi şefi de lucrări, 37,9%; 

- 14 asistenţi universitari, 10,6%; 

- 3 preparatori universitari, 2,3% (cărora li s-a menţinut calitatea de titular până la 

1.10.2016, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 41/30.09.2015, art. XI). 

 

 

 
Fig. 3.3.Situaţia posturilor didactice pe functii didactice, la 31 decembrie 2015, la nivelul 

UCB 

 

Se remarcă faptul că, deşi numărul cadrelor didactice s-a diminuat cu 13 în 2015 faţă 

de 2011 și cu 5 față de 2014, ponderea gradelor superioare de conferenţiar şi profesor a 

ajuns la aproape 50%, crescând cu aproape 9% faţă de 2011.  

În tabelul 3.2., se pot observa modificările structurale înregistrate de personalul 

didactic titular al UCB, în ultimii 5 ani. 

 

Tabelul 3.2.Numărul cadrelor didactice titulare în UCB, la 31 decembrie 

Anul Total 
din care: 

Prep. Asist Lect./Sef lucr. Conf. Prof Conf. + Prof. 

2011 139 13 9,3% 21 15,1% 49 35,2% 26 18,7% 30 21,6% 40,5% 

2012 145 12 8,2% 22 15,1% 52 35,8% 29 20,0% 30 20,6% 40,6% 

2013 137 10 7,2% 17 12,4% 53 38,6% 28 20,4% 29 21,1% 41,5% 

2014 138 7 5,1% 18 13,0% 47 34,1% 37 26,8% 29 21,0% 47,8% 

2015 132 3 2,3% 14 10,6% 50 37,9% 36 27,3% 29 22,0% 49,2% 

Sursa: Date interne UCB  

 

3.2. Situaţia posturilor didactice şi a personalului didactic şi de cercetare 

La 31 decembrie 2015, statele de funcţii ale componentelor UCB însumau un număr 

total de 207 posturi didactice din care: 132 de posturi ocupate cu titulari cu norma de bază 

– cadre didactice şi de cercetare (63,76%) şi 75 de posturi didactice vacante (35,74%), 
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înregistrându-se o diminuare cu 9 posturi faţă de anul anterior (din care 6 posturi ocupate cu 

titulari şi 3 posturi vacante) - figura  3.4.  

 
Fig. 3.4.Situaţia posturilor didactice la nivelul UCB 

 

În tabelul 3.3., se prezintă situaţia posturilor didactice ocupate la nivelul UCB şi pe 

componente. 

 

Tabelul 3.3. Situaţia ocupării posturilor didactice din statele de funcţii, pe componente şi la 

nivelul UCB  

Nr. 

crt. 

Facultatea/ 

Structura 

departamentală 

Total. posturi Posturi ocupate 

Nr. 
% 

in total UCB 
Nr. 

% 

in total componenta 

1 FIDD 56 27,05 38 67,85 

2 FSE 42 20,28 35 83,33 

3 FSEMP 43 20,07 25 58,13 

4 FSJ 21 10,14 14 66,66 

5 FSMC 32 15,45 17 53,12 

6 DPPD 13 6,28 3 23,07 

Total UCB 207 100 132 63,76 

Sursa: Date interne UCB 

 

În timp ce Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic are o ocupare a 

posturilor de numai 23,07%, toate cele 5 facultăţi ale UCB au un grad de acoperire a 

posturilor din statele de funcţii de peste 50%, între acestea remarcându-se Facultatea de 

Ştiinţe Economice cu un grad de ocupare a posturilor de 83,33%, Facultatea de Inginerie şi 

Dezvoltare Durabilă cu 67,85% - care depăşesc media pe universitate sau Facultatea de 

Științe Juridice cu 66,66%. 

Chiar dacă pe parcursul anului 2015 au părăsit sistemul un număr de 9 cadre 

didactice titulare UCB, din diverse motive (1 profesor și 2 conferențiari prin pensionare, 1 

profesor prin demisie, 1 lector și 2 asistenți prin acordul părților și 2 preparatori sub 

efectul Legii Educației Naționale, nemaiavând calitatea de doctorand), situaţia rămâne în 

continuare complicată mai ales pentru cele trei facultăţi (Facultatea de Inginerie și 
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Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Educației 

și Management Public) care, prin numărul de studenţi înmatriculaţi, nu mai pot justifica şi 

nici susţine efortul financiar pentru un număr atât de mare de titulari. 

Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, facultatea cu cel mai scăzut grad 

de ocupare a posturilor didactice față de celelalte componente, a ajuns la 50% ocupare după 

ce, în anul 2015, și-a crescut numărul de titulari cu încă doi lectori pe perioadă 

nedeterminată, în domeniul medical. 

O preocupare a noastră trebuie să fie DPPD, unde sunt doar 3 cadre didactice titulare, 

gradul de ocupare fiind de doar 23,07%, resursa umană fiind insuficientă pentru 

desfășurarea în mod corespunzător a activităților de pregătire. 

Dacă avem în vedere structura pe grade didactice a posturilor ocupate şi a celor 

vacante la nivel instituţional, situaţia la 31 decembrie 2015 este cea prezentată în tabelul 3.4. 

 

Tabelul 3.4. Situaţia ocupării posturilor didactice din statele de funcţii ale componentelor 

UCB pe grade didactice 

Nr. 

crt. 
Gradul didactic al postului 

Total posturi 
din care: 

Ocupate Vacante 

Nr. % Nr. % Nr. % 

1. Profesor universitar 34 16,42 29 85,29 5 14,70 

2. Conferenţiar universitar 51 24,63 36 70,58 15 29,41 

3. Lector universitar/Şef lucrări 95 45,89 50 52,63 45 47,36 

4.  Asistent universitar 24 11,59 14 58,33 10 41,66 

5. Preparator universitar 3 1,44 3 100,00 0 0,00 

Total  general 207 100 132 63,76 74 35,74 

Sursa: Date interne UCB 

 

În figura 3.5., se prezintă atât situaţia numerică a posturilor ocupate şi a celor vacante 

pe componente la nivelul UCB (fig. 3.5. a), cât şi situaţia posturilor ocupate şi a celor 

vacante pe grade didactice, la nivelul UCB (fig. 3.5. b). Aşa cum se poate observa în figura 

3.5. b), posturile vacante se concentrează majoritar pe gradul didactic median, respectiv 

lector/şef de lucrări, de altfel cu cele mai multe posturi constituite în totalul posturilor 

didactice. Cu o pondere de 45,89% în totalul posturilor didactice, acestea sunt ocupate doar 

în procent de 52,63%. Cele 3 posturi de preparator au fost constituite în condiţiile specifice 

Dispoziţiilor tranzitorii ale Legii nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, fiind toate ocupate 

cu cadre didactice titulare ce nu au obţinut încă titlul ştiinţific de doctor, dar care au primit 

acordul Senatului, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 41/30.09.2015, art. XI. 
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   a)       b) 

 Fig. 3.4. Situaţia ocupării posturilor didactice din statele de funcţii UCB, la 1 

octombrie 2015, pe facultăţi (a) şi grade didactice (b) 

 

Distribuţia posturilor ocupate şi vacante pe grade didactice, la nivelul componentelor 

UCB, este prezentată în Tabelul 3.5.  

 

Tabelul 3.5.Situaţia ocupării posturilor didactice din statele de funcţii, pe componente UCB 

şi grade didactice 

Nr. 

crt. 

Facultatea/ 

Structura 

departamentală 

Nr. post. 
din care: 

Prof Conf. Lect./Şef lucr. Asist. Prep. 

T O V T O V T O V T O V T O V T O V 

1 FIDD 56 38 18 9 9 0 10 9 1 33 17 16 3 2 1 1 1 0 

2 FSE 42 35 7 11 9 2 14 13 1 12 8 4 4 4 0 1 1 0 

3 FSEMP 43 25 18 8 6 2 10 5 5 18 9 9 7 5 2 0 0 0 

4 FSJ 21 14 7 2 2 0 9 6 3 8 4 4 2 2 0 0 0 0 

5 FSMC 32 17 15 3 2 1 7 3 4 18 10 8 3 1 2 1 1 0 

5 DPPD 13 3 10 1 1 0 1 0 1 6 2 4 5 0 5 0 0 0 

Total general 207 132 75 34 29 5 51 36 15 95 50 45 24 14 10 3 3 0 

Notă: T – Total, O – ocupate, V- vacante 

 

În timp ce la cele trei facultăţi cu grad de ocupare peste media pe universitate: 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă și Facultatea 

de Științe Juridice, aceste situaţii au fost determinate, pe de o parte, de scăderea numărului 

de studenţi din ultimii ani, dar şi de aplicarea unor măsuri prudente de normare, aprobate de 

Consiliile facultăţilor, ce au urmărit diminuarea pe cât posibil a cheltuielilor de personal, 

dată fiind reducerea continuă a veniturilor proprii, la Facultatea de Ştiinţe Medicale şi 

Comportamentale, având specializări noi pentru care cererea este în creştere și cu personalul 
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didactic în formare și mai redus ca dimensiune, se remarcă cu un număr semnificativ de 

posturi vacante şi, în general, grade didactice mici (vezi Tabelul 3.6.). 

 

Tabelul 3.6. Dinamica numărului de posturi didactice ocupate din statele de funcţii UCB, 

pe grade didactice, la sfârşitul anului 

Grad 

didactic 

Nr. posturi ocupate cu titulari Modificare 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
Absolută Relativă, % 

2015/2011 2015/2014 2015/2011 2015/2014 

Profesor 30 30 29 29 29 -1 0 -3,33 0,00 

Conferenţiar 26 29 28 37 36 +10 -1 38,46 -2,70 

Lector 49 52 53 47 50 +1 +3 2,04 6,38 

Asistent 21 22 17 18 14 -7 -4 -33,33 -22,22 

Preparator 13 12 10 7 3 -10 -4 -76,92 -57,14 

TOTAL 139 145 137 138 132 -7 -6 -5,04 -4,35 

Sursa: Date interne UCB 

 

Analizând datele din Tabelul 3.6, se observă că dacă, pe ansamblu, situaţia posturilor 

ocupate la UCB este oarecum staţionară, în 2014 faţă de 2011, numărul de titulari 

diminuându-se doar cu 5,04%, adică 6 cadre didactice, în structură există modificări de 

remarcat: pe de o parte, pe fondul prevederilor legislative (Legea Educației Naționale), 

numărul preparatorilor s-a diminuat cu 76,92%, diminuarea posturilor de preparator de la 13 

în 2011 la 3 în 2015, realizându-se fie ca urmare a obţinerii titlului ştiinţific de doctor şi 

avansării de drept la gradul de asistent, fie, în unele cazuri, a ieşiri din sistem prin 

imposibilitatea obţinerii titlului, și, de asemenea, creșterea numărului de conferenţiari cu 

38,46%, în special prin avansări realizate în anul 2014. În 2015, din totalul de 132 titulari, 

129 cadre didactice titulare (98%) dețineau titlul ştiinţific de doctor (dintre care 50 sunt 

lectori / şefi de lucrări și 14 asistenţi), faţă de 131 în 2014.  

 
Fig. 3.5. Dinamica titularilor (posturi ocupate) pe grade didactice, în perioada 2011-2015 
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La 31.12.2015, cei 132 de titulari cu norma de bază, care ocupă posturi în statele de 

funcţii ale UCB se distribuie pe grade didactice conform Tabelului 3.7 şi figurii 3.6. 

 

Tabelul 3.7.Distribuţia cadrelor didactice titulare pe grade didactice, la nivelul UCB 

Sursa: Date interne UCB 

 

Se constată o deplasare spre gradele mari, profesor şi conferenţiar, a resursei umane 

cu norma de bază, fapt ce explică costurile mari de personal. 

 

 Distribuţia neuniformă a gradelor didactice cu norma de bază se păstrează şi la 

nivelul componentelor (Tabelul 3.8). 

 

 
Fig. 3.6. Distribuţia cadrelor didactice titulare pe grade didactice, la nivelul UCB, 

la 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Gradul didactic al postului Titulari/Posturi ocupate 

1. Profesor universitar 29 21,97% 

2. Conferenţiar universitar 36 27,27% 

3. Lector universitar/Şef lucrări 50 37,88% 

4.  Asistent universitar 14 10,61% 

5. Preparator universitar 3 2,27% 

Total general 132 100% 
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Tabelul 3.8.Distribuţia cadrelor didactice titulare pe grade didactice şi componente UCB 

Nr. 

crt. 

Gradul didactic al 

postului 
Titulari 

din care: 

FIDD FSE FSEMP FSJ FSMC DPPD 

1. Profesor universitar 29 
49,24% 

9 
47% 

9 
62,86% 

6 
44% 

2 
57,14% 

2 
29,41% 

1 
33% 

2. Conferenţiar universitar 36 9 13 5 6 3 0 

3. 
Lector universitar/Şef 

lucrări 
50 

50,76% 

17 

53% 

8 

37,14% 

9 

56% 

4 

42,86% 

10 

70,59% 

2 

67% 
4.  Asistent universitar 14 2 4 5 2 1 0 

5. Preparator universitar 3 1 1 0 0 1 0 

Total general 132 100% 38 100% 35 100% 25 100% 14 100% 17 100% 3 100% 

Sursa: Date interne UCB 

 

Din totalul personalului didactic titular, cu funcţia de bază în UCB, 48 de persoane, 

adică 36,36%, nu au împlinit vârsta de 40 de ani până la data de 31 decembrie 2015 şi doar 2 

profesori au împlinit vârsta de 65 de ani, ceea ce reprezintă 1,15%. 

Cât priveşte cele 74 de posturi vacante ale componentelor UCB, constituite la 1 

octombrie 2015, acestea au fost acoperite, conform legii, cu cadre didactice titulare sau cu 

cele 60 de cadre didactice asociate din care 2 profesori, 4 conferențiari, 29 lectori şi 25 

asistenţi universitari. 

 

Tabelul 3.9.Caracteristici relevante privind personalul didactic 

Nr. 

crt. 
INDICATOR 31 dec 2014 31 dec 2015 

Modificare 

absolută 

Modificare 

relativă 

 Numărul total al personalului didactic titular 

cu titlul ştiinţific de doctor 
128 128 0 0,00 

Din care: Lectori 46 50 -4 8,70 

Asistenţi  16 13 -3 -18,75 

2 Numărul total al personalului didactic titular, 

cu funcţia de bază în universitate, care nu a 

împlinit 40 de ani 

54 48 -6 -11,11 

Din care: Profesori 1 1 0 0,00 

Conferenţiari 13 12 -1 -7,69 

Lectori/şefi lucrări 19 20 +1 5,26 

Asistenţi 14 12 -2 -14,29 

Preparatori 7 3 -4 -57,14 

3 Numărul personalului didactic titular, cu 

funcţia de bază în universitate, care a împlinit 

vârsta de 65 de ani 

2 2 0 0,00 

Din care: Profesori 2 2 0 0,00 

Conferenţiari - - - - 

Lectori/şefi lucrări - - - - 

Asistenţi - - - - 

4 Numărul personalului didactic asociat 47 60 +13 27,66 

Din care: Profesori 4 2 -2 -50,00 

Conferenţiari - 4 +4 - 

Lectori/şefi lucrări 36 29 -1 -19,44 

Asistenţi+Preparatori 7 25 +18 257,14 

Sursa: Date interne UCB 
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Cât priveşte personalul de cercetare, la 31.12.2015, UCB avea ocupate 8 posturi de 

cercetare faţă de 5 ocupate în 2013, aşa cum rezultă din Tabelul 3.10. 

Pe parcursul anului 2015, în cadrul Institutului de Cercetare (IPPASE) al UCB, au 

fost angajați încă 5 cercetători științifici, din care 2 pe perioadă nedeterminată, în timp ce 2 

cercetători angajați pe perioadă determinată au încheiat raporturile contractuale cu UCB. 

 

Tabelul 3.10. Situaţia posturilor de cercetare ocupate la nivelul UCB 

Nr. crt. Grad 
Nr. posturi ocupate 

31.12.2014 31.12.2015 

1 Cercetător ştiinţific CS I - - 

2 Cercetător ştiinţific CS II - 1 

3 Cercetător ştiinţific CS III 1 2 

4 Cercetător ştiinţific CS - 2 

5 Asistent de cercetare ştiinţifică  ACS 4 3 

TOTAL 5 8 

Sursa: Date interne UCB 

 

 

3.3. Situaţia personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este distribuit în funcţie de obiectul şi 

specificul activităţii, conform situaţiei din Tabelul 3.11.  

Se remarcă faptul că, în 2015 față de 2014, nu s-au înregistrat modificări 

semnificative în structura posturilor pentru personal auxiliar și nedidactic, 23,72% fiind 

posturi vacante, cele mai multe fiind la nivelul laboratoarelor didactice, secretariatelor, dar și 

în cadrul serviciilor de pază şi îngrijire facultăţi. Ca apreciere generală, există un deficit de 

personal pentru serviciile suport, deficit cauzat în special de nivelul extrem de scăzut al 

salariilor (prevăzut de lege) şi de imposibilitatea acordării unor creşteri salariale din venituri 

proprii. 

 

Tabelul 3.11.Situaţia posturilor ocupate şi vacante din statul de funcţii de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic al UCB, pentru anul 2015, comparativ cu anul 2014 

Personal didactic auxiliar şi nedidactic 

31 dec 2014 31 dec 2015 Modificări 

Total O V Total O V Total O V 

149 117 32 148 114 34 -1 -3 2 

din 

care: 

La facultăţi+ DPPD 22 17 5 21 15 6 -1 -2 1 

Cămine cantine 10 9 1 9 9 0 -1 0 -1 

DGA, rectorat, senat, alte 

servicii si compartimente 
117 91 26 118 90 28 +1 -1 2 

Sursa: Date interne UCB 

 

Pe parcursul anului 2015, 12 angajați din categoria personalului auxiliar și nedidactic 

au încetat raporturile contractuale cu UCB, din care 6 prin pensionare, 5 prin acordul părților 

și 1 prin demisie. În același timp, au fost angajați 8 salariați: 5 pe perioadă nedeterminată și 

3 pe perioadă determinată. 
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Fig. 3.7 Structura posturilor de personal didactic auxiliar şi nedidactic, la 31 decembrie 

2014 

 

Situaţia detaliată a posturilor didactice auxiliare şi nedidactice ocupate şi vacante, pe 

compartimente, la sfârşitul anului 2015, este prezentată în Tabelul 3.12.  

  

Tabelul 3.12. Situaţia posturilor ocupate şi vacante din statul de funcţii de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic al UCB, pentru anul 2015 comparativ cu anul 2014, detaliat pe 

compartimente 

Nr. 

crt. 

Denumire direcţie, serviciu, compartiment, 

birou deservit 

31 dec 2015 

T O V 

I 

Facultăţi/Structuri departamentale 21 15 6 

FIDD 10 5 5 

FSEMP 3 3 0 

FSJ 1 1 0 

FSE 4 3 1 

FSMC 2 2 0 

DPPD 1 1 0 

II Direcţia generală administrativă DGA 78 64 14 

III Cabinet Senat 5 4 1 

IV 
Compartimente aflate în subordinea 

rectorului şi prorectorilor 

38 28 10 

V I.P.P.A.S.E. 6 3 3 

 Total general 148 114 34 

Sursa: Date interne UCB 
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CAPITOLUL IV 

 

MANAGEMENTUL ACADEMIC ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

4.1. Managementul academic 

 

Din perspectiva managementului academic, activităţile importante la nivelul 

rectoratului şi facultăţilor au fost incluse în planurile operaţionale specifice. Rapoartele 

privind modul de îndeplinire a Planurilor operaţionale pe anul 2015 au fost analizate, astfel 

că activităţile nerealizate sau realizate parţial în anul 2015 să se replanifice pentru anul 2016 

(în funcţie de oportunitate). S-a urmărit, în mod special, asigurarea acoperirii priorităţilor la 

nivel instituţional, la nivelul facultăţilor şi departamentelor. Pentru asigurarea transparenţei, 

rapoartele la nivelul rectoratului şi facultăţilor, la fel ca şi planurile operaţionale au fost 

publicate pe pagina de internet a universităţii www.utgjiu.ro . 

Multe din activitățile derulate în anul 2015 au făcut parte din planul operaţional 

anual, dar au fost și activități realizate în afara acestuia. Dintre acţiunile finalizate putem să 

menţionăm următoarele: 

 Au fost evaluate intern de către DAC și supuse evaluării externe (ARACIS) 

următoarele programe de studii de licență: 

- Ingineria designului de produs domeniul de licență Inginerie mecanică; 

- Moașe din domeniul de licență Sănătate; 

- Asistență de farmacie din domeniul de licență Sănătate; 

- Informatică economică din domeniul de licență Cibernetică, Statistică și 

Informatică economică; 

- Managementul energiei, menținerea acreditării, cu calificativul încredere; 

- Automatică și Informatică aplicată, menținerea acreditării, cu calificativul 

încredere; 

 Au fost încheiate parteneriate cu instituții/autorităţi locale pentru dezvoltarea de 

proiecte comune (Anexa nr. 2. Situaţia parteneriatelor încheiate de UCB în anul 

2015); 

 S-a finalizat proiectul Dezvoltarea unui Centru Regional de Cercetări pentru 

Tehnologii Energetice Durabile  - RESENERG ce a presupus realizarea a 4 

laboratoare de cercetare performante în cadrul Universităţii, s-a înfiinţat un laborator 

didactic de Laborator de simularea intervențiilor tehnice în instalațiile energetice, cu 

acronimul L - SITIE în cadrul proiectului Creșterea calității programelor universitare 

de licență și masterat în energetică, un Laborator multimedia în cadrul proiectului 

Studenții de azi, profesioniștii de mâine (Anexa nr. 16 - Lista echipamentelor 

achiziționate din fonduri nerambursabile - Mod de realizare Plan Operaţional pe 

anul 2015); 

 Au fost executate lucrări de modernizare și reabilitare la imobilul din str. Calea 

Victoriei, nr. 24 (Facultatea de Științe Juridice și Facultatea de Științe Economice), în 

sumă de 246.117, iar la imoblilul din str. Calea Eroilor nr. 30 (sediu comun Rectorat și 

http://www.utgjiu.ro/
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Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă) au fost realizate lucrări de reabilitare 

termică în sumă de 108.500 și lucrări de modernizare în sumă de 242.200 lei; 

 A fost dezvoltată infrastuctura didactică, de cercetare și inovare psihopedagogică 

prin investiții realizare cu finanțare de la MECS, prin achiziția următoarelor laboratoare: 

1. Laborator multifuncţional de tehnologii didactice, Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei şi Management Public, imobil str. Griviţa, 97.884 lei; 

2. Laborator de kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe Medicale şi 

Comportamentale, imobil str. Tineretului, în sumă de 41.388 lei; 

3. Modernizarea infrastructurii de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a 

Universităţii, în sumă de 149.383 lei; 

4. Laborator de protecţia instalaţiilor electroenergetice, Facultatea de Inginerie 

și Dezvoltare Durabilă, în sumă de  163.200 lei; 

5. Laborator de audit energetic, Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, 

în sumă de 57.997 lei; 

6. Laborator de mecanică şi rezistenţa materialelor, Facultatea de Inginerie și 

Dezvoltare Durabilă, în sumă de 106.545 lei; 

7. Laborator de procesare a datelor şi multimedia, Facultatea de Inginerie și 

Dezvoltare Durabilă, în sumă de 34.308 lei; 

8. Laborator de activităţi motrice, Facultatea de Științe Medicale și 

Comportamentale, în sumă de  97.500 lei; 

9. Laborator de recuperare medicală, Facultatea de Științe Medicale și 

Comportamentale, în sumă de 102.500 lei; 

10. Mobilier spaţii cazare cămine studenţeşti, în sumă de 40.000 lei; 

11. Laborator de cercetare sociologică, IPPASE, în sumă de 73.000 lei; 

12. Achiziţie dotari compartiment informatizare, achiziţie software pentru 

Facultatea de Ştiinţe Economice, achiziţie software pentru Facultatea de 

Ştiinţe Juridice, achiziție atelier mecanic, în sumă de 135.000 lei; 

 S-a continuat derularea proiectului ANELIS privind accesul la bazele de date: ISI 

Web of Knowledge, Science Direct, Ebsco; 

 A fost reorganizată Direcția Generală Administrativă și a fost înființat Biroul de 

Informare, Promovare, Comunicare, cu 2 persoane angajate, care a sprijinit toate 

activitățile de promovare a Universității; 

 A continuat sprijinirea financiară şi logistică a organizării manifestărilor ştiinţifice 

studenţeşti, atât pentru cele organizate în luna aprilie: Zilele Cercetării Ştiinţifice 

Studenţeşti – UCB, cât si pentru cele organizate în luna decembrie 2015; 

 De asemenea, au fost sprijiniţi studenţii pentru a participa la manifestări ştiinţifice 

organizate de alte universităţii: Universitatea din Oradea, Universitatea Eftimie Murgu 

din Reşiţa, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea de Vest din Timişoara; 

 Au fost evaluate cadrele didactice care îndeplinesc condițiile minimale pentru 

obținerea atestatului de abilitare (Anexa nr. 2 Lista cadrelor didactice care îndeplinesc 

condițiile de abilitare - Mod de realizare Plan Operaţional pe anul 2015); 

 Au fost realizate foarte multe acțiuni de promovare în licee, pe tot parcursul 

anului, dar și în „Săptămâna altfel”, inclusiv organizarea de concursuri cu participarea 

elevilor din licee (Anexa nr. 3 Concursuri organizate de Facultatea de Inginerie la 

care au participat elevii de liceu - Mod de realizare Plan Operaţional pe anul 2015); 

../Downloads/Anexa%20nr.%203%20Concursuri%20organizate%20de%20Fac.%20Ing.%20pentru%20%20elevii%20de%20%20liceu.docx
../Downloads/Anexa%20nr.%203%20Concursuri%20organizate%20de%20Fac.%20Ing.%20pentru%20%20elevii%20de%20%20liceu.docx
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 A crescut numărul parteneriatelor instituţionale internaţionale existente, în special 

cele în cadrul programului 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:  

 3 parteneriate generale de colaborare noi (Universitatea Mendel, Cehia – Centrul de 

cercetare; Dumlupinar University, Turcia (transmis spre semnare partenerilor); 

Technical University of Varna, Bulgaria (transmis spre semnare partenerilor); 

 

 9 parteneriate Erasmus+ noi cu universități din străinătate: 

 Pamukkale University, Turcia; 

 Selahaddin Eyyubi University, Turcia; 

 Technical University of Varna, Bulgaria; 

 Adnan Menderes University; 

 University of Economics-Varna, Bulgaria; 

 Anadolu University, Turcia; 

 Silesian University of Technology, Polonia; 

 Izmir Katip Celebi University, Turcia; 

 Nevsehir Haci Bektas Veli University, Turcia. 

Alte 2 parteneriate Erasmus+ sunt în curs de semnare: 

 Siirt University, Turcia; 

 Canakkale 18 Mart University, Turcia; 

 3 parteneriate Erasmus+ noi cu instituții/companii din străinătate (formare a 

personalului și practică studențească): 

 Europass Teacher Training Centre, Italia (asociație); 

 VVS-Cesko-Moravske  Vytahy S.R.O., Polonia (IMM); 

 Clinica Rozalen, Madrid, Spania (clinică);                                                      

 

 Au fost implementate cu succes 11 proiecte educaționale POSDRU;  

 Este în implemenatare un grant internaţional câştigat în competiţia ERA MIN 

ERA NET 2014;  

 Este în curs de contractare un grant internaţional câştigat în competiţia ERA MIN 

ERA NET 2015; 

 Este în curs de contractare un grant câștigat în cadrul Programului Operațional 

Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și 

Inovare (CDI) în sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerilor, 

Acțiunea 1.2.3, Tip proiect Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe. 

Din perspectiva conducerii universităţii, provocarea majoră a anului 2015 a fost 

implemenatrea și susținerea financiară a 11 proiecte POSDRU, astfel încât, cel puțin până în 

acest moment (nu au fost evaluate toate cererile de rambursare intermediare sau finale), 

universitatea nu are sume respinse la plată, declarate neeligibile.  

În Anexa nr. 1 la acest raport, se prezintă Raportul privind modul de îndeplinire a 

Planului Operaţional pe anul 2014. 
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4.2. Managementul şi Asigurarea calităţii  

 

Asigurarea calităţii în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu trebuie 

văzută sub forma unui pachet de activităţi aplicate sistematic în cadrul unui sistem de 

management al calităţii, astfel încât cerinţele de calitate specificate să fie îndeplinite. În 

acest sens, este necesară o măsurare sistematică a rezultatelor, impunerea unor standarde şi 

realizarea unei comparaţii între rezultatele măsurate cu standardele de performanţă adoptate, 

o monitorizare continuă care poate evidenţia neconformităţi, neconformităţi care presupun 

adoptarea unor acţiuni corective, preventive şi de îmbunătăţire continuă.  

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu  a creat structurile, a elaborat 

politica şi strategiile care să genereze cadrul instituţional pentru asigurarea calităţii şi 

îmbunătăţirea continuă a acesteia, pentru consolidarea culturii calităţii 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.  

Evaluarea calităţii în UCB comportă  mai multe moduri de realizare şi valorificare:  

• Evaluarea instituţională internă este realizată anual de către CEAC, cu sprijinul DAC, 

rezultatul concretizându-se într-un  raport supus dezbaterii Senatului Universităţii şi publicat 

pe website-ul universităţii;  

• Evaluarea internă a programelor de studii se face anual, sub îndrumarea 

coordonatorului de program de studiu şi cu sprijinul structurilor de calitate şi a Corpului de 

Auditori Interni;  

 Evaluarea nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională 

şi personală asigurată de universitate; 

• Evaluarea personalului didactic care comportă următoarele forme de evaluare: 

- Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, realizată semestrial; 

- Evaluarea colegială a cadrelor didactice realizată anual; 

- Evaluarea din partea şefului ierarhic care se face anual în departamente, 

de către directorii de departamente, parte din această evaluare bazându-se 

pe Fişele de autoevaluare, întocmite de cadrele didactice; 

- Autoevaluarea prin întocmirea Fişelor de autoevaluare, certificate de 

directorul de departament. 

 

Organizarea sistemului de management  al  calităţii 

 

În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, funcţionează Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii care a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei şi a Cartei Universităţii. Activitatea Comisiei pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii este reglementată de Regulamentul CEAC. La nivelul facultăţilor, există 



Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Raport privind starea universităţii, 2015 
 

 76 

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.  

UCB 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 website-ul universităţii. În fiecare an, există proceduri noi care 

sunt completate, iar cele deja existente sunt actualizate sau îmbunătăţite. Acest proces are 

loc continuu, e adaptat schimbărilor din legislaţie, iar procedurile se actualizează în 

permanenţă. 

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 UCB 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 afla în subordinea Rectorului 

Universităţii, iar conducerea operativă a Comisiei 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, după aprobarea sa în Senat. 

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, departamente, 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 rolul de a monitoriza îndeplinirea criteriilor de calitate pe programele de studiu din 
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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 suport tehnic, cu rol de coordonare şi 

execuţie, care oferă servicii suport pentru 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. 

Comisia de evaluare și Asigurare a Calității din Universitate a elaborat un PLAN DE 

MĂSURI privind evaluarea continuă a calităţii în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu, pentru anul 2015 (Anexa nr. 11. Plan de măsuri – Mod de realizare Plan 

operațional pe anul 2015). 

 

  Evaluarea programelor de studii 

 

Programele de studiu sunt stabilite şi derulate în universitate, având la bază 

Nomenclatorul stabilit anual prin Hotărâre de Guvern privind domeniile de studiu şi 

specializările în vigoare şi documentele ARACIS referitoare la asigurarea calităţii în 

învăţământul superior, diplomele oferite absolvenţilor fiind în concordanţă cu calificările 

universitare reglementate la nivel naţional, prin Cadrul Naţional al Calificărilor. 

Programele de studii trec periodic prin evaluări interne şi prin evaluări externe ale 

ARACIS sau ale altor organisme abilitate, conform legislaţiei în vigoare.  

 

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.); 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 anul 2015, au fost auditate intern următoarele programe de studii: 

 Facultatea de Inginerie: 

- Programul de studii de licență Managementul energiei;  

- Programul de studii de licență Automatică şi informatică aplicată; 

- Programul de studii de master Managementul asigurării calităţii; 
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 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor: 

- Programul de studii de licență Marketing; 

- Programul de studii de licență Finanţe și Bănci; 

- Programul de studii de licență Economia comerţului, turismului şi 

serviciilor ID; 

- Programul de studii de licență Contabilitate şi informatică de gestiune ID; 

- Programul de studii de licență Finanţe și Bănci ID; 

- Programul de studii de licență Management ID; 

- Programul de studii de master Administrarea afacerilor în turism și 

servicii; 

- Programul de studii de master Bănci şi Asigurări; 

 

 Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative: 

- Programul de studii de licență Administrație publică; 

- Programul de studii de licență Drept.  

 

 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. În anul 2015, s-a realizat evaluarea externă a unor programe de studii de licenţă, 

situaţia acestora fiind prezentată în Tabelul 4.1. 

 

Tabelul 4.1. Programele de studii evaluate ARACIS, în anul 2015 

Data Program studiu Facultatea Calificativ 
Nr 

locuri 

27.05.2015 Ingineria designului de 

produs – program de studiu 

de licență 

Facultatea de Inginerie  Autorizare provizorie 

Incredere limitată 

30 

27.05.2015 Managementul calității 

fabricației – program de 

studii de master 

Facultatea de Inginerie  Încredere 

Încadrare în domeniu 

 

25.06.2015 Moașe – program de studiu 

de licență 

Facultatea de Ştiinţe 

Medicale şi 

Comportamentale 

Autorizare provizorie 

Incredere limitată 

30 

23.07.2015 Asistenţă de farmacie Facultatea de Ştiinţe 

Medicale şi 

Comportamentale 

Autorizare provizorie 

Incredere limitată 

30 

23.07.2015 Informatică economică Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Gestiunea 

Afacerilor 

Autorizare provizorie 

Încredere 

60 

29.10.2015 Automatică şi informatică 

aplicată 

Facultatea de Inginerie Menținerea acreditării 

Încredere 

60 

26.11.2015 Managementul energiei Facultatea de Inginerie Menținerea acreditării 

Încredere 

50 
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Evaluarea mediului de învăţare s-a realizat prin aplicarea şi valorificarea 

„Chestionarelor privind aprecierea mediului de învăţare de către studenţi”, în conformitate 

cu procedura specifică aprobată, asigurând un feed-back corect şi necesar pentru 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale oferite studenţilor. 

În anul 2015, evaluarea mediului de învățare de către studenți a fost realizată de către 

Departamentul de Asigurare a Calității, fiind aplicate 478 de chestionare. Din aceste 

chestionare, s-au desprins următoarele concluzii: 

- Facultatea de Inginerie - 86 procent de evaluare pozitivă; 

- Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor - 88,4 procent de evaluare 

pozitivă; 

- Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept si Ştiinţe Administrative - 91,4 procent de 

evaluare pozitivă; 

- Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale - 93 procent de evaluare pozitivă; 

- DPPD - 85 procent de evaluare pozitivă. 

Procentul de  studenţi care apreciază mediul de învăţare/dezvoltare oferit de 

către universitate este de 88,3, ceea ce înseamnă o bună percepţie a studenţilor cu privire la 

posibilităţile de studiu şi competenţele formative asigurate de universitate. În fig. 4.1 a), se 

prezintă numărul de chestionare pentru evaluarea mediului de învăţare, pe facultăţi, iar în 

fig. 4.1 b), se prezintă rezultatele evaluării chestionarelor aplicate privind evaluarea 

mediului de învăţare de către studenţi. 

 

 

Fig. 4.1 a) Numărul de chestionare pentru evaluarea mediului de învăţare, pe facultăţi 
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Fig. 4.1 b) Rezultatele evaluării chestionarelor aplicate privind evaluarea mediului de 

învăţare de către studenţi 

 

 

Evaluarea cadrelor didactice  

 

 Evaluarea  cadrelor didactice de către studenţi se face semestrial, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului privind evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice şi 

ale 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 și corectarea lor.  

 Situaţia sintetică a activităţii de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice, 

efectuate  în anul univ. 2014/2015, este prezentată în Tabelul 4.2: 

 

Tabelul 4.2. Situaţia sintetică a activităţii de evaluare a cadrelor didactice de către 

studenți, efectuate în 2014/2015 

An universitar/ 

semestrul 

Număr 

cadre 

didactice 

evaluate 

Număr 

total cadre 

didactice 

Procent 

cadre 

evaluate 

Procent 

calificativ 

FB 

Procent 

calificativ  

B 

Procent 

calificativ       

S 

2014-2015 sem. I 128 140 91 % 100 % - - 

2014-2015 sem. II 119 131 91 % 90 % 9% 1% 
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La nivel de universitate, procentul cadrelor didactice care a obţinut calificativul 

foarte bine, calculat ca media evaluărilor efectuate în 2014/2015, este de peste 95, 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.  

Situaţia centralizatoare a evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi pe facultăţi 

este prezentată în Tabelul 4.3. 

 

Tabelul 4.3. Rezultatele sintetice ale evaluării cadrelor didactice de către studenţi, pe 

facultăţi 

Facultatea sau 

structura 

departamentală 

Cadre didactice evaluate FOARTE BINE BINE SATISFACATOR 

2014-2015 

sem. I 

2014-2015 

sem. II 

2014-2015 

sem. I 

2014-2015 

sem. II 

2014-2015 

sem. I 

2014-2015 

sem. II 

2014-2015 

sem. I 

2014-2015 

sem. II 

FSEGA 37 33 37 29 4 - 0 - 

FI 36 35 36 32 3 - 0 - 

FRIDSA 38 34 38 30 3 - 1 - 

FSMC 14 14 14 13 1 - 0 - 

DPPD 3 3 3 3 0 - 0 - 

TOTAL UCB 128 

 

119 128 107 11 - 1 - 

 

Din datele prezentate, se poate observa că, în anul universitar 2014/2015, majoritatea 

cadrelor didactice evaluate de către studenţi  a obţinut calificative de „foarte bine”, ceea ce 

ne face să credem nu că există o majoritate covârşitoare de profesori foarte buni, ci că 

evaluările nu sunt suficient de riguroase, motiv pentru care trebuie identificate alte 

mecanisme de realizare şi valorificare. 

Pentru creșterea relevanței evaluării cadrelor didactice de către studenți, se 

impune elaborarea unei noi proceduri de evaluare și a unui alt chestionar. Nu pot fi 

acceptate ca fiind corecte evaluări ale cadrelor didactice de către studenți cu 100% 

foarte bine sau cu peste 90%. 

 

 Evaluarea colegială 

 În anul universitar 2014-2015, 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, 

Regulamentul privind evaluarea colegială. Toate cadrele didactice au obţinut calificativul 

Foarte Bine. Apreciem că aceste evaluări nu sunt în măsură să genereze îmbunătăţirea 

valorii prestaţiei cadrelor didactice, nefiind relevante în procesul de evaluare a calității. Se 

impune adoptarea unui alt regulament de evaluare colegială care prin aplicare să fie în 

măsură să genereze rezultate relevante. 
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 Evaluarea de către managementul universităţii  

 Evaluarea anuală a personalului didactic este responsabilitatea directorului de 

departament care evidenţiază gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă 

individuale. Evaluarea realizată de directorul de departament integrează parţial Fişa de 

autoevaluare multicriterială. Aceste rezultate sunt certificate de către directorii de 

departamente şi decani, în vederea aprecierii corecte a fiecărui cadru didactic şi sunt 

realizate cu scopul de a îmbunătăţi calitatea resursei umane. 

 

Rezultatele acestor evaluări sunt prezentate în Tabelul nr. 4.4.  

 

Tabelul 4.4. Rezultatele evaluărilor personalului didactic, realizate de către directorul de 

departament 
Nr. crt. Facultatea Numar cadre 

didactice 

evaluate 

Calificativ 

FB B S 

1. Facultatea de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă 36 36 - - 

2 Facultatea de Ştiinţe Economice  36 28 7 1 

3 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi 

Management Public 

22 22 - - 

4 Facultatea de Ştiinţe Medicale şi 

Comportamentale 

11 11   

 Facultatea de Ştiinţe Juridice 13 8 5 - 

5. DPPD 3 3 - - 

 Total UCB 121 108 12 1 

 

 Certificare  

 

În luna iunie 2015, s-a desfăşurat activitatea de audit extern de supraveghere, din 

partea organismului de certificare CERTIND. În cadrul şedinţei de audit ce a avut loc în 

cadrul Departamentului pentru Asigurarea Calităţii, au fost verificate documente ale SMI, 

Rapoarte de calitate, Planul de îmbunătăţire a managementului calităţii, Planul de audit ISO, 

precum şi Rapoartele de audit intern ISO ale compartimentelor auditate, în perioada parcursă 

de la vizita anterioară. 

În urma acestui audit de supraveghere, reprezentantul CERTIND a propus 

menţinerea certificării SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 

18001:2008 pentru Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 
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CAPITOLUL V 

 

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

 

 

5.1. Centre de cercetare în universitate 

 

La nivelul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu,  activitatea de cercetare 

ştiinţifică se desfăşoară în cele 8 centre de cercetare constituite în cadrul facultăţilor şi în 

cadrul Institutului de Politici Publice, Administraţie şi Ştiinţele Educaţiei. Organizarea şi 

infrastructura acestor centre de cercetare este prezentată în continuare. 

Centrele de cercetare din universitate sunt: 

 

 1. Facultatea de Inginerie 

a. Centrul Regional de Cercetare pentru Tehnologii Energetice Durabile – 

RESENERG, înfiinţat prin Proiectul Dezvoltarea unui Centru Regional de 

Cercetare pentru Tehnologii Energetice Durabile RESENERG, înfiinţat cu sprijin 

financiar conform Contractului de finanţare nr. 428/21.12.2012; 

b. Centrul de Cercetare Fiabilitatea şi Durabilitatea Sistemelor Mecanice; 

c. Centrul de Cercetări matematice si aplicaţii; 

 

2. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

a. Centrul de Studii Economice fundamentale şi aplicative; 

 

3. Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative 

a.  Centrul de Cercetare Interdisciplinară Konrad Adenauer; 

b. Centrul de Cercetare „Grigore Iunian”;  

c. Centrul de Cercetări Interdisciplinare Mircea Eliade; 

 

4. Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale 

 a. Centrul de Cercetări Ştiinţifice pentru activităţi motrice, medicale şi artistice; 

 

5. Institutul de Politici Publice, Administraţie şi Ştiinţele Educaţiei, care are în 

subordine Centrul de Cercetare a Dezvoltării și care are ca direcții prioritare de 

cercetare: 

 Calitatea vieții și politica Uniunii Europene privind creșterea nivelului de trai în 

țările membre; 

 Condamnarea comunismului;  

 Utilizarea responsabilă și eficientă a resurselor naturale; 

 Democrație, cunoaștere, cultură. Pluralismul politic; 

 Comunități și societăți în era globalizării;  

 Securitatea (cetățeanului, națională, globală); drepturile omului. 
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5.2. Proiecte, contracte de cercetare, granturi naţionale şi internaţionale câștigate în 

anul 2015 

 

În anul 2015, au fost depuse aplicaţii în competiţiile internaţionale şi naţionale de 

proiecte, cele mai multe din acestea fiind depuse de cadre didactice de la Facultatea de 

Inginerie. Situaţia aplicaţiilor de proiecte pe competiţii se prezintă astfel: 

 

I. Proiecte depuse în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa 

Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul 

Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerilor 

1. UTILIZAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVĂ, 

ENERGETICĂ ŞI METALURGICĂ DREPT SURSE ALTERNATIVE DE 

MATERII PRIME LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE 

TERMOIZOLATOARE ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII,  Acțiunea 

1.2.3, Tip proiect Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe, director de proiect 

prof.univ.dr.ing. Popescu Luminița Georgeta, valoare proiect: 8.450.000 lei, proiect 

evaluat la 80 de puncte, declarat eligibil, în curs de contractare; 

2. CONECTAREA SECTORULUI CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE CU 

MEDIUL DE AFACERI ȘI SECTORUL PRODUCTIV PRIN ANIMAREA ȘI 

PROMOVAREA CLUSTERULUI INOVATIV MANAGEMENTUL ENERGIEI ȘI 

DEZVOLTĂRII DURABILE, Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri CD, Cod 

competiţie POC-A1-A1.1.1-B, valoare proiect 10.558.887 lei, proiect evaluat la 79 

puncte, declarat eligibil, în curs de contractare; 

II. Proiecte depuse în Competiția de proiecte ERA-MIN Joint Call (2015) on Sustainable 

Supply of Raw Materials in Europe, ERA – MIN, ERA- NET 2015 Programul Cooperare 

Europeană și Internatională – Orizont 2020 

 

1. COAL CHAR AS A SUBSTITUTING MATERIAL OF NATURAL GRAPHITE IN 

GREEN ENERGY TECHNOLOGIES – CHARPHITE, responabil de proiect 

prof.univ.dr.ing. Mihai Cruceru, valoare: 100.000 EUR, în curs de contractare; 

 

III. Proiecte depuse în competiția Danube Transnational Programme (3 November 2015), 

Programme priority: PA1. Innovative and socially responsible Danube region  

 

1. SOCIAL INNOVATION - BUSINESS AND EMPLOYMENT CO-OPERATIVE 

INITIATIVE IN DANUBE REGION, BECinDanube, Centrum pro komunitní práci 

Moravskoslezský kraj - Czech Republic, buget proiect:  1.863.550,00 Euro, buget 

UCB: 104.975 EUR.  
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Proiecte derulate în anul 2015 

 

În anul 2015, a continuat derularea proiectelor începute în anul anterior: 

 

1. 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 Luminita Georgeta, buget universitate: 

9.100.000 lei, perioada de derulare 2012-2015,  cu o valoare derulată în anul 2015 de 

3.351.279,83 lei; 

2. Acum facem practică, ID 138515, beneficiar – Fonduri structurale, Programul POS-

DRU 2007-2013, Domeniul 2.1 Tranziția de la școală la o viață activă, Manager 

proiect: ș.l.dr.ing. Borcoși Ilie, buget universitate: 1.476.479 lei, perioada de 

derulare 2014-2015, cu o valoare derulată în anul 2015 de 1.007.218,32 lei; 

3. Construiește–ți o carieră de succes, ID 136675, partener – Fonduri structurale, 

Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1 Tranziția de la școală la o viață 

activă, Coordonatori proiect: prof.univ.dr.ing. Cîrțînă Liviu și, ulterior, ș.l.dr.ing. 

Stăncioiu Alin, buget universitate: 653.887 lei, perioada de derulare 2014-2015, cu o 

valoare derulată în anul 2015 de 344.624,86 lei; 

4. SIMPRACT– Tranziția de la școală la viața activă, ID 138113, partener – Fonduri 

structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1 Tranziția de la școală la 

o viață activă, Coordonatori proiect: prof.univ.dr. Todoruț Amalia Venera, ulterior, 

lect.univ.dr. Cilibiu Maria si conf.univ.dr. Tomescu Ina Raluca, buget universitate: 

1.049.940 lei, perioada de derulare 2014-2015, cu o valoare derulată în anul 2015 de 

598.601,40 lei; 

5. Instrumente inovative de predare învățare pentru studenții și masteranzii din 

domeniul financiar bancar, contabilitate și audit, ID 140799, beneficiar – Fonduri 

structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate în învățământul 

superior, Manager proiect: prof.univ.dr. Babucea Gabriela, buget ce revine 

universității: 1.039.489 lei, perioada de derulare 2014-2015, cu o valoare derulată în 

anul 2015 de 382.879,24 lei; 

6. Studenții de azi, profesioniștii de mâine, ID 137280, partener – Fonduri 

structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1 Tranziția de la școală la 

o viață activă, Coordonator proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimiși Ștefan, buget ce 

revine universității: 2.247.269 lei, perioada de derulare 2014-2015, cu o valoare 

derulată în anul 2015 de 1.263.070,83 lei; 

7. Îmbunătățirea programelor universitare de studii în domeniile Administrării 

afacerilor, Contabilității si Științelor juridice prin consultarea alumni, ID 

140930, beneficiar – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, 

Domeniul 1.2 Calitate în învățământul superior, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. 

Ghimiși Ștefan, buget ce revine universității: 784.779 lei, perioada de derulare 

2014-2015, cu o valoare derulată în anul 2015 de 519.931,82 lei; 

8. Creșterea calității programelor universitare de licență și masterat în energetică, 

ID 139265,  beneficiar – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, 

Domeniul 1.2 Calitate în învățământul superior, Manager proiect: conf.univ.dr.ing. 

Popescu Cristinel, buget ce revine universității: 1.188.010 lei, perioada de derulare 

2014-2015, cu o valoare încasata în anul 2015 de 657.408,58 lei; 

9. Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, 

instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și științe ale 
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naturii (ProWeb), ID 141587,  partener – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 

2007-2013, Domeniul 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare 

profesională, Coordonatori proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimiși Stefan si ulterior 

lect.univ.dr. Runceanu Adrian, buget ce revine universității: 711.396 lei, perioada 

de derulare 2014-2015, cu o valoare derulată în anul 2015 de 311.219,57 lei; 

10. Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin 

programe de studii de excelență cu dimensiune internațională, ID 134518, 

partener – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 

Calitate în învățământul superior, Manager proiect: prof.univ.dr. Babucea Gabriela, 

buget ce revine universității: 129.016 lei, perioada de derulare 2014-2015, cu o 

valoare derulată în anul 2015 de 81.153,99 lei; 

11. Antreprenoriat turistic rural, ID 125473, partener – Fonduri structurale, 

Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 5.2 Promovarea sustenabilității pe 

termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și 

ocuparea forței de muncă, Coordonatori proiect: conf.univ.dr. Popa Roxana 

Gabriela și, ulterior, prof.univ.dr. Niculescu George, buget ce revine universității: 

3.901.869 lei, perioada de derulare 2014-2015, cu o valoare derulată în anul 2015 de 

1.436.492,64 lei; 

12. ERASMUS+, proiect derulat prin ANPCDEFP (Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale), manager proiect:  prof. 

univ. dr. ing. Cîrțînă Liviu Marius, buget proiect: 112080 Euro, cu o valoare derulată 

în anul 2015 de 574.936 lei; 

13. Tehnologie competitivă de susținere a excavațiilor miniere subterane aliniată la 

condițiile de performanță ridicată în exploatarea și utilizarea cărbunelui pentru 

producerea de energie, partener, proiect cercetare finanțat de la bugetul de stat, nr. 

51/2014 PN II PT PCCA 2013-40529, Coordonator proiect: prof. univ. dr. ing. 

Ștefan Ghimiși, buget ce revine universității: 125.000 lei, perioada de derulare 

2014-2016, cu o valoare derulată în anul 2015 de 30.798 lei. 

De asemenea, în anul 2015, a început derularea unor proiecte: 

 

1. START UP ANTREPRENORIAL, ID 150369, partener, responsabil proiect: 

Pociovalișteanu Diana, buget ce revine universității: 1.478.617,50 lei, perioada de 

derulare 2014-2015 cu o valoare derulată în anul 2015 de 1.371.123,45 lei; 

2. Assessment Of Possible Recycling Directions Of Heavy & Rare Metals 

Recovered From Combustion Waste Products (RAREASH), Contract de 

finanțare UEFISCDI nr. 28/2015, responsabil partener: prof. univ. dr. ing. Popescu 

Luminita Georgeta, buget ce revine universității: 449.856 lei, perioada de derulare 

2015-2018, cu o valoare derulată în anul 2015 de 42.606 lei. 

 

Anul 2015 s-a încheiat cu cea mai mare sumă atrasă pentru activitatea de cercetare -

dezvoltare derulată de Universitate – 11.989.712 lei (de 2 ori mai mult față de anul 2014), 

aceasta reprezentând venituri atrase din contracte de cercetare și granturi de cercetare 

obținute prin competiție (fonduri structurale, ANCS, programe internaționale), inclusiv surse 

proprii (însemnând cofinanțări proiecte POSDRU). Acest fapt este urmarea, în primul rând, 
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a proiectelor derulate din fonduri structurale. Proiectul Dezvoltarea unui centru de 

cercetare, expertizare şi coordonare a proceselor din industria energetică – 

RESENERG a  adus investiții masive în infrastructura de cercetare, realizarea a 4 

laboratoare moderne de cercetare, putând contribui pe viitor la intensificarea activităților de  

cercetare științifică. 

 

Contracte de cercetare încheiate cu agenţi economici 

 

În anul 2015, s-au derulat 3 contracte de cercetare, dintre care unul a fost încheiat cu 

SC ECOWELL SOLUTION SRL, cel de-al doilea a fost încheiat cu S.C. STIZO 

NUCLEAR CERNAVODA, iar cel de-al treilea a fost în parteneriat cu As Invenio 

București.  

Pentru aceste contracte, valoarea totală încasată în anul 2015 a fost de 16.307,75 lei, 

astfel: 

1. Stabilirea condițiilor de valorificare a cenușilor de termocentrală, detritusului de 

foraj petrolier și zgurilor metalurgice de elaborare a oțelului, la fabricarea 

maselor de bătătorire pentru construcţii, contract de cercetare încheiat cu SC 

ECOWELL SOLUTION SRL, nr. 200/28.09.2015, director contract: prof. univ. dr. 

ing. Popescu Luminița Georgeta, valoare încasată în anul 2015: 12.636 lei; 

2. Verificări și recertificări pentru betoane refractare, contract încheiat cu SC STIZO 

NUCLEAR CERNAVODA, Nr. 12676/03.11.2015, director contract: prof. univ. 

dr. ing. Popescu Luminița Georgeta, valoare încasată în anul 2015: 1.671,75 lei; 

3. The European Researchers' Night (NIGHT), contract încheiat cu As Invenio 

Bucuresti, director contract: prof. univ. dr. George Niculescu, valoare încasată în 

anul 2015: 2.000 lei. 

 

5.3. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică 

 

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică au fost valorificate prin articole, lucrări, 

cărţi, brevete de invenţie. 

În anul 2015, s-a continuat promovarea revistelor publicate la nivelul Universității și 

cotarea acestora în noi baze de date recunoscute în domeniile de știință respective, dar și 

indexarea în alte baze de date, cu scopul creșterii vizibilității acestora: 

1. Analele Universității Constantin Brâncuși. Seria Inginerie; 

2. Analele Universității Constantin Brâncuși. Seria Litere si Științe Sociale; 

3. Analele Universității Constantin Brâncuși. Seria Economie; 

4. Analele Universității Constantin Brâncuși. Seria Științe Juridice; 

5. Analele Universității Constantin Brâncuși. Seria Științe ale Educației; 

6. Fiabilitate și Durabilitate; 

7. Surveys in Mathematics and its Applications; 

8. Research and Science Today; 

9. Antimeridian și Postmeridian. 

 

http://www.utgjiu.ro/math/sma/index.html
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Revista Analele Universității Constantin Brâncuși. Seria Litere și Științe Sociale 

a fost recunoscută CNCS pentru domeniul Filologie, categoria C, iar Editura Academica 

Brâncuși a fost clasificată de tip C pentru domeniul Istorie și studii culturale. 

Referitor la rezultatele activităţii ştiinţifice la nivelul Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu, o evaluare a acestora 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 baze de date internaţionale, 

cărţi publicate la edituri recunoscute CNCS), pentru perioada 2006-2015, se prezintă în 

continuare. 

Dinamica veniturilor din granturi de cercetare/proiecte educaționale/proiecte de 

infrastructură de cercetare, realizate în perioada 2007-2015, este prezentată în Tabelul 5.1, 

respectiv Figura 5.1.  

 

Tabelul 5.1. Sume încasate prin proiecte de cercetare/infrastructură de 

cercetare/educaționale 

Contracte de cercetare, Granturi de cercetare obținute prin competiție (Fonduri structurale, 

ANCS, Competiție internă, Programe internaționale) 

An 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nr. 19 40 22 37 36 16 10 21 18 

Val. 

Încasată 

(lei) 

161.361 352.569 585.394 1.747.579 3.833.522 2.478.553 4.836.732 6.385.524 11.989.712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Sume încasate prin proiecte de cercetare/infrastructură de cercetare/educaționale, 

în perioada 2007-2015 (lei) 

 

 

 

În anul 2015, valoarea încasată în urma derulării contractelor de cercetare a scăzut 

foarte mult, așa cum se poate observa în Tabelul 5.2., respectiv Figura 5.2. 
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Tabelul 5.2. Sume încasate din contracte de cercetare, în perioada 2006-2015 
Proiecte/contracte încheiate cu diverse companii/institutii din țară 

An 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nr. 19 11 32 16 23 19 6 4 3 3 

Val. 

Încasată 

(lei) 

17900 23000 112569 165559 264712 279137 241580 105397 72300 16.307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2. Sume încasate prin contracte de cercetare, în perioada 2006-2015 (lei) 

 

Veniturile realizate din activitatea de cercetare pe componente (facultăți, IPPASE), 

în perioada 2011-2015, este prezentată în Tabelul 5.3. și Figura 5.3. 

 

Tabelul 5.3. Veniturile realizate din activitatea de cercetare pe componente, în perioada 2011-2015 

Nr. 

Crt. 

Facultatea Lei 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Facultatea de Inginerie și 

Dezvoltare Durabilă 

2.440.459 1.901.791 3.791.772 5.137.482,5 7.638.348 

2 Facultatea de Științe Economice 74.000 117.959 92.083 207.158,5 1.930.979 

3 Facultatea de Științe ale Educației 

și Management Public 

1.299.043 458.803 952.877 911.517,2 2.130.916 

4 Facultatea de Știinte Medicale și 

Comportamentale 

20.020 - - 129.365,8 95.823 

5 Facultatea de Știinte Juridice     95.823 

6 Institutul de Politici Publice, 

Administrație și Științele 

Educației (are în componență 

Centrul de Cercetare a 

Dezvoltării) 

- - - - 97.823 

Total 3.833.522 2.478.553 4.836.732 6.385.524 11.989.712 
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Fig. 5.3. Veniturile realizate  din activitatea de cercetare, pe componente, în 

perioada 2011-2015 

 

 

Veniturile din activitatea de Cercetare-Dezvoltare au fost obținute în mare parte de 

Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă cu o pondere de 63%, urmată de Facultatea 

Științe ale Educației și Management Public cu 18% și Facultatea de Științe Economice cu 

16%. Aceste Facultăți au derulat proiecte cu finanțare din fonduri structurale și contracte cu 

companii. 

Referitor la veniturile atrase din activitatea de cercetare, trebuie făcute demersuri 

pentru creșterea veniturilor din contracte de cercetare încheiate cu agenți economici. 

Anul 2015 a înregistrat o creștere sensibilă a numărului de articole publicate în 

Reviste/Conferinţe ISI faţă de anul 2014. Activitatea de cercetare finalizată cu elaborarea și 

publicarea de articole ISI, în anul 2015, se reflectă prin publicarea a 67 de articole în reviste 

indexate ISI sau în volumele unor conferinţe ISI (Tabelul 5.4., Figura 5.4.). 

  

Tabelul 5.4. Dinamica numărului de articole publicate în reviste/conferințe indexate ISI, în perioada 

2005-2015 

Articole publicate în reviste/conferințe recunoscute la nivel internațional, cotate ISI 

An 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nr. 

articole 
2 11 9 24 34 54 95 108 143 64 67 
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Fig. 5.4. Evoluţia numărului de articole publicate în reviste ISI/ISI proceedings, 

în perioada 2005-2015 

 

Evoluția numărului de articole publicate în reviste ISI/conferințe ISI, pe facultăți, în 

perioada 2010-2015 este prezentată în Figura 5.5. 

 
Fig. 5.5. Situaţia articolelor ISI/ISI proceeding pe componente, în perioada 2010-2015 
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Numărul de articole publicate în reviste indexate în Baze de date internaţionale a 

scăzut sensibil, în anul 2015, cu 8 articole faţă de anul 2014 (Tabelul 5.5., Figura 5.6.). În 

Figura 5.7., este prezentată situația articolelor BDI, în anul 2016, pe componente (facultăți, 

DPPD, IPPASE). 

 

Tabelul 5.5. Evoluţia numărului de articole publicate în reviste indexate în Baze de date 

internaţionale, în perioada 2005-2015 

Articole publicate in reviste recunoscute CNCS B+ / indexate in BDI  

An 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nr. 

articole 
3 23 63 94 258 332 339 253 305 332 324 

 

 

 

 

Fig. 5.6. Evoluţia numărului de articole publicate în reviste indexate în Baze de date 

internaţionale, în perioada 2005-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.7. Structura pe componente a articolelor publicate în reviste indexate în Baze de date 

internaţionale (2015) 
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 Fig. 5.8.  Evoluţia numărului de articole publicate în reviste indexate în Baze de date 

internaţionale, în perioada 2005-2014, pe componente UCB 

 

Numărul cărţilor publicate în anul 2015 a scăzut sensibil comparativ cu anul 2014 

(Tabelul 5.6., Figura 5.9, Figura 5.10. – structura pe facultăți pe anul 2015). Se poate 

remarca faptul că cele mai multe dintre aceste cărți au apărut la Editura Academica Brâncuşi 

și un număr foarte mic la Editura SITECH, Editura ProUniversitaria, Scrisul Românesc 

Craiova, Editura Institutul European Iaşi, Editura Niculescu. 

 

Tabelul 5.6. Evoluția numărului de cărți, în perioada 2010-2015 

Nr. 

crt. 

Facultatea   Numar de carti 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă 21 17 18 14  10 15 

2 Facultatea de Științe Economice 22 11 4 8  10 9 

3 Facultatea de Științe ale Educației și Management 

Public 

37 14 13 21  24 9 

4 Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale 7 9 9 13   5 7 

5 Facultatea de Științe Juridice - - - - - 1 

6 Institutul de Politici Publice, Administrație și 

Științele Educației (are în componență Centrul de 

Cercetare a Dezvoltării) 

      2 4 

7 Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic 

4 4 6 1   1 - 

Total 91 65 51 57 52 45 
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Fig. 5.9. Evoluţia numărului de cărţi publicate în perioada 2010-2015,  

pe componente ale UCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.10. Structura pe componente a cărţilor publicate în anul 2005 
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Sub coordonarea prof.univ.dr. Adrian Gorun a fost elaborat un Proiect al Legii 

Educației Naționale, precum și un Proiect de Statut al Personalului Didactic. 

 

Brevete de invenţie 

Rezultatele obţinute prin activitatea de cercetare ştiinţifică în universitate au fost 

materializate și prin depunerea unor cereri de brevet de invenţie la OSIM: 

• Cerere brevet de invenție nr. A/00010/14.01.2015, cu titlul METODĂ DE 

COMPARAȚIE A PERFORMANȚELOR ȘI SELECȚIE  A SUPRAFEȚELOR DE 

TRANSFER DE CĂLDURĂ PENTRU SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ COMPACTE; 

• Cerere brevet de invenție nr. A/00223/26.03.2015, cu titlul METODĂ ȘI 

DISPOZITIV DE ECONOMISIRE A APEI PENTRU CAZANE  MURALE FĂRĂ 

ACUMULARE LA PORNIREA DIN STARE RECE. 

 

 

 

5.4. Manifestări ştiinţifice 

 

În anul 2015, a continuat organizarea manifestărilor științifice atât la nivelul 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, cât și la nivelul 

facultăților/DPPD/IPPASE, fiind organizate următoarele conferințe/simpozioane: 

 

- Conferința științifică „Educația în fața marilor provocări”, 5-6 iunie 2015; 

- Conferinta „Tehnologii energetice durabile” care a marcat finalizarea proiectului 

cu titlul Dezvoltarea unui centru regional pentru tehnologii energetice durabile, 

Acronim „RESENERG”; 

- Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ECO-TREND 2015 cu tema „Performanţă, 

Competitivitate şi Creativitate”, Ediţia a XII-a, Facultatea de Științe Economice; 

- Conferința „Creativitate și Eficiență în Educație”, ediția a IV-a, Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic; 

- Conferința „Social Development, Administration and Justice”, Facultatea de 

Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative; 

- Conferinţa „Autorităţi medicale în dialog cu pacientul cronic”, Facultatea de 

Științe Medicale și Comportamentale; 

- Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională CONFERENG 2015 – Cyber 

Security, Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă; 

- Simpozionul „1989 – Adevăr şi Manipulare”, Ediția I și a-II-a, Institutul pentru 

Politici Publice, Administrație și Științele Educației; 

- Conferinţa Ştiinţifică „Infinitul Performanţei Umane”, organizată în parteneriat cu 

Universitatea Nidge din Turcia, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale; 

- Simpozion Ştiinţific Internaţional „Societatea informaţională şi dezvoltarea 

durabilă”, 24 -25 Aprilie 2015, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor); 

- Simpozionul științific „Migrație și terorism. Criza de identitate a Europei” - 

Institutul pentru Politici Publice, Administrație și Științele Educației. 
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De asemenea, a continuat organizarea manifestărilor științifice studențești dintre care 

se pot aminti: ECOSTUDENT, ZCSSUCB, SENTENTIA, LEGE SAPERE AUDE!, MENS 

SANA IN CORPORE SANO, ENGINEERING SCIENTIARUM, ECONOMICS 

SCIENTIARUM. 

 Cu ocazia manifestărilor științifice Zilele Cercetării Științifice Studențești, organizate 

în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, ediția a VIII-a, 23-25 aprilie 2015, 

studenții din universitate au obținut următoarele premii: 3 locuri I, 3 locuri II, 4 locuri III, 2 

Mențiuni. 

La Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „ECONOMICS 

SCIENTIARUM”, studenții Facultății de Știinte Economice au obținut următoarele premii: 

1 loc I, 2 locuri III. 

La Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „LEGE SAPERE 

AUDE” din 3-5 decembrie 2015, studenții Facultății de Științe Juridice au obținut 

următoarele premii: 1 loc I, 1 loc II, 2 locuri III, 3 Mențiuni. 

La sesiunea SENTENTIA – ediția a VI-a, desfășurată în perioada 3-5 decembrie 

2015, studenții Facultății de Științe ale Educației și Management Public au obținut 

următoarele premii: 2 locuri I, 1 loc II, 1 Mențiune. 

La sesiunea Intenaţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti “ENGINEERING 

SCIENTIARUM”, ediția a V-a, desfășurată în 3-5 decembrie 2015, studenții Facultății de 

Inginerie și Dezvoltare Durabilă au obținut următoarele premii: 2 locuri I, 2 locuri II. 

La Competiția Națională „Să cunoaștem Mecatronica și Robotica”, ediția a II-a, 

desfașurată la Universitatea din Craiova, studenții Universității „Constantin Brancuși” din 

Târgu-Jiu au obținut Locul I și Mențiune. 

 

 

5.5. Participare la competiţii sportive 

 

În plan sportiv, studenții universității au obținut, în anul 2015, următoarele 

rezultate: 

1). La Campionatele naționale universitare de atletism în aer liber – Pitesti, 24-25 

ianuarie 2015, studenții Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu au obținut 

următoarele premii: 

- 2 medalii de aur; 

- 1 medalie de argint;  

- 4 medalii de bronz. 

 

2). La Campionatul Național Universitar al României la fotbal, echipa de fotbal a 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a câștigat Medalia de aur, dobândind, 

astfel, titlul de Campioană Națională Universitară.  

La acest prim Campionat Național de Fotbal Universitar, s-au înfruntat 20 de echipe 

din cadrul următoarelor universități românești: Universitatea de Vest Vasile Goldiș (UVVG) 

Arad, Universitatea Oradea, Universitatea de Vest (UVT) Timișoara, Universitatea 

Politehnica (UPT) Timișoara, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca, 

Universitatea Tehnică (UTCN) Cluj-Napoca, Universitatea Petru Maior (UPM) Târgu-

Mureș, Universitatea 1 Decembrie 1918 (UAB) Alba Iulia, Universitatea Transilvania 

(UTBv) Brașov, Universitatea Lucian Blaga (ULBS) Sibiu, Universitatea din Craiova, 
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Universitatea din Pitești, Universitatea Valahia (UVT) din Târgoviște, Universitatea 

Constantin Brâncuși (UCB) din Târgu-Jiu, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară (USAMV) București, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport 

(UNEFS) București, Universitatea Politehnica (UPB) București, Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza (UAIC) Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa (UMF) Iași, 

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi (UTI) Iași.  

 

3). Echipa de fotbal a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a obținut 

locul V la cea de-a XI-a ediţie a Jocurilor Universitare Europene, desfăşurată la Osijek 

(Croaţia), în perioada 21-28 iulie 2015, ediţie la care au participat 14 universităţi din 

Europa: University of Bochum (GER), Kuban State University (RUS), University of Minho 

(POR), University of France-Comte (FRA), Constantin Brancusi University of Targu-Jiu 

(ROM), University of Pamukkale (TUR), University of Osijek (CRO), University of 

Jyvaskyla (FIN), University of Almeria (ESP), Ural Federal University (RUS), Gdansk 

University of Technology (POL), Abo Akademi University (FIN), University of Stirling 

(GBR), University of Oslo (NOR). 
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CAPITOLUL VI 

 

SITUAŢIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII 

 

 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi-a desfăşurat activitatea în baza 

unui buget anual de venituri şi cheltuieli. Execuţia bugetară, încheiată la data de 31 

decembrie 2015, cu respectarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare ale instituţiilor publice, emise de ministrul delegat pentru buget prin 

Ordinul nr. 82 din 18 ianuarie 2015, reflectă situaţia financiară a universităţii pe anul 2015.  

 

6.1. Situaţia veniturilor încasate în anul 2015, pe surse de finanţare 

La sfârşitul  anului  2015, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut 

încasări în sumă de 28.220.565,36 lei, conform contului de execuţie a bugetului-venituri.  În 

Tabelul 6.1., este prezentată situaţia veniturilor realizate de universitate în anul 2015, pe 

surse de finanţare. 

 
Tabelul 6.1. Situaţia veniturilor încasate la nivelul anului 2015, pe surse de finanţare și instituții de 

credit 

Sold din anul precedent, la 01.01.2014 3.922.144,00     

Venituri curente an 2015,  

din care: 

 

TOTAL 
din care prin: 

TREZORERIE BCR 

Lei % Lei % Lei % 

28.220.565,36 100 27.479.965,35 100,00 740.600,01 100 

Venituri din subvenţii pentru instituţii 

publice,  

din care: 

12.628.879,00  44,75 12.628.879,00  45,96 - - 

      - sume primite de la MEN pentru finanţarea 

instituţională  
8.023.648,00 28,43 8.023.648,00 2,.20 - - 

      - alocaţii de la buget cu destinaţie specială 

(subvenţii cămine - cantine, burse, transport 

studenţi etc.) 

4.605.231,00 16,32 4.605.231,00 16,76 - - 

Venituri proprii din taxe şi alte venituri în 

învăţământ; 
4.480.473,69 15,88 4.451.878, 71 16,20 28.594,98 3.86 

Venituri din valorificarea produselor din 

activitatea proprie sau alte activităţi    
5.230,53 0,02 5.230,53 0,02 - - 

Venituri din concesiuni şi închirieri 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 - - 

Venituri din dobânzi 368.05 0,00 368.05 0,00 - - 

Venituri din cursuri de calificare 513,90 0,00 513,90 0,00 - - 

Alte venituri din prestări servicii şi alte 

activităţi 
129.879,67 0,46 129.879,67 0,47 - - 

Venituri proprii aferente căminelor şi 

cantinelor 
85.538,75 0,30 85.538,75 0,31 - - 

Alte venituri – amenzi, penalitati,etc. 3399,40 0,01 3399,40 0,02 - - 

Donaţii şi sponsorizări 5.500,00 0,01 5.500,00 0,02 - - 

Venituri din activitatea de cercetare 89.711,75 0,32 89.711,75 0,33 - - 
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Venituri din aferente proiectelor finanţate 

din fonduri nerambursabile,  

din care 

10.789.870,62 38,24 10.077.865,59 36,67 712005,03 96.14 

     - Subvenţii pentru instituţii publice, 

cofinanţare şi TVA aferente proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile de 

tipul POS DRU, POS CCE; 

2.042.697,55 7,24 2.042.697,55 7,43 - - 

    - Sume primite de la UE-FSE, FEDR- 

aferente proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile de tipul POS DRU, 

POS CCE 

8.035.168,04 28,47 8.035.168,04 29,24 - - 

   - Sume primite de la alte programe 

operationale – Life + Erasmus 
712.005,03 2,53   712.005,03 96,14 

Sold an curent la 31.12.2015 - - 3.922.144,00 - - - 

 

De asemenea, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a mai avut încasări 

pe fonduri nerambursabile de natură „alte facilităţi și instrumente postaderare”- sume 

provenite de la Comisia Europeană sau alte instituţii de creditare pentru programe 

comunitare, fiind vorba aici de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale, București, în suma de 712.005,03 lei (fonduri 

ERASMUS). 

Analizând structura veniturilor încasate în anul 2015, reprezentată grafic în figura 

6.1., se constată faptul că veniturile din subvenţii încasate de la MECS pentru finanţarea 

instituţională (pentru finanţare de bază şi alocaţii cu destinaţie specială), în sumă de 

12.628.879,00 lei, au reprezentat ponderea cea mai mare din total veniturilor (45,00%), în 

timp ce veniturile proprii din taxe şi alte venituri din învăţământ, 4.480.473,69 lei, nu au 

reprezentat decât 16%, iar sumele încasate pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri 

europene, respectiv 10.789.870.62 lei, reprezintă un procent de 38 %. 

 

Fig. 6.1. Structura veniturilor încasate în 2015 
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Fig. 6.2. - Structura sumelor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, 

 în 2015 

 

În ceea ce priveşte veniturile proprii, componenta cea mai importantă în 2015 a fost 

finanţarea de bază (8.023.648 lei), reprezentând 64,00% din totalul veniturilor proprii realizate din 

cele două surse de finanțare, respectiv finanțare de bază și venituri proprii din taxe de școlarizare. 
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36% Sume primite de la MEN pentru finanţarea

instituţională

Venituri proprii din taxe şi alte venituri în

învăţământ;

Fig. 6.3. Structura veniturilor proprii încasate în 2015 
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Dacă avem în vedere dinamica şi modificările structurale ale veniturilor pe surse de 

finanţare, în perioada 2011-2015, datele sunt prezentate în Tabelul 6.2. 

  

Tabelul 6.2. Dinamica veniturilor încasate în perioada 2011-2015  

 

Se constată faptul că veniturile totale ale UCB, încasate în 2015, respectiv 

28.220.565,36 lei, prezintă o creştere cu 44,5% în raport cu nivelul veniturilor încasate în 

anul 2011 şi o creştere de  21,6% faţă de anul precedent, 2014. 
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donaţii, prestării servicii, cursuri

calificare, etc.)

2011

2012

2013

2014

2015

 
Fig. 6.4. – Situația comparativă a veniturilor proprii încasate în perioada 2011-2015,  

pe surse de venituri (lei) 

Tip finanţare 2011 2012 2013 2014 2015 

Modificări relative, % 

2015/2011 2015/2014 

Finanţare de bază 6.833.396 6.214.479 7.015.578 8.247.307 8.023.648 17,42 -2,71 

Alocaţii de la buget cu 

destinaţie specială 

(subvenţii cămine - 

cantine, burse, transport 

studenţi etc.) 

2.576.307 

 
2.878.191 2.417.647 2.914.807 4.605.231 78,75 57,99 

Venituri din Taxe 7.484.125 6.151.566 6.232.098 5.114.084 4.478.359,64 -40,16 -12,43 

Alte venituri 

(Sponsorizări, donaţii, 

prestării servicii, cursuri 

calificare, etc.) 

328.930 134.650 141.258 76.507 148.205,60 -54,94 93,72 

Venituri din cercetarea 

ştiinţifică 
1.736.669 1.025.997 73.459 172.267 89.711,75 -94,83 -47,92 

Venituri din cămine şi 

cantine studenţeşti, 
89.685 95.981 101.877 77.154 85.538,75 -4,62 10,87 

Proiecte fonduri 

europene 
544.612 940.495 4.567.072 5.158.998 10.077.865,59 1750,47 95,35 

Sume primite de la alte 

programe operationale 

– Life + Erasmus 

- - - - 712.005,03 -  - 

Total venituri 19.593.724 17.441.359 20.548.989 21.761.124 28.220.565,36 44,03 29,68 
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Comparând nivelul veniturilor încasate în anul 2015 cu cele încasate în 2014, Figura 

6.4., pe categorii de venituri, se constată o creştere a veniturilor din finanţarea de bază, a 

alocaţiilor de la buget cu destinaţie specială, dar mai ales a veniturilor încasate din cercetare 

ştiinţifică şi din fonduri europene, în timp ce veniturile încasate de la studenţi – venituri din 

taxe de şcolarizare şi alte taxe, venituri din cămine – cantine s-au diminuat simţitor, aceasta 

după ce şi în anul 2014 s-au înregistrat deficite majore la aceleaşi capitole. Este evident că, 

pe fondul diminuării veniturilor încasate din taxe, odată cu diminuarea numărului de 

studenţi, chiar şi în condiţiile unei creşteri a finanţării de bază şi a alocaţiilor cu destinaţie 

specială, nivelul total al veniturilor proprii s-a diminuat faţă de nivelul acestora în 2011. 

 

 

 
Fig. 6.5.  Evoluţia veniturilor proprii în perioada 2011-2015, pe surse de venituri (Lei) 

 

De asemenea, se constată tendinţele opuse ale celor două surse principale de venituri: 

finanţarea de bază şi veniturile din taxe, Figura 5, precum şi creşterea spectaculoasă a 

veniturilor din proiecte europene în ultimii 2 ani. Totodată, chiar dacă cu un nivel mai ridicat 

decât în anul precedent, despre veniturile din alocaţii bugetare cu destinaţie specială putem 

spune că au o evoluţie staţionară, în timp ce nivelul veniturilor din activităţi cămine-cantine 

studenţeşti sunt neglijabile pe toată perioada considerată. 

 

6.2. Cheltuielile efectuate la nivelul UCB, în anul 2015 

 

Totalul cheltuielilor aferente anului 2015 însumează 28.453.572,90 lei. Dacă avem în 

vedere structura cheltuielilor efectuate după destinaţie, se constată că ponderea cea mai 

mare, 42,28%, a constituit-o cheltuielile cu proiecte cu finanţare externă 

nerambursabilă, urmate de cheltuieli de personal (39,36%), celelalte categorii de 
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cheltuieli înregistrând niveluri  de cca. 7%, bunuri şi servicii şi active nefinanciare de cca 

7% alte cheltuieli, Tabelul 6.3 și Figura 6.6.  

 

Tabelul 6.3. Structura cheltuielilor efectuate în anul 2015, după destinaţie 

Total cheltuieli 

Din care: 

2015 

Lei % 

28.453.572,90 100 

Cheltuieli de personal 11.203.136 39.36 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 2.034.453,22 7.15 

Cheltuieli cu proiecte cu finanţare externă nerambursabilă 12.032.719,76 42.28 

Cheltuieli cu asistenţă socială 47.594,79 0.16 

Alte cheltuieli 1.111.107 3.90 

Active nefinanciare 2.032.159,13 7.14 

Plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curtent (drepturi 

salariale din concedii medicale restituite de CAS Gorj) 

 

 

-7597 

 

 
Fig. 6.6. – Cheltuieli aferente anului 2015, după destinație 

 

În ceea ce priveşte cheltuielile cu proiectele cu finanţare externă nerambursabilă, 

structura cheltuielilor este prezentata în Tabelul 6.4 și Figura 6.7.  

 

   Tabelul 6.4. Structura cheltuielilor cu proiecte cu finanţare externă nerambursabilă 

Indicatorul 
TOTAL, din care: TREZORERIE BCR 

Lei % Lei % Lei % 

Total cheltuieli cu 

proiecte 
12.032.720 100 11.325.065 100,00 707.655 100 

Cheltuieli de personal 4.198.556 34,90 4.125.117 36,42 73.439 10.37 

Bunuri si servicii 1.495.424 12,43 1.346.325 11,89 149.099 21.07 

Asistenta sociala- 

subventii, premii,ajutoare 

de minimis,etc 

2.965.122 24,64 2.516.256 22,22 448.866 63.43 

Alte cheltuieli - - - - - - 

 Active nefinanciare 3.373.418 28,03 3.337.167 29,47 36.251 5.13 
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4.198.556Lei; 35%

1.495.424Lei; 12%

2.965.122Lei; 25%

0Lei; 0%

3.373.418Lei; 28%

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Asistenta sociala- subventii,
premii,ajutoare de minimis,etc

Alte cheltuieli

 Active nefinanciare

Fig. 6.7. Structura cheltuielilor cu proiecte cu finanţare externă nerambursabilă 

 

Analizată în dinamică, structura cheltuielilor după destinaţia plăţilor anuale efectuate 

în perioada 2011-2015, prezentată în Tabelul 6.5 şi reprezentată grafic în Figura 6.8, 

evidenţiază faptul că cea mai însemnată cheltuială se păstrează cea cu personalul, care, deşi 

a scăzut ca pondere în totalul cheltuielilor, a crescut în valoare absolută. De asemenea, se 

remarcă creşterea evidentă a cheltuielilor cu proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, 

datele evidenţiind o dublare în ultimii 4 ani a cheltuielilor efectuate în acest sens. 

 

Tabelul 6.5. Dinamica cheltuielilor în perioada 2011-2015, după destinaţie 

 

2011 2012 2013 2014 
2015 

Lei % Lei % Lei % Lei % Lei % 

Total cheltuieli: 18.857.262 100,00 17.357.220 100,00 20.256.607 100,00 22.125.087 100,00 28.453.572,90 100 

Cheltuieli de personal 9.993.998 53,00 9.829.477 56,63 10.898.303 53,80 11.558.098 52,24 11.203.136 39,37 

Cheltuieli cu bunuri si 

servicii 
3.325.582 17,64 2.632.012 15,16 2.382.536 11,76 1.804.647 8,16 2.034.452,22 7,15 

Cheltuieli cu proiecte 

cu finanţare externă 

nerambursabilă 

2.532.442 13,43 1.977.684 11,39 4.309.311 21,27 5.925.620 26,78 12.032.720,76 42,28 

Cheltuieli cu asistenţă 

socială 
35.629 0,19 34.274 0,20 38.184 0,19 24.013 0,11 47.594,79 0,16 

Alte cheltuieli 1.220.025 6,47 917.708 5,29 1.187.888 5,86 1.035.480 4,68 1.111.107 3,90 

Active nefinanciare 1.749.586 9,28 1.966.065 11,33 1.440.385 7,11 1.777.229 8,03 2.032.159,13 7,14 

Plati efectuate in anii 

anteriori si recuperate 

in anul curent (drepturi 

salariale din concedii 

medicale restituite de 

CAS Gorj) 

        -7597  
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Fig. 6.8.  Dinamica structurii cheltuielilor efectuate în perioada 2011-2015, după destinaţie (Lei) 

 

Structura cheltuielilor în funcţie de sursa de finanţare este prezentată în Tabelul 6.6. 

 

Tabelul 6.6. Plăți detaliate pe tipuri de cheltuieli aferente anului 2015, după sursa de 

finanţare a cheltuielii 

Total cheltuieli 

din care: 

TOTAL, din care: TREZORERIE BCR 

Lei % Lei % Lei % 

28453572,90 100 27711373,90 100 742199 100 

Cheltuieli din finanţarea de bază 9132460,08 32,09 9132460,08 32,96 - - 

Cheltuieli din venituri  din taxe 4001254,24 14.06 4001254,24 14,43 - - 

Cheltuieli pentru activitatea de cercetare ştiinţifică 161268,14 0,56 126724,14 0,45 34544 4.66 

Cheltuieli din alocaţii de la bugetul de stat cu destinaţie  

specială 
3071211,33 

10,78 
3071211,33 11,08 

- - 

Cheltuieli pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă 12032719,76 42,29 11325064,76 40,86 707655 95.34 

Cheltuieli pentru cămine şi cantine studenţeşti 62256,35 0,22 62256,35 0,22 - - 

Plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul 

curtent (drepturi salariale din concedii medicale 

restituite de CAS Gorj) 

-7597 

 

-7597  

  

  

Se constată că ponderea cea mai mare în structura cheltuielilor în anul 2015 a avut-o 

cheltuielile pentru activitatea de bază susţinută din venituri proprii (finanţare de bază şi 

venituri din taxe), respectiv 46,15% (adică 13.133.714 lei). Pentru activitatea de cercetare 
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ştiinţifică s-au cheltuit 161.268,14 lei, 0,56%. O pondere semnificativă a fost cheltuită în 

cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, 42,99% din totalul cheltuielilor, respectiv 

12.032.719,76 lei. 

În Tabelul 6.7, Figura 6.9., este prezentată evoluția cheltuielilor în perioada 2011-

2015, pe surse de finanțare. De remarcat este dinamica cheltuielilor pentru proiecte cu 

finanțare nerambursabilă. 

 

Tabelul 6.7. Dinamica plaților detaliate pe tipuri de cheltuieli, în perioada 2011-2015, pe 

surse de finanţare 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Lei % Lei % Lei % Lei % Lei % 

Total cheltuieli: 18.857.262 100 17.357.220 100 20.256.607 100 22.125.087 100 28453572,90 100 

Cheltuieli din finanţarea de bază 6.417.576 34,03 6.593.541 37,99 6.456.509 31,87 7.556.619 34,15 9132460,08 32,10 

Cheltuieli din venituri  din taxe  6.357.226 33,71 5.722.232 32,97 6.576.205 32,46 5.711.971 25,82 4001254,24 14,05 

Cheltuieli din alocaţii de la bugetul de 

stat cu destinaţie  specială 
2.525.608 13,39 2.642.263 15,22 2.547.657 12,58 2.669.830 12,07 3071211,33 10,78 

Cheltuieli pentru proiecte cofinanţate  2.532.442 13,43 1.977.684 11,39 4.309.311 21,27 5.925.620 26,78 12032719,76 42,28 

Cheltuieli pentru activitatea de 

cercetare ştiinţifică 
976.869 5,18 371.034 2,14 262.498 1,30 158.514 0,72 161268,14 0,57 

Cheltuieli pentru cămine şi cantine 

studenţeşti 
47.541 0,25 50.466 0,29 104.427 0,52 102.533 0,46 62.256,35 0,22 

Plati efectuate in anii anteriori si 

recuperate in anul curtent (drepturi 

salariale din concedii medicale 

restituite de CAS Gorj) 

        

 

 

-7597 

 

 

 

 

 

Fig. 6.9. Dinamica plaților detaliate pe tipuri de cheltuieli, în perioada 2011-2015, 

pe surse de finanţare 
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O altă categorie de cheltuieli cu o pondere semnificativă în totalul cheltuielilor și o 

dinamică ușor crescătoare este cea a cheltuielilor din alocaţii de la bugetul de stat cu 

destinaţie specială.  

În Tabelul 6.8., sunt prezentate date referitoare la cheltuielile pentru reparaţii 

capitale, subvenţii pentru cămine şi cantine, cheltuielile pentru dotări şi alte investiţii, 

cheltuielile pentru burse, pentru alte forme de protecţie socială, precum şi ajutor pentru 

achiziţionarea de calculatoare cf. Legii nr. 269/2004, efectuate de UCB în perioada 2011-

2015. 

 

Tabelul 6.8.  Cheltuielile din alocaţii de la bugetul de stat cu destinaţie specială, în 

perioada 2011-2015 

 

Tipul de cheltuieli 

2011 2012 2013 2014 2015 

Lei % Lei % Lei % Lei % Lei % 

Total cheltuieli din 

alocaţii de la bugetul 

de stat cu destinaţie  

specială, din care: 

2.525.608 100,00 2.642.263 100 2.547.657 100 2.669.830 100,00 3.071.211,33 100 

 
cheltuieli pentru 

reabilitari 
-  -  -  - - 590.886,40 19.22 

 
subvenţii pentru 

cămine şi cantine 
149.200 5,91 118.404 4,48 147.009 5,77 60.796 2,28 155.040,15 4.95 

 

cheltuieli pentru 

dotări şi alte 

investiţii 

1.175.198 46,53 1.739.214 65,82 1.383.684 54,31 1.677.806 62,84 1.323.499,19 43.05 

 
cheltuieli pentru 

burse 
1.165.581 46,15 750.371 28,40 978.780 38,42 907.215 33,98 977.420,35 31.79 

 

cheltuieli pentru alte 

forme de protecţie 

socială  

33.938 1,34 31.561 1,19 37.292 1,46 24.013 0,90 24.365,24 
0.99 

 

 

Ajutor pentru 

achiziţionarea de 

calculatoare cf. Legii 

nr. 269/2004 

1.691 0,07 2.713 0,10 892 0,04 - - - - 

 

 

6.3. Execuţia bugetară pe anul 2015 

 

În Tabelul 6.9., este prezentată execuţia bugetară la 31.12.2015 comparativ cu anul 

precedent. Deși în anul 2015 s-au iniţiat şi implementat o serie de măsuri menite să mențină 

cheltuielile în limita unei bune execuții bugetare şi încadrarea în veniturile anului curent, s-a 

înregistrat, la nivel instituţional, o creștere a cheltuielilor totale în anul 2015 față de 2014 cu 

28,62%, ceea ce – în valoare absolută – reprezintă o creştere cu 6.331.143,9 lei, în special pe 

fondul dublării cheltuielilor pentru proiectele finanţate din fonduri externe, în timp ce 

cheltuielile de personal s-au menținut aproximativ la valoarea anului 2014, fiind diminuate 

cu 3,07%, respectiv 354.962 lei. 
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Tabelul 6.9. Execuţia bugetară la 31.12.2015 comparativ cu anul precedent 

  

  
TIP CHELTUIALĂ 

EXECUTIE EXECUTIE Modificare 

relativa 

2015/2014 

% 

Modificare 

absoluta 

2015/2014 

Lei 
31.12.2014 31.12.2015 

  CHELTUIELI TOTALE 22122432 28453575,90 28,62 6331143,90 

1 CHELTUIELI CURENTE 20347858 26421413,27 29,85 6073555,27 

10 TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 
11558098 11203136 -3,07 -354962,00 

10.01 Cheltuieli salariale in bani 9141763 9119484 -0,24 -22279,00 

10.01.01 Salarii de baza 8659538 8713724 0,63 54186,00 

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate 

prin cumul 
75389 52422 -30,46 -22967,00 

10.01.11 Fond aferent plăţii cu ora  404145 350007 -13,40 -54138,00 

10.01.13 Indemnizatii de delegare 2691 3331 23,78 640,00 

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 0 -  0,00 

10.03 Contributii 2416335 2083652 -13,77 -332683,00 

10.03.01 Contributii de asigurari 

sociale de stat 
1777783 1449324 -18,48 -328459,00 

10.03.02 Contributii de asigurari de 

somaj 
44730 44805 0,17 75,00 

10.03.03 Contributii de asigurari de 

sanatate 
477001 475873 -0,24 -1128,00 

10.03.04 Contributii de asigurari 

pentru accidente de munca si 

boli profesionale 

17211 17158 -0,31 -53,00 

10.03.06 Contributii pentru concedii si 

indemnizatii medicale 
99610 96492 -3,13 -3118,00 

20 
TITLUL II  BUNURI SI 

SERVICII 
1804647 2034453,22 12,73 229806,22 

20.01 Bunuri si servicii 1189003 1262611,90 6,19 73608,90 

20.01.01 Furnituri de birou 78920 130725,41 65,64 51805,41 

20.01.02 Materiale pentru curatenie 17695 19131,09 8,12 1436,09 

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta 

motrica 
383134 404417,84 5,56 21283,84 

20.01.04 Apa, canal si salubritate 87033 84204,63 -3,25 -2828,37 

20.01.05 Carburanti si lubrifianti 26021 33918,89 30,35 7897,89 

20.01.07 Transport 8755 17640,41 101,49 8885,41 

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, 

t.v., Internet 
179191 173024,63 -3,44 -6166,37 

20.01.09 Materiale şi prestări de 

servicii cu caracter funcţional 
120336 316752 163,22 196416,00 

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru 

intretinere si functionare 
287918 85469 -70,31 -202449,00 

20.02 Reparatii curente 234 19177,25 8095,41 18943,25 

20.03 Hrana pentru oameni 11967 0,00 -100,00 -11967,00 

20.04 Medicamente şi materiale 

sanitare  
1795 0,00 -100,00 -1795,00 

20.05 Bunuri de natura obiectelor de 

inventar 
50594 88517,94 74,96 37923,94 

20.06 Deplasari, detasari, transferari 80896 47927,22 -40,75 -32968,78 

20.06.01 Deplasari interne, detasari, 

transferari 
57006 36485,26 -36,00 -20520,74 

20.06.02 Deplasari in strainatate 23890 11441,96 -52,11 -12448,04 

20.10 Cercetare dezvoltare 31096 50407,99 62,10 19311,99 

20.11 Carti,publicatii si materiale 

documentare 
87564 23746,57 -72,88 -63817,43 

20.13 Pregatire profesionala 0 1715 - 1715,00 

20.14 Protectia muncii 34045 0 - -34045,00 
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20.25 Cheltuieli judiciare si 

extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea 

intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

4640 11908 156,64 7268,00 

20.30 Alte cheltuieli 312813 515099,35 64,67 202286,35 

20.30.01 Reclama si publicitate 37501 55492,57 47,98 17991,57 

20.30.02 Protocol si reprezentare 3329 3389,82 1,83 60,82 

20.30.03 Prime de asigurare non-viaţă 20772 14803,22 -28,73 -5968,78 

20.30.04 Chirii 21097 25462 20,69 4365,00 

20.30.07 Fondul Presedintelui/ 

Fondul 

conducatoruluiinstitutiei 

publice 

0 0 - 0,00 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii 
230114 426619,74 85,39 196505,74 

56 

TITLUL VIII  PROIECTE 

FIN. DIN FONDURI  

EXTERNE 

NERAMBURSABILE 

5925620 12032719,76 103,06 6107099,76 

56.01 

Programe din Fondul 

European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) 

3863332 3351279,83 -13,25 -512052,17 

56.01.01 Finanţare naţională 558417 475160,64 -14,91 -83256,36 

56.01.02 Finanţare  de la Uniunea 

Europeană 
2820994 2219910,46 -21,31 -601083,54 

56.01.03 Cheltuieli neeligibile 483921 3351279,83 592,53 2867358,83 

56.02 Programe din Fondul Social 

European (FSE) 
2062288 7973784,93 286,65 5911496,93 

56.02.01 Finanţare naţională 381814 1221910,92 220,03 840096,92 

56.02.02 Finanţare  de la Uniunea 

Europeană 
1680283 6751874,01 301,83 5071591,01 

56.02.03 Cheltuieli neeligibile 191 0 -100,00 -191,00 

56.16 Alte programe operationale – 

Life + Erasmus 
- 707655,00 - 707655,00 

57 TITLUL IX  ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 
24013 47594,79 98,20 23581,79 

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 24013 47597,79 98,22 23584,79 

57.02.02 Ajutoare sociale în natura 0 0 - 0 

59 TITLUL IX  ALTE 

CHELTUIELI 
1035480 1111107 7,30 75627,00 

59.01 Burse 
1035480 

1111107 

 
7,30 75627,00 

71 CHELTUIELI DE CAPITAL 1777229 2032159,13 14,34 254930,13 

71 TITLUL X ACTIVE 

NEFINANCIARE 
1777229 2032159,13 14,34 254930,13 

71.01 Active fixe (inclusiv reparatii 

capitale) 
1777229 2032159,13 14,34 254930,13 

71.01.01 Constructii 1677806 847291,02 -49,50 -830514,98 

71.01.02 Masini, echipamente si 

mijloace de transport 
0 257185,28 - 257185,28 

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si 

alte active corporale 
32234 266642,10 727,21 234408,10 

71.01.30     Alte active fixe (inclusiv          

reparatii capitale) 
67189 661040,73 883,85 593851,73 

85 TITLUL XVII PLATI 

EFECTUATE IN ANII 

PRECEDI.SI RECUPERATE  

IN ANUL CURENT 

-2655 -7597 186,14 -4942,00 
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Dacă avem în vedere situaţia globală, UCB a încheiat anul 2015 cu un deficit 

numerar de 233.010,54 lei, fiind pentru a doua oară în ultimii cinci ani când veniturile anului 

curent nu acoperă cheltuielile, aşa cum se poate observă din Tabelul 6.10. 

 

 Tabelul 6.10. Rezultatul execuţiei bugetare a UCB în perioada 2011-2015  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Venituri 19.593.724 17.441.359 20.548.989 21.754.624 28.220.565,36 

Cheltuieli 18.857.262 17.357.220 20.256.607 22.122.432 28.453.575,90 

 Excedent/Deficit anual 736.462 84.139 292.382 -367.808 -233.010,54 

 

 
 

Fig.6.10. Execuţia bugetară pe perioada 2011-2015 (Lei) 

 

Referitor la rezultatul exercițiului financiar al anului 2015, trebuie să avem în vedere 

câteva aspecte în ceea ce priveşte execuţia anului 2015 şi deficitul de numerar înregistrat: în 

cursul anului 2015, au fost achitate drepturile câştigate în instanţă de către personalul 

didactic şi didactic auxiliar, suma totală fiind de 1.336.514 lei. Această sumă a fost acoperită 

parţial din contractul instituţional (1.091.245 lei) pentru anul 2015, diferenţa de 275.269 lei 

fiind achitată din veniturile proprii ale instituţiei. Diferența rămasă de achitat, în sumă de 

274.355 lei, va fi achitată în anul 2016 din sumele ce urmează a fi rambursate din proiectele 

POSDRU, sumă care se ridică la 1.700.672 lei. În anul 2016, mai sunt de achitat drepturi 

salariale câştigate în instanţă în sumă de 573.848 lei, sumă aferentă anului 2016. 
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CAPITOLUL VII 

 

 

 

BAZA MATERIALĂ A UNIVERSITĂŢII 

  

 

 
 

7.1. Patrimoniul universităţii 

 

Patrimoniul universităţii s-a dezvoltat în mod continuu începând cu anul 2007, în 

prezent fiind în curs de finalizare o nouă clădire a universităţii, destinată spaţiilor de 

învăţământ, Campusul universităţii din str. Tineretului, nr. 4, Târgu-Jiu, dezvoltarea 

infrastructurii şi crearea de noi facilităţi de predare-învăţare şi de cercetare – dezvoltare fiind 

o preocupare permanentă a echipei de conducere.  

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu dispune în prezent de spaţii în 

proprietate/administrare formate din: 

 16 corpuri de clădire cu o suprafaţă utilă de 15.135 m2; 

 bază sportivă compusă din 6 terenuri de tenis de câmp cu suprafaţă de zgură (5005 

m2), un teren multifuncţional (1 handbal, 1 baschet 2 volei) cu suprafaţă sintetică şi 

parţial acoperit cu sistem presostatic cu suprafaţa de 1188m2, un teren de fotbal cu 

suprafaţă gazonată (6600 m2) şi o pistă de atletism de 6 culoare cu suprafaţă de 

zgură (870 m2), bazin înot cu suprafaţa de 4060 m2 şi o sală de sport cu suprafaţa 

de 416 m2; 

 complex studenţesc cu 64 locuri de cazare şi 80 locuri de servit masa; 

 cabana studenţească Rânca; 

 tipografie (atelier multiplicare) cu o suprafaţă de 240 m2. 

Spaţiile închiriate de Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu sunt formate 

din 5 laboratoare cu suprafaţa totală de 200 m2 şi un depozit de reactivi cu suprafaţa de 6 m2.  

Din punctul de vedere al destinaţiei spaţiilor de învăţământ, Universitatea „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu dispune de 7 amfiteatre cu suprafaţa totală de 614 m2, 18 de săli de 

curs cu suprafaţa de 1589 m2, 18 săli de seminar cu suprafaţa de 490 m2, 37 de laboratoare 

cu suprafaţa de 1851 m2, 4 centre de cercetare cu suprafaţa de 196 m2, 4 săli de bibliotecă cu 

suprafaţa de 317 m2, 3 săli de lectură cu suprafaţa de 121 m2, un depozit de carte cu 

suprafaţa de 56 m2, un depozit de reactivi cu suprafaţa de 6 m2 și o sală de sport cu suprafaţa 

de 416 m2. 

Suprafaţa totală utilizată pentru spaţii de învăţământ este de 5856 m2, din care 5650 

m2, adică 96,48%, sunt spaţii proprii. 
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În octombrie 2014, s-a reuşit finalizarea parterului şi a etajului de la clădirea - investiţia 

nouă din imobilul din str. Tineretului nr. 1 (care este o investiţie multianuală), punându-se în 

funcţiune următoarele spaţii: 

- parter –  sală de curs,  sală de seminar, atelier pictură, bibliotecă, sală de lectură, 

depozit de carte; 

- etaj 1 – 4 săli de curs, 1 sală de seminar, 1 sală laborator cercetare, 4 săli laborator, 

decanat, secretariat, spaţii pentru birouri cadre didactice. 

 În anul 2015, a fost actualizat Devizul General şi Devizul pentru restul de execuat, 

devize ce au modificat parametrii tehnico-economici ai investiţiei. Noii parametrii tehnico-

economici au fost avizaţi de Consiliul Tehnico-Economic al MENCS în 23.06.2015 şi 

aprobaţi prin Ordinul Ministrului  Educaţiei nr. 4602/21.07.2015. În baza noilor indicatori, a 

fost demarată procedura pentru achiziţia de „Lucrări de construcţii în continuare la Investiţia 

Spaţii de învăţământ în Campusul Universitar Debarcader, proiectarea aferentă şi asistenţă 

tehnică proiectant”, procedură finalizată prin încheierea contractului de lucrări nr. 

11050/05.10.2015. 

 În ceea ce priveşte lucrările de reabilitare la spaţiile de învăţământ ale universităţii, în 

anul 2015, au fost realizate, având ca sursă de finanţare alocări de la MENCS, următoarele: 

1. Reabilitare spaţii de învăţământ imobil str. Victoriei, nr. 24, Tg-Jiu. Valoarea 

lucrărilor şi dotărilor a fost de 246.117,07 lei cu TVA;   

2. Reabilitarea instalaţiei de furnizare agent termic, etaj 1, imobil Calea Eroilor, nr.30, 

Tg-Jiu şi proiectare şi execuţie instalaţie de alimentare cu gaze naturale aferentă. 

Valoarea acestor lucrări a fost de 108.500 lei cu TVA; 

3. Lucrări de reparaţii şi vopsitorii la grupurile sanitare, reabilitarea podelelor 

mozaicate şi scări interioare, imobil Calea Eroilor, nr. 30, Tg-Jiu, în valoare de 

223.200 lei cu TVA; 

4. Modernizarea instalaţiei de iluminat interior, zona de lângă accesul principal, imobil 

Calea Eroilor, nr. 30, Tg-Jiu. Valoarea acestor lucrări: 13.069,33 lei cu TVA. 

 Pentru urmărirea execuţiei acestor lucrări, au fost achiziţionate Servicii de 

consultanţă tehnică de specialitate în construcţii şi supravegherea lucrărilor de construcţie – 

prin diriginte de şantier, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul 

construcţiilor. Valoarea acestor servicii a fost de 2693,16 lei cu TVA. 

 Pe lângă acestea, tot în anul 2015, au fost realizate şi lucrări din venituri proprii, cum 

ar fi: 

 - Reconfigurarea spaţii de învăţământ, imobil Calea Eroilor, nr. 30, Tg-Jiu, lucrări în 

valoare de 5.919,64 lei cu TVA; 

 - Lucrări de arhitectură peisagistică, imobil str. Tineretului, nr. 4, Tg-Jiu, valoarea 

acestora fiind de 12.200 lei cu TVA; 

 - Lucrări de pavare şi asfaltare la Campusul Universitar Debarcader, str. Tineretului, 

nr. 4, Tg-Jiu. Lucrări în valoare de 19.689 lei cu TVA; 

 - Proiectare şi execuţie instalaţie de alimentare cu gaze naturale la laboratoarele L6 şi 

L7, Calea Eroilor, nr.30, Tg-Jiu. Valoarea totală a serviciilor şi lucrărilor pentru acest 

obiectiv a fost de 6121,50 lei cu TVA. 
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 În ceea ce priveşte achiziţia de echipamente de laborator şi pentru cercetare – 

dezvoltare, la nivelul anului 2015, au fost achiziţionate, recepţionate şi puse în funcţiune 

următoarele: 

 - Trusă trifazată digitală pentru verificare relee complexe, în valoare de 159.751,68 

lei cu TVA; 

 - Cuşcă Rocher şi scară de reeducare a mersului, în valoare de 19.497,76 lei cu TVA; 

 - Echipament pentru membrele inferioare, în valoare de 21.101,09 lei; 

 - Sistem de analiză pentru acidul lactic AccutrendPlus, în valoare de 790 lei cu TVA; 

 - Programator universal de memorii şi microprocesoare, în valoare de 6170,86 lei cu 

TVA; 

 - Debitmetru cu ultrasunete, în valoare de 52.596,99 lei cu TVA; 

 - Aparat pentru măsurarea grosimii materialelor şi a compoziţiei chimice – Analizor 

portabil XRE, în valoare de 73.160 lei cu TVA; 

 - Laborator de activităţi motrice, în valoare de 97.000 lei cu TVA; 

 - Laborator de recuperare medicală, în valoare de 200.999,44 lei cu TVA; 

 - Sistem de sonorizare, în valoare de 21.029,60 lei cu TVA; 

 - Dotări pentru atelierul mecanic al universităţii, în valoare de 9.974 lei cu TVA; 

 - Dotări pentru laboratorul de cercetare pentru sociologie, în valoare de 72.998,80 lei 

cu TVA; 

 - Dotări pentru Compartimentul Informatizare, sisteme de comunicare şi securitate, 

în valoare de 114.904,60 lei cu TVA; 

 - Dotări necesare modernizării infrastructurii informatice de tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor şi dotări necesare Laboratorului multifuncţional de tehnologie didactică, în 

valoare totală de 210.413,60 lei cu TVA; 

 - Platformă de evaluare a dezvoltării forma A şi forma B şi chestionare de evaluare a 

strategiilor de învăţare, în valoare de 8575 lei cu TVA; 

 - Pachet de licenţe sistem antiplagiat, în valoare de 33.000 lei cu TVA; 

 Pe lângă aceste dotări materiale au fost achiziţionate şi aplicații software: 

    - Soft Articulated Storyline 2 şi Articulated Studio 13 PRO, în valoare de 19.600 lei 

cu TVA; 

 - Soft INDACO Lege, în valoare de 8454,63 lei cu TVA; 

 - Soft LEGIS Plus, în valoare de 4690,94 lei cu TVA; 

 - Softuri Antivirus, în valoare de 1999 lei cu TVA; 

 - Soft pentru Laboratorul de Informatică şi Gestiune Contabilă ASCCON, în valoare 

de 2000 lei cu TVA; 

 - Soft ADAMS MD MOTION BUNDE + Easys, în valoare de 33.385 lei cu TVA; 

 - Soft VERICUT EDUCATIONAL, în valoare de 5400 lei cu TVA; 

 Tot în anul 2015, au fost achiziţionate: 

 -  mobilier de arhivare, în valoare de 8678 lei cu TVA; 

 - mobilier pentru spaţiile de cazare din căminele studenţeşti, în valoare de 34.399,58 

lei cu TVA; 
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 - mobilier pentru funcţionarea secretariatului de la Cabinetul rectorului, în 

 valoare de  9923,72 lei cu TVA. 

 Pentru buna funcţionare a activităţilor din cadrul universităţii, au fost achiziţionate  

diverse servicii, cu finanțare din veniturile proprii ale instituţiei: 

 - Servicii de închiriere a reţelelor de cabluri de fibră optică, în valoare de 35.711,64 

lei cu TVA; 

 - Servicii de pază, protecţie şi transport valori, în valoare de 90.928,20 lei cu TVA; 

 - Servicii de evaluare a imobilelor, în valoare de 3990 lei cu TVA; 

 - Servicii de verificare tehnică în domeniul ISCIR în vederea reautorizărilor de 

funcţionare a centralelor termice, în valoare de 19.155,60 lei cu TVA; 

 - Servicii de asistenţă tehnică şi mentenanţă pentru programul informatic PROSYS 

de contabilitate, în valoare de 33.480 lei cu TVA; 

 - Servicii de asistenţă medicală de medicina muncii, în valoare de 31.030 lei cu 

TVA; 

 - Servicii de deratizare şi dezinsecţie, în valoare de 9029,43 lei cu TVA; 

 - Servicii de mentenanţă a licenţelor UMS şi asistenţă utilizator, în valoare de 

51.931,20 lei cu TVA. 

Pe lângă acestea, au fost achiziţionate materiale necesare desfăşurării în condiţii 

optime atât a activităţilor didactice şi de cercetare, cât şi pentru cele administrative (hârtie, 

tonere, cerneluri, carton, materiale pentru legătorie, materiale de curăţenie, pentru 

publicitate, pentru reparaţii şi întreţinere, materiale sanitare, electrice, termice, de construcţie 

etc.). 

 Ca urmare a derulării în cadrul universităţii a proiectelor cu finanţare externă 

nerambursabilă, au fost achiziţionate în anul 2015, produse, servicii, software sau au fost 

executate lucrări în valoare totală de 1.084.282,15 lei cu TVA. 

 Detalierea acestora este prezentată în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul 7.1. Situaţia privind dotările achiziţionate prin fonduri externe nerambursabile, în 

anul 2015 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect Denumire produs Valoare 

Lei cu TVA 

1 Dezvoltarea unui 

centru regional de 

cercetare pentru 

tehnologii energetice 

durabile – 13843, 

RESENERG 

Computer ALL-IN-ONE, 12 buc 37.700 

Instalaţie solară 

producere 

energie electrică 

şi apă caldă 

menajeră 

Dotari echipamente 374.930,12 

Lucrari de constructii si 

instalatii 

386.959,5 

Placă pentru amplasare permanentă 3.534 

TOTAL 803.123,62 

2 Cresterea calitatii 

programelor 

universitare de 

Produse 

hardware şi 

software 

TOTAL 106.540,81 

din care: 

Staţie de lucru, 10 buc 22.598,38  
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licenta si masterat in 

energetica - 139265 

 

Server, 1 buc 19.842,48 

Terminal mobile-3.5” , 10 

buc 

39684,96 

Wireless  acces point , 2 

buc 

1587,40 

Switch 24 porturi, 1 buc 937,01 

UPS, 1 buc  2461,35 

Rack 18U, 1 buc 2039,37 

Licenta sistem de operare 

server-Windows Server 

Standard, 1 buc 

1295,28 

Licenta server de baza de 

date – SQL Server 

Standard, 1 buc 

1322,83 

Licenta de acces client 

baza de date- SQL, 10 buc 

3086,61 

Licenta sistem de acces 

utilizator pe server- 

Windows Server CAL, 10 

buc 

496,12 

Licenta sistem de operare 

statii de lucru- Microsoft 

Windows 8.1 Pro, 10 buc 

8267,70 

Licenta office statii de 

lucru- Office 365 OLP, 10 

buc 

2921,32 

3 Îmbunătăţirea 

programelor 

universitare de studii 

în domeniile 

Administrării 

afacerilor, 

Contabilităţii şi 

Ştiinţelor juridice 

prin ALUMNI - 

140930 

Videoproiector  10.000 

Mobilier Birou , 3 buc 897,03 

Corp mobil, 2 buc 431,34 

Dulap, 2 buc 500,34 

Etajera, 2 buc 331,36 

Scaun, 3 buc 717,33 

Scaun, 6 buc 472,68 

TOTAL 13.350,08 

4 Start Up 

Antreprenoriat - 

150369 

Laptop, 2 buc 5.983,04 

Multifuncţional de mare capacitate, 2 buc 23.416,24 

Licenta de operare WIN Prof, 2 buc 1.585,34 

Mobilier 

 

Birou, 4 buc 2.646,64 

Dulap, 2 buc 1.934,40 

Scaune, 4 buc 1.488,00 

TOTAL  37.053,66 

5 Studenţii de azi, 

profesioniştii de 

mâine - 137280 

Camera foto digitală, 1 buc 5.926,90 

Aparat foto digital, 1 buc 5.516,30 

Tabla smart boart interactive, 1 buc 11.966,00 
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Videoproiector, 1 buc 2.961,81 

Telefon iPhone, 1 buc 2.998,52 

Telefon mobil Samsung, 1 buc 2.999,96 

Telefon mobil Apple, 1 buc 2.999,86 

Mobilier Masa sedinţă 14.800 

Etajeră cu 5 poliţe şi uşi 

culisante, 1 buc  

1.495,50 

Birou, 1 buc 1.005,00 

Corp cu poliţe închise, 

1 buc 

300,00 

Corp cu trei sertare, 1 

buc 

395,00 

Corp suspendat cu 

poliţe închise, 10 buc 

3.500,00 

Scaun, 3 buc 2.400,00 

Scaun, 25 buc 15.000,00 

TOTAL 74.264,85 

6 Instrumente 

inovative de predare 

invăţare - 140799 

Laptop, 2 buc 7.998 

Calculator Dell, 1 buc 3.447,20 

Imprimantă color, 1 buc 9.534,36 

Ecran proiectie, 2 buc 1.000 

TOTAL 21.979,56 

7 Programul 

ERASMUS+ 

Computer de birou, 2 buc 12.268,56 

Laptop, 2 buc 11.259,20 

Mobilier Casetieră 3 sertare, 3 buc 750 

Scaun, 1 buc 330,77 

Fişet metalic, 2 buc 1.344,42 

TOTAL 25.952,95 

8 SIMPRACT - 

138113 

Fiset metalic, 3 buc 2.016,63 

TOTAL 2.016,63 

TOTAL GENERAL 1.084.282,15 

 

 

În Tabelul 7.2., este prezentată situaţia clădirilor universităţii aşa cum este ea 

reflectată şi de situaţiile financiar-contabile ale universităţii, iar în Tabelul 7.3., este 

prezentată situaţia terenurilor universităţii, cu indicarea regimului juridic, al anului 

dobândirii, valorii iniţiale sau actualizate. În Tabelul 7.4., este prezentată situaţia bunurilor 

universităţii de natura construcţiilor. 
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Tabelul 7.2. Situaţie centralizatoare privind bunurile universităţii (CLĂDIRI) 

Nr. 

crt. 
Specificatii 

R
ep

u
b

li
ci

i 
1

 

L
o

tr
u
lu

i 
  

 1
 

V
u

lc
an

 2
1
 

U
n

ir
ii

 3
6
 

C
al

ea
 

B
u

cu
re

şt
i 

7
5

 B
 

T
in

er
et

u
lu

i 
4
 

E
ro

il
o

r 
3
0
 

L
1

-L
3
 

G
ri

v
iţ

a 
1
 

V
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ri

a 
1

3
2

-

1
3

4
 

V
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ri
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A
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u
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l.
 7

 

C
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B
u
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şt
i 

6
9

 

C
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t.
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F
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. 

L
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o
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 D
-

T
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et
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u
 4

 

C
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-

N
o

v
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i 

S
p

aţ
ii

 D
e 

În
v

ăţ
ăm

ân
t 

L
6

-L
7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 

1 
Anul 

dobândirii 
2001 2007 2006 2007 2001 1994 1992 1992 2001 2001 1993 1996 2006 2006 2013 1994 2014 - 

2 
Situaţia 

juridică 
prop. prop. prop. prop. admin. admin admin admin. admin. admin. admin. admin admin. admin. admin. admin. prop. - 

3 
Act de 

proprietate 

ct. v/c 

4919/ 

2001 

ct.v/c 

8026/ 

2007 

ct. v/c 

4825/ 

2006 

ct.v/c 

8103/ 

2007 

HGR 

812/ 

2001 

HGR 

378/ 

1994 

OMI 

7348/ 

1992 

OMI7348/ 

1992 

OMEC 

3261/ 

2001 

OMEC 

3261/ 

2001 

HCJ 16/ 

21.12.1993 

HCL 

51/ 

1996 

HCL 

358/ 

2006 

HCL 

56/ 

2006 

HCL 

322/ 

2013 

HCL 

17/ 

1994 
 

- 

4 Carte funciară 11021 39123 39127 13426 21571 13607/N 23036 - 37833 - 37928 13608/N - - - 21571 13607/N - 

5 Nr. Cadastral 4305 869/2 7508 341/1:11 8778 2546 1724 - 2710 - 1725 2209 - - - 8778 2546 - 

6 
Regim de 

înălţime 
D+P+1E P+1E P+E+M - P+2E D+P+3E P+1E P P+1E - P+1E P P P P+1E P+1E D+P+4E P 

7 
Suprafaţă 

construită 
424 238 253 450 522 722 1391 266 501 377 1015 288 451 240 280 148 1596 112 

8 
Suprafaţă 

desfăşurată 
538 476 522 450 1566 3141 2386 266 1002 377 2362 288 451 240 440 240 8520 112 

9 
Valoare 

iniţială 8
0

4
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3

4
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3
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0
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Notă : suprafaţă utilizată la imobilul Spaţii de Învăţământ - 2561 mp ( CT +P+1E) 

 

 

                  

Tabelul 7.3. Situaţia bunurilor universităţii (TERENURI) 

Nr.   

crt. 
Specificaţii 

TERENURI 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Anul dobândirii 2001 2007 2007 2006 2007 1994 2001 1992 2001 1992 

2 Situaţia juridică prop. prop. prop. prop. prop admin admin admin admin admin 

3 Act de proprietate ct.v/c             

4919/  2001 

ct v/c                     

8088/2007 

ct. v/c 

8103/2007 

ct v/c    

4825/2006 

ct v/c 

8026/2007 

HGR                

378/1994 

HGR                  

812/2001 

OMI                   

7348/1992 

OMEC 

3261/2001 

OMI 

7348/1992 

4 Carte funciară 11021 21571 13426 39127 39123 13607/N - 23036 37833 - 

5 Nr. Cadastral 4305 8778 341/1:11 7508 869/2 2546 - 1724 2710 - 

6 Suprafaţă acte 1460 1261 243 380 238 55007 1954 1500 1322 500 

7 

Suprafaţă 

măsurători 
1425 1261 243 380 238 53957 1954 1753 1322 - 

8 

Valoare iniţială 
2.845 236.749 178.322 139.881 31.328 67.172 292.565 286.500 252.502 95.500 

9 

Valoare 

reactualizată 
646.000 252.400 115.400 151.000 45.300 6.308.500 642.000 724.100 523.000 248.700 
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Tabel nr. 7.4. - Situaţia bunurilor de natura construcţiilor 

Nr.   

crt. 
Specificaţii 

ALTE BUNURI IMOBILE DE NATURA CONSTRUCŢIILOR 
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ă 
  

  
 (

 2
 

b
u

c)
 

V
es

ti
ar

e 
sp

o
rt

 

S
al

ă 
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1 Anul dobândirii 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 2001 2001 1994 1994 1994 2006 1994 
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378/1994 
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378/1994 

HGR 

378/1994 
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HCL       
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4 Carte funciară 13607/N 13607/N 13607/N 13607/N 13607/N 13607/N 13607/N - - 13607/N 13607/N 13607/N - - 

5 Nr. Cadastral 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 - - 2546 2546 2546 - - 

6 Suprafaţă acte 1040 45 22 324 - 643 415 14 25 - - - - - 

7 
Suprafaţă 
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4
5

.9
0
0
 

1
5

.3
0
0
 

4
3

.4
0
0
 

2
7

.6
0
0
 

6
.2

0
0
 

3
8

.3
0
0
 

7
5

4
.3

0
0
 

7
7

0
 

1
8

.1
0
0
 

3
6

.0
0
0
 

5
2

.8
0
0
 

1
5

.5
0
0
 

- - 



Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Raport privind starea universităţii, 2015 
 

 120 

 7.2. Volumul utilităţilor 

 

O  atenţie  deosebită s-a acordat în ultimii ani pentru reducerea cheltuielilor cu 

serviciile, a consumurilor la utilităţi  (energie  electrică, gaze naturale, apă-canal), precum  şi 

pentru reducerea costurilor la serviciile de telefonie.  

În cursul anului 2015, comparativ cu anul 2014, se constată o creștere cu cca 62% a 

cheltuielilor datorate consumului de gaze naturale, această creștere fiind de aproximativ 

93.243 lei, corespunzătoare unei creșteri a consumului total cu 59.563 mc. 

În cursul anului 2015, comparativ cu anul 2014, se constată o scădere cu cca 15,65 % 

a cheltuielilor datorate consumului de energie electrică, această scădere fiind de aproximativ 

31.311 lei, corespunzătoare unei scăderi a consumului total cu 193.077 kW. 

În cursul anului 2015, comparativ cu anul 2014, se constată o creștere cu cca 19,80 

% a cheltuielilor efectuate cu serviciile de apă-canal, această creștere fiind de aproximativ 

7685,9 lei, corespunzătoare unei creșteri a consumului total cu 1241 mc. 

În cursul anului 2015, comparativ cu anul 2014, se constată o scădere cu cca 8,81 % 

a cheltuielilor cu serviciilor de telefonie fixă și mobilă, adică aproximativ 11.015,16 lei. 

În Tabelul 7.5., este prezentată situaţia comparativă a consumurilor la gaze naturale, 

în perioada 2014-2015, iar în Tabelul 7.6., este prezentată situaţia comparativă a 

consumurilor la energie electrică, în perioada 2014-2015.  

În Tabelul 7.7., este prezentată situaţia comparativă a cheltuielilor pentru servicii de 

apă – canal,  în perioada 2014-2015, iar în Tabelul 7.8., este prezentată situaţia comparativă 

a cheltuielilor pentru servicii de telefonie fixă / mobilă, în perioada 2014-2015. 
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Tabel 7.5. Analiză comparativă consum/costuri gaze naturale, în perioada 2014 – 2015 

 

 

 

 Imobil 2014 2015 Analiza comparativă a consumului în anul 2015 

față de 2014 

 Val. mc. Val. mc. Diferență cheltuieli (lei) Diferență consum (mc) 

1.  CSD CT Cămin 55681 29658 77902 50320            +22221 +20662 

2.  CT Eroilor nr.30 

 

22949 12161 34436 24426 +11487 +12265 

3.  Victoria nr.24 

 

15401 8119 30627 15801 +15226 +7682 

4.  Unirii nr.36 9751 3032 11533 5851 +1782 +2819 

5.  Victoria nr.132- 134 8646 5280 11420 6987 +2774 +1707 

6.  Republicii nr.1 6728 3554 6479 3412 -249 -142 

7.  Tineretului nr.4 Sp. Înv. 6661 3382 24992 13048 +18331 +9666 

8.  Griviţa nr.1 6467 4693 18437 12397 +11970 +7704 

9.  Tipografie 5041 3443 6619 4321 +1578 +878 

10.  Eroilor nr.30  L1 –L3 4748 3259 7032 4422 +2284 +1163 

11.  A.I. Cuza nr.7 3498 1799 5293 2681 +1795 +882 

12.  C. Bucureşti nr.75 B 2814 6874 - - - - 

13.  C. Bucureşti nr.69 2419 1239 1336 832 -1083 -407 

14.  Vulcan nr.21 2143 1099 3244 1768 +1101 +669 

15.  Lotrului nr.1 1999 1008 3366 1697 +1367 +689 

16.  Eroilor nr.30    L6 –L7 1171 601 1867 776 +696 +175 

17.  CSD Cantină 246 143 276 168 +30 +25 

18.  Total anual / universitate 151615 89344 244858 148907 +93243 +59563 
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Tabel 7.6.- Situaţia comparativă a consumurilor la energie electrică, în perioada 2014 – 2015 

 

 

 

 

 

Imobil 2014 2015 Analiza comparativă a consumului în anul 2015 față 

de 2014 

Val. kw. Val. kw. Diferență cheltuieli (lei) Diferență consum (kw) 

Republicii nr.1 34014 78255 33955 51801   - 59 -26454 

CSD  Cămin 31499 64809 31436 60514 - 63 -4295 

Victoria nr.24 26358 66983 23999 53028 -2359 -13955 

Eroilor nr.30, inclusiv L1-L3, L6-L7 23212 50875 21433 38960 -1779 -11915 

SCDH 18025 47965 - - -18025 -47965 

RÂNCA 14412 36422 6421 12315 -7991 -24107 

Griviţa nr.1 10931 27580   12678 19760 +1747 +7820 

Unirii nr.36 9083 29592 9564 19658 +481 -9934 

Calea Bucureşti nr.75 B 7161 25863 1294 2513 -5867 -23350 

A.I. Cuza nr.7 5841 18719 4375 9029 -1466 -9690 

Tipografie 5647 18678 4979 9302 -668 -9376 

Victoria nr.132 - 134 3959 10948 4000 7121 +41 -3827 

Lotrului nr.1 3539 8238 4858 8853 +1319 +615 

Calea Bucureşti nr.69 2794 7505 782 1941 -2012 -5564 

Vulcan nr.21   (220 V) 2290 5130 474 1786 -1816 -3344 

Tineretului nr.4 Sp. Înv. 1285 913 7357 13306 +6072 +12393 

Vulcan nr.21  (380 V) - 2839 1134 2350 +1134 -489 

Total anual / universitate 200050 505314 168739 312237 -31311 -193077 
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Tabel 7.7.- Situaţia comparativă a cheltuielilor pentru servicii de apă – canal, în perioada 2014 – 2015 
Imobil Contravaloare

a cheltuielilor 

pe anul 2014 

Cantitatea  de 

apa – canal 

consumată pe 

anul 2014 

Contravaloarea 

cheltuielilor pe 

anul 2015 

Cantitatea  de 

apa – canal 

consumată pe 

anul 2015 

Analiza comparativă 

a cheltuielilor în anul 

2015 față de 2014 

Analiza 

comparativă a 

consumului în 

anul 2015 față de 

2014 

Valoare (lei) Consum (mc) Valoare (lei) Consum (mc) Diferență cheltuieli 

(lei) 

Diferență consum 

(mc) 

CSD  Cămin  12691,4 2047 16683 2691 +3991,6 +644 

Eroilor nr.30 6224,8 1004 7867,6 1269 +1642,8 +265 

Victoria nr.132- 134 4364,8 704 5921,4 955 +1556,6 +251 

Victoria nr.24 2523,4 407 3589,8 579 +1066,4 +172 

Tineretului nr.4 Sp. Înv. 1847,6 298 1048 169 -799,6 -119 

Griviţa nr.1 973,4 157 818,4 132 -155 -25 

Unirii nr.36 538,9 87 589,4 95 +50,5 +8 

Republicii nr.1 496 80 1073 173 +577 +93 

Tipografie 

 427,8 69 446,6 72 

+18,8 +3 

Vulcan nr.21 

 353,4 57 55,8 9 

-297,6 -48 

Lotrului nr.1 328,6 53 328,4 53 -0,2 0 

A.I. Cuza nr.7 322,2 51 341,2 55 +19 +4 

C. Bucureşti nr.69 51 17 60 20 +9 +3 

C. Bucureşti nr.75 B 0 0 0 0 0 0 

Total cheltuieli anuale/ 

consum anual  31137,3 5031 38823,2 6272 

+7685,9 +1241 
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Tabel. 7.8. - Situaţia comparativă a cheltuielilor pentru servicii de telefonie fixă / mobilă, în perioada 2014 – 2015 

 

Servicii / Anul 

 

TOTAL / 

SERVICIU – 

2014 (lei) 

 

TOTAL / SERVICIU 

– 2015 (lei) 

Analiza 

comparativă a 

cheltuielilor în 

anul 2015 față 

de 2014 

Serviciu telefonie fixă – rețea Telekom 52.019,92 28.054,63 -23.965,29 

Serviciu telefonie mobilă– rețea Orange 49.170,30 45.481,48 - 3688,82 

Serviciu telefonie mobilă– rețea Vodafone 23.789,43 18.350,85 - 5438,58 

Serviciu telefonie mobilă – rețea Telekom - 22.077,53 +22.077,53 

Total general anual servicii telefonie pe anul 2014, respectiv 

pe anul 2015 

124.979,65 113.964,49 - 11.015,16 
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7.3. Serviciul Social Cămine - Cantine 

 

Pentru anul 2015, Serviciul Social Cămine - Cantine a oferit studenţilor spaţii de 

cazare pe durata anului universitar, iar pe durata vacanţelor închiriază spatiile de cazare, 

aprobate în regim hotelier, persoanelor fizice şi juridice, conform taxelor stabilite de către 

conducerea universităţii prin Consiliul de Administraţie. Serviciul Social Cămine - Cantine 

gestionează camerele de oaspeţi şi celelalte spatii aferente locaţiilor din cămine şi 

soluţionează toate problemele curente apărute în activitatea căminelor. 

În cadrul Serviciului Social Cămine - Cantine, funcţionează: 

1.Complexul Studenţesc Debarcader care are în dotare: 

 Cantină studenţească cu o capacitate de servire a mesei de 80 persoane; 

 20 de camere 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 Victoriei, 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 ce 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. 

 Pentru anul universitar 2015-2016, a fost asigurată cazarea tuturor studenţilor 

solicitanţi în căminele proprii, dar şi în căminul închiriat de la Direcţia Judeţeană pentru 

Tineret şi Sport Gorj, în baza Protocolului încheiat între Universitate şi această instituţie.  

 

7.4. Biblioteca universitară ,,Tudor Arghezi” a Universităţii ,,Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

 

Biblioteca universitară ,,Tudor Arghezi” din cadrul Universităţii ,,Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o bibliotecă de tip universitar care oferă suport procesului de 

învăţământ şi cercetare, deservind studenţi, cadre didactice, cercetători ştiinţifici, doctoranzi, 

personalul didactic auxiliar şi  personalul nedidactic. 

 Biblioteca universitară ,,Tudor Arghezi” din cadrul Universităţii ,,Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu deţine şi dezvoltă colecţii de tip enciclopedic pe toate categoriile de 

suporturi documentare, în acord cu programele de învăţământ şi cercetare din Universitate, 

realizează valorificarea şi comunicarea acestora, facilitează accesul diversificat şi rapid la 

toate categoriile de surse de informare şi organizează servicii adecvate pentru utilizatori. 

Patrimoniul documentar al Bibliotecii universitare ,,Tudor Arghezi” din cadrul 

Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu include: 
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 cărţi, publicaţii seriale, documente audio-vizuale, tratate, îndrumare de laborator, 

 cărţi româneşti şi străine selectate pentru a răspunde cerinţelor documentării 

didactice curente, 

 reviste străine şi româneşti, 

 reviste de referinţă, 

 dicţionare şi enciclopedii, 

 standarde, 

 fond special (disk-ete, CD-uri), 

 lucrări ale conferinţelor şi simpozioanelor din Universitate sau alte universităţi din 

ţară. 

 

Colecţiile Bibliotecii universitare ,,Tudor Arghezi” din cadrul Universităţii 

,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu se constituie şi dezvoltă prin achiziţie, transfer, schimb 

interbibliotecar naţional şi internaţional, proiecte, donaţii şi sponsorizării. 

Biblioteca universitară ,,Tudor Arghezi” din cadrul Universităţii ,,Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu este organizată astfel: 

- Unitatea centrală unde se desfăşoară activitate de organizare, prelucrare documente 

(cărţi, periodice), dar şi activitate de relaţii cu publicul (deservirea utilizatorilor 

specifici şi nespecifici: studenţi, cadre didactice), schimb interbibliotecar, serviciile 

fiind asigurate de către o bibliotecară. 

  Nr. total volume: 31340 

  Nr. total titluri: 14270 

- Biblioteca filială - Facultatea de Inginerie - având activitate de împrumut, 

prelucrare, schimb interbibliotecar, împrumut interbibliotecar - 1 bibliotecar 

    Nr. total volume: 17898 

  Nr. total titluri: 3287 

- Biblioteca filială - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, 

Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Administrative - având activitate de 

împrumut, sală de lectură - 1 bibliotecar 

   Nr. total volume: 9348  

   Nr. total titluri: 3788 

- Biblioteca filială - Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale - având 

activitate de împrumut şi sală de lectură 

  Nr. total volume: 31668 

  Nr. total titluri: 13682 

- Biblioteca filială - Facultatea de Științe ale Educației și Management Public – 

punct de lucru Griviţei - având activitate de împrumut şi sală de lectură - 1 

bibliotecar 

  Nr. total volume: 7011  
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  Nr. total titluri: 2850 

-  Biblioteca filială - Facultatea de Ştiinţe Juridice 

   Nr. total volume: 7499 

             Nr. total titluri: 2641. 

 

 Biblioteca  deţine în colecţiile sale: 

 Nr. total titluri: 37.078 (OPAC); 

 Nr.  total de volume: 128.566 (OPAC); 

 Nr. titluri CD-ROM: 12; 

 Nr.  vol. CD-ROM:120; 

 Nr. titluri de  periodice (reviste): 115; 

 Nr. unităţi fizice periodice (reviste): 15746; 

 Catalog electronic. 

(OPAC=SISTEMUL DE GESTIUNE  PENTRU  DOCUMENTE BIBLIOTECA) 

Pentru gestiunea activităţii de bibliotecă, se utilizează software-ul Liberty3 care  

poate fi accesat atât din interiorul universităţii, dar şi din afara acesteia. Biblioteca este 

abonată la Baza de date Anelis+ . 

Colecţiile bibliotecii au sporit an de an prin achiziţii, schimb de publicaţii şi prin 

importante donaţii, dobândind un caracter enciclopedic, reuşind astfel să acopere domeniile 

şi specializările de studiu, cercetare, informare şi documentare ale tuturor facultăţilor din 

universitate. 

 

Valoarea totală de achiziţie carte, reviste în anul 2015 a fost 43.763,16 lei. 

Intrările de documente colecţii: Carte (Cursuri, îndrumare de laborator, proiect) în 

2015, sunt reflectate în Tabelul 7.4., iar pentru periodice în Tabelul 7.5. 

 

Tabelul 7.4. - Intrările de documente colecţii: Carte (Cursuri, îndrumare de laborator, 

proiect), în 2015 

Nr.crt. Numele Bibliotecii Nr. titluri Nr. volume Valoare 

Lei 

1. Biblioteca Universitară ,,Tudor Arghezi” 524 765 9708.22 

2. Biblioteca FSMC 50 190  

3. Biblioteca  FSEMP 129 321 1607.20 

4. Biblioteca FSE 162 263 9600 

5. Biblioteca FRIDSA – Sediu Victoria 11 25 450 

6. Biblioteca Facultăţii de Inginerie 17 282 7013.74 

7. DPPD - - - 

 TOTAL 873 1845 28379.16 

 



Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Raport privind starea universităţii, 2015 
 

 128 

Tabelul 7.5. - Intrări documente colecţii: Periodice (reviste) - 2015 

Nr. crt. Biblioteca 
Nr. 

abonamente 
Valoare-lei 

1. Biblioteca universitară ,,Tudor Arghezi” - - 

2. Biblioteca FSMC 9 - 

3. Biblioteca FSEMP-Sediu Griviţa 10 - 

4. Biblioteca FSE 4 - 

5. Biblioteca Facultăţii de Inginerie 8 - 

6. Biblioteca FSJ 6 - 

 

SITUAŢIA ABONAMENTELOR LA FACULTATEA DE INGINERIE - 2015 

1. RMIE - 4 numere apariţie/an; 

2. EEA - 4 numere apariţie/an;  

3. Revista Standardizarea; 

4. Revista Infomediu - 12 numere apariţie/an;  

5. Revista Energetica - 12 numere apariţie/an;  

6. Revista de Chimie - 12 numere apariţie/an;  

7. Revista Calitate şi Management - 12 numere apariţie/an;  

8. Revista Electronica azi - 12 numere apariţie/an.  

 

SITUAŢIA ABONAMENTELOR LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI 

GESTIUNEA AFACERILOR –  2015 

1. Tribuna Economică – 52 apariţii/an; 

2. Anuarul statistic al României 2014 (apariţie decembrie 2014) – format carte CD – 

Rom inclus; 

3. Economia mondială în cifre (carte+CD); 

4. Contul satelit de turism (CD). 

 

SITUAŢIA ABONAMENTELOR LA FACULTATEA ȘTIINȚE JURIDICE - 2015 

1. Revista Dreptul – 12 apariţii/an; 

2. Revista Curierul Judiciar – 12 apariţii/an; 

3. Buletinul Casaţiei – Revista oficiala a ICCJ – 10 apariţii/an; 

4. Buletinul Curţilor de Apel – 10 apariţii/an; 

5. Monitorul Oficial -  Partea I + Jurnalul Oficial al UE; 

6. Noua revistă a drepturilor omului. 

 

 

SITUAŢIA ABONAMENTELOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI 

MANAGEMENT PUBLIC (Sediu Griviţa) – 2015 

1. Revista romana de sociologie – 4 apariţii; 

2. Noua revista de drepturile omului – 4 apariţii; 

3. Revista romana de drept european – 4 apariţii; 
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4. Revista romana de administraţie publică locală – 4 apariţii; 

5. Foreign policy – 6 apariţii; 

6. Tribuna învăţământului – 52 apariţii; 

7. Revista învăţământului prescolar şi primar; 

8. Revista de drept internaţional – 2 apariţii; 

9. Historia – 12 apariţii; 

10. Revista de cercetare şi intervenţie socială – 12 apariţii. 

 

SITUAŢIA ABONAMENTELOR LA  FACULTATEA DE ŞTIINŢE MEDICALE ŞI 

COMPORTAMENTALE – 2015 

 

1. Ştiinţa sportului/Sport şi societate – 2 apariţii/an; 

2. Discobolul – 4 apariţii/an; 

3. Palestrica Mileniului III - 4 apariţii/an; 

4. Citius, altius, fortius – 2 apariţii/an; 

5. Gymnasium – 2 apariţii/an; 

6. Viaţa medicală – 52 apariţii/an; 

7. Revista română de kinetoterapie - 2 apariţii/an; 

8. Revista de pneumologie - 4 apariţii/an; 

9. Revista de morfologie şi embriologie - 4 apariţii/an. 

 

Biblioteca universitară ,,Tudor Arghezi” din cadrul Universităţii ,,Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează expoziţii de carte, schimburi de experienţă, 

simpozioane, sesiuni şi alte activităţi specifice comunicării cu mediul socio-cultural, 

participă la târguri de carte (Gaudeamus, Bookfest, Bucureşti), contribuind la promovarea 

imaginii Universităţii. 

În anul 2015, Biblioteca a participat la Târgul de Carte Bookfest Bucureşti şi Gaudeamus 

Internaţional Bucureşti. 

Biblioteca a continuat dezvoltarea relaţiilor de schimb interbibliotecar şi împrumut 

interbibliotecar cu Biblioteci partenere din ţară şi străinătate (Biblioteca Universităţii 

Politehnica Bucureşti, Biblioteca ASE Bucureşti, Biblioteca Universităţii Lucian Blaga 

Sibiu, Biblioteca Universităţii din Petroşani, Biblioteca Universităţii din Craiova, Biblioteca 

Universităţii din Suceava, Biblioteca Universităţii A. I. Cuza Iaşi, BCU M. Eminescu Iaşi, 

Universitatea Tehnică din Chişinău. Biblioteca va continua dezvoltarea relaţiilor de schimb 

şi împrumut interbibliotecar. 

Pentru creșterea calității serviciilor de bibliotecă, dar și cu scopul creșterii numărului 

de citititori, Compartimentul Biblioteci al UCB a elaborat un program de acțiuni care au 

drept obiectiv cultivarea interesului pentru lectură și a studiului individual în sălile de 

lectură, în rândul studenților. 
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7.5. Editura „Academica Brâncuşi”  

 

Editura „Academica Brâncuşi” este un compartiment distinct în cadrul Biroului 

Editură, Multiplicare şi funcţionează ca structură profesională specifică, fără personalitate 

juridică, în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.   

Editura a fost înfiinţată în anul 2002, acreditată de CNCSIS în februarie 2007, an în 

care a primit codul 255, fiind înscrisă astfel în Lista Editurilor recunoscute CNCS.  

Privind activitatea desfășurată de Biroul Editură, Multiplicare în  anul 2015, au fost  

respectate și îndeplinite obiectivele prevăzute în Planul Operaţional de Dezvoltare şi Planul 

Strategic al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

Ca obiective principale, editura a avut în vedere: dezvoltarea fondului de carte din 

biblioteci (prin tipărirea de noi titluri de carte științifică, cursuri universitare, reviste etc.), 

menţinerea acreditării Editurii „Academica Brâncuşi”, obţinerea de venituri extrabugetare 

din lucrări executate contra cost, precum şi modernizarea bazei materiale din cadrul 

Biroului. 

Editura „Academica Brâncuşi” publică carte ştiinţifică, reviste, materiale didactice, 

cărţi de specialitate, îndrumătoare de seminar şi laborator, teze de doctorat şi periodice 

(Buletinul Informativ al Universităţii).  

O importanță deosebită în activitatea Editurii „Academica Brâncuşi” o prezintă 

realizarea Revistei „ANALELE U.C.B.”, cu seriile specifice fiecărei componente: Seria 

Inginerie, Seria Economie, Seria Științe Juridice, Seria Litere și Științe Sociale și Seria Mens 

Sana.        

În anul 2015, Editura „Academica Brâncuşi” a continuat activitatea de promovare a 

cărţilor ştiinţifice şi universitare, obţinând un număr de 64 coduri ISBN, din care 4 coduri au 

fost pentru format electronic, pe CD. 

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 Științe Juridice. 

Ținând cont de Planul editorial pe fiecare componentă în parte, plan prevăzut pentru 

anul calendaristic 2015, s-au executat 17 titluri de carte universitară (cursuri, îndrumătoare 

de laborator, îndrumare de proiectare etc.). 

În ceea ce privește multiplicarea Revistelor, situația numerelor tipărite pe anul 2015 

se prezintă astfel: 

i. ANALELE U.C.B., cu seriile:  

a. Seria ECONOMIE    - nr. 1,2,3,4,5/2015 

b. Seria INGINERIE    - nr. 1,2,3,4/2015 

c. Seria STIINȚE JURIDICE   -   /2015 

d. Seria LITERE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE  -   /2015 
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e. Seria ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI  -   /2015 

f. Seria MENS SANA    -   /2015 

ii. Revista AM & PM      - nr.1,2, 3-4/2015 

iii. Buletinul Informativ al U.C.B.    - nr.1- 12/2015 

Prin întreaga activitate de tipărire a cărţilor şi cursurilor, atât pe plan intern, cât şi 

contra cost, Editura 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 Salonul Internațional de carte BOOKFEST 2015, București și Târgul 

Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învățătură, București), dar – în primul rând – pe 

plan local, prin bibliotecile proprii. Indirect, a fost promovată imaginea universității și prin 

participarea la Caravana Admiterii 2015, prin multiplicarea şi distribuirea afişelor, pliantelor 

şi materialelor de promovare a admiterii, la toate liceele din judeţul Gorj. 

În 2015, au fost  realizate, în cadrul Tipografiei, venituri de 159.323,96 RON, după 

cum urmează: 

1. Încasări directe cu chitanță: 

- 43.640,93 lei din lucrări executate contra-cost (cărți + servicii tipografice); 

- 4.500 lei din taxe acordare ISBN; 

- 5.006,13 lei din vânzări de carte la Librăria UCB; 

2. Venituri din Conferințe, Simpozioane și alte manifestări precum Promovarea 

admiterii 2015-2016, Zilele UCB etc.:  

- 25.822,26 lei; 

3. Venituri din multiplicarea cursurilor ID pentru F.S.E. și F.S.J.: 

- 13.329,6 lei; 

4. Venituri din multiplicarea cursurilor universitare realizate în regim de bibliotecă 

(17 titluri, toate componentele): 

- 13.632,95 lei; 

5. Venituri realizate din multiplicarea Revistei ANALELE U.C.B.: 

- 2.095,12 lei; 

6. Alte venituri (de la: Rectorat + Senat UCB + componentele UCB + Direcția 

Generală Administrativă + Departamentele din UCB): 

- 51.296,97 lei, sumă ce reprezintă realizarea următoarelor lucrări: 

   1. Lucrări executate pe copiatoare (alb-negru și color) pentru toate 

componentele și compartimentele din UCB:  

o xeroxare + legare (copertă prin lipire cu termoclei) cărţi, formate A5, 

A4, B5, de la minim 1 exemplar; 

o printuri alb-negru şi color, formate A5, A4, A3, SRA3; 

o lucrări de licenţă/disertaţie; 
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o proiecte/referate; 

o teze de doctorat; 

o afişe;  

o pliante; 

o flyere; 

o cărţi de vizită/ecusoane; 

o coperţi CD-uri; 

 2. Imprimate necesare desfășurării activității (formularistică internă): 

a. pentru componentele universității: registru intrări-ieșiri, ordine de 

deplasare, referat de necesitate, condici de prezență studenți, condici 

prezență cadre didactice, cataloage, bilete de examen, registre, state 

funcții, planuri de învățământ  etc; 

b. pentru compartimentele Direcției Generale Administrative: referate de 

eliberare, de necesitate, registru intrări-ieșiri, registru de casă, fișe de 

magazie, note de recepție, bonuri de consum, bonuri de predare, 

ordonanțări, propuneri și angajament de plată, registru evidență OP-uri, 

proces-verbal pază etc.; 

  3. Lucrări de legătorie: 

o legări în spirală (îndosariere cu inele de plastic); 

o recondiţionare carte (toate formatele); 

o confecţionare MAPE simple şi cu buzunar; 

o legări dosare pentru arhivare. 

 

Ca obiectiv prioritar pentru viitor rămâne menţinerea recunoaşterii acreditării CNCS 

a Editurii „Academica Brâncuşi”, precum şi sporirea eforturilor în direcţia atragerii de 

fonduri extrabugetare printr-o mai bună strategie de promovare și recunoaştere în exterior a 

serviciilor editurii şi tipografiei proprii.  

De asemenea, editura îşi propune stabilirea unor relaţii de colaborare cu alte edituri 

universitare şi încheierea de convenţii şi acorduri în domeniul editorial, precum şi 

consolidarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a tipografiei proprii şi a reţelei de 

difuzare a producţiei de carte.  

Pe viitor, strategia editorială va acorda o atenţie deosebită cursurilor universitare, 

precum şi lucrărilor care abordează domenii de vârf în cercetarea din diferite domenii, ce fac 

obiectul disciplinelor studiate în programele facultăţilor Universităţii „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu.  
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CAPITOLUL VIII 

 

RESPECTAREA ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII ACTIVITĂŢII 

DE CERCETARE 

 

 Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie apolitică partinic, 

în care este promovată libertatea academică în condiţiile statului de drept şi a respectării 

drepturilor omului. Universitatea este un spaţiu liber de ingerinţe, presiuni şi constrângeri 

politice, religioase şi de putere economică, exceptând constrângerile de natură ştiinţifică, 

legală şi etică. Credinţele religioase, ataşamentele politice, alte categorii de credinţe sau 

convingeri sunt, în spaţiul universitar laic, o problemă privată a membrilor comunităţii 

academice. Ele nu pot să fie impuse altora, prin abuz de putere şi autoritate. Apartenenţa la 

comunitatea universitară nu îngrădeşte în niciun mod opţiunile politice ale membrilor ei, ca 

persoane particulare, în afara spaţiului Universităţii.  

 Afilierea unui membru al comunităţii universitare la un partid politic este o opţiune 

strict personală şi nu angajează cu nimic instituţia sau o subdiviziune a acesteia. 

 Membrii comunităţii academice au libertate în selectarea şi discutarea subiectelor 

relevante, în examinarea critică a valorilor, normelor, instituţiilor şi practicilor sociale în 

spiritul onestităţii intelectuale şi al responsabilităţii pentru producerea şi răspândirea 

cunoaşterii. 

 Membrii comunităţii academice sunt protejaţi faţă de cenzură, manipulări, persecuţii, 

în condiţiile respectării standardelor ştiinţifice şi responsabilităţilor profesionale. 

 Orice membru al comunităţii universitare trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, 

pe baza respectului pentru diferenţe. În acelaşi timp, sunt încurajate: abordarea critică, 

parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de credinţele 

religioase, cu condiţia nelezării demnităţii celorlalţi. 

Membrii comunităţii universitare trebuie să fie trataţi drept, corect şi echitabil. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu promovează principiul potrivit căruia 

dreptatea şi echitatea se bazează pe distribuirea corectă şi echitabilă a puterii şi prevenirea 

abuzului de putere. Singurele forme de autoritate admise sunt autoritatea legii şi autoritatea 

epistemică. Ierarhia administrativă este obligatorie. 

Realizarea deplină a valorilor morale de dreptate şi echitate în mediul universitar 

presupune, în special: 

a) nediscriminarea şi egalitatea şanselor; 

b) prevenirea şi eliminarea conflictelor de interese; 

c) prevenirea şi combaterea corupţiei. 
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În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, nu sunt admise discriminări pe 

criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare 

sexuală sau alte tipuri de discriminare, cu excepţia măsurilor afirmative prevăzute de lege. 

Universitatea ia măsurile necesare pentru a evita situaţiile care pot conduce la 

conflicte de interese. Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al 

III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii, astfel încât unul sau una să se afle faţă de 

celălalt sau cealaltă într-o poziţie directă de conducere, control, autoritate sau evaluare 

instituţională la orice nivel în universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii 

de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la 

gradul al III-lea inclusiv. 

Membrilor comunităţii universitare le sunt interzise practici precum favoritismul, 

nepotismul, aplicarea unor standarde duble în evaluare, calomnierea, insulta. Calitatea de 

cadru didactic este incompatibilă cu conduitele imorale. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu ia măsuri pentru a elimina şi 

sancţiona orice formă de corupţie, cum ar fi:  luarea sau darea de mită, primirea de foloase 

necuvenite, traficarea clientelară  a examenelor de admitere, a examenelor din sesiuni şi a 

examenelor de absolvire sau a concursurilor pentru ocuparea posturilor, ori pentru 

promovare, inclusiv practicarea „pilelor” ierarhice sau colegiale.  

Universitatea asigură recunoaşterea, cultivarea şi recompensarea meritelor personale 

şi colective care conduc la împlinirea menirii sale instituţionale. Printre acestea, se numără 

dedicarea faţă de profesie şi studiu, faţă de instituţie şi membrii comunităţii academice, 

creativitatea şi talentul, eficienţa şi performanţa, vizibilitatea în plan naţional şi 

internaţional. 

Evaluarea meritului se face în exclusivitate după rezultate. În cazul cadrelor 

didactice şi al cercetătorilor, meritul se stabileşte, în principal, în funcţie de: calitatea 

cursurilor, a seminarelor, a activităţii de îndrumare a studenţilor, a publicaţiilor ştiinţifice, 

câştigarea de granturi de dezvoltare şi cercetare individuală şi instituţională, rezultatele 

evaluării activităţii didactice, de cercetare, colegială şi la cea realizată de către studenţi, 

implicarea în dezvoltarea instituţională, a programului de studiu, a domeniului propriu, în 

rezolvarea problemelor studenţilor, atitudinea faţă de progresul personal, prestigiul adus 

instituţiei. În cazul studenţilor, meritul se stabileşte în contextul unor criterii de evaluare a 

performanţelor la cursuri, seminare şi laboratoare, la concursuri profesionale, la sesiuni de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti, la licenţe şi disertaţii, în implicarea în viaţa asociativă, 

acţiuni civice, de voluntariat etc. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu apără dreptul de proprietate 

intelectuală. Proprietatea intelectuală include invenţiile, inovaţiile şi drepturile de autor 

pentru diferite categorii de lucrări ştiinţifice de specialitate, psihopedagogie şi didactice. 

Cadrele didactice şi de cercetare au obligaţia să respecte dreptul la calitatea de autor al 

operei pe care o utilizează în realizarea oricărei lucrări de creaţie intelectuală prin citarea 
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corectă şi / sau indicarea sursei de documentare. Studenţii de la programele de studii 

universitare de licenţă şi de masterat, precum şi doctoranzii au obligaţia să respecte dreptul 

la calitatea de autor al operei pe care o utilizează în realizarea articolelor, referatelor, 

lucrărilor de diplomă, de disertaţie şi de doctorat prin citarea corectă şi / sau indicarea sursei 

de documentare. 

Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în 

solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora. Membrii 

comunităţii academice care au participat la diferite stagii de cercetare vor fi menţionaţi 

atunci când rezultatele cercetării devin publice, în spiritul onestităţii profesionale, al 

recunoaşterii meritelor acestora. 

 În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, sunt interzise: 

a) comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către 

cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau 

de doctorat şi a altor lucrări; 

b) plagiatul; 

c) încredinţarea de către orice autor a produselor ştiinţifice publicate către o altă 

persoană spre a fi republicate sub alt nume decât cel al autorului;  

d) însuşirea fără drept a calităţii de autor al unei opere de creaţie intelectuală în alte 

situaţii care nu intră sub incidenţa prevederilor art. 18 lit. a-c din prezentul Cod; 

e) includerea unor date false în documentaţiile elaborate pentru participarea la 

competiţiile de granturi şi contracte naţionale / internaţionale, în dosarul pentru 

participarea la concursurile privind ocuparea posturilor didactice / de cercetare ori în 

dosarul de angajare; 

f) orientarea activităţii de cercetare a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor în scopul 

obţinerii unui folos material sau personal nepatrimonial de către cadrul didactic 

îndrumător; 

g) orice altă formă de fraudă intelectuală precum: copiatul în cadrul examenelor sau 

concursurilor, „fabricarea” rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor sau a 

identităţii persoanelor examinate; 

h) comercializarea lucrărilor de diplomă coordonate anterior; 

i) condiţionarea studenţilor de intrarea la examene sau de promovarea acestora prin 

cumpărarea unor lucrări sau cărţi ale cadrelor didactice; 

j) multiplicarea sub orice formă a unor lucrări, fără acordul autorului. 

Constituie plagiat  însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, rezultatelor ştiinţifice 

tehnologice, rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate de un alt autor, fără ca autorul să fie 

indicat, precum şi preluarea integrală sau parţială a unui material realizat de un alt autor, fără 

a se indica sursa. O acuzaţie de plagiat, pentru a fi validă, trebuie însoţită de dovada clară a 

plagierii, prin indicarea textului sau textelor din care se presupune că s-a plagiat şi a 

depunerii întregii documentaţii asupra lucrării ce urmează a fi analizată. 
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Aşa cum este definit prin Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, Codul de Etică – parte a Cartei Universității – reglementează 

conduita membrilor comunităţii academice din Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din 

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

desfăşurat activitatea în anul 2015 în concordanţă cu prevederile Codului de Etică și cu 

Regulamentul de funcţionare al comisiei de etică.  

Componența comisiei de etică a fost stabilită prin Decizia rectorului nr. 

840/19.03.2015.    

În anul 2015, a fost depusă o singură sesizare la Comisia de Etică, sesizare care a 

fost clasată. 
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CAPITOLUL IX 

 

EDUCAŢIA CONTINUĂ - COLABORAREA CU MEDIUL 

SOCIO-ECONOMIC 

 

9.1. Formarea continuă 

 

 În Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, programele de formare 

continuă se desfăşoară conform Legii nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările 

și completările ulterioare, a hotărârilor Senatului Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din 

Tg-Jiu şi a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru 

Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă, în cadrul Departamentului pentru Învăţământ 

la Distanţă şi Formare Continuă (DIDFC). Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi 

Formare Continuă (DIDFC) din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu a fost 

înfiinţat conform Art. 2 din Hotărârea Senatului UCB nr. 89/09.06.2011, fiind o structură 

departamentală organizată la nivel de universitate. 

            Misiunea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă 

DIDFC, în ceea ce privește programele de formare continuă este:  

 dezvoltarea şi managementul programelor de formare continuă; 

 elaborarea politicilor strategice de întărire şi extindere a programelor de tip life long 

learning; 

  iniţierea de reglementări privind organizarea şi derularea activităţilor de formare 

continuă la nivelul universităţii; 

 asigurarea calităţii şi ameliorarea standardelor de calitate a programelor de formare 

continuă; 

 aprobarea din punct de vedere academic (profesional) a materialelor didactice 

destinate formării continue, multiplicarea acestora fiind executată în cadrul 

departamentului; 

 monitorizarea activităţilor de formare continuă la nivel de universitate, în colaborare 

cu toate facultăţile, în vederea promovării unor programe de formare de tip life long 

learning, care să răspundă la una dintre problemele actuale ale societăţii civile - 

necesitatea formării pe piaţa muncii a persoanelor care doresc să-și găsească un loc 

de muncă, prin stagii în industrie personalizate, prin programe de conversie 

profesională sau prin extinderea spectrului de cunoştinţe cu noutăţi din domenii 

complementare și care să aibă la bază sustenabilitatea județului Gorj; 

 activitatea interdisciplinară susţinută de cadre didactice de la diferite facultăţi din 

cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu; 
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 redactarea proiectelor de cercetare şi finanţare pe direcţia formării continue. 

            Formarea continuă se plasează în sfera dezvoltării profesionale şi presupune 

următoarele categorii de activităţi: programe de conversie/reconversie/respecializare 

profesională, cursuri de perfecţionare profesională, workshop-uri, training-uri, care au ca 

finalitate calificarea, specializarea, respecializarea, perfecţionarea sau reconversia 

profesională. Programele de formare continuă pot fi iniţiate ca urmare a solicitărilor din 

mediul extern, de către facultăţi ca urmare a analizei nevoilor de formare şi a cererilor pieţei 

forţei de muncă în specializările respective sau de către instituţii din mediul public sau 

privat, care adresează o solicitare în acest sens Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu.  

         Strategiile de punere în practică a conceptului de formare continuă şi dezvoltare 

profesională, din cadrul Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, trebuie să 

asigure:  

 accesul la învăţare, având la bază nevoile de educaţie şi formare;  

 adaptarea ofertei de educaţie şi formare, astfel încât cursanţii să poată participa la 

învăţarea pe tot parcursul vieţii şi să poată combina învăţarea cu serviciul şi cu viaţa 

de familie;  

 dobândirea unor standarde ridicate de educaţie şi a unei formări de calitate în toate 

domeniile, astfel încât cunoştinţele şi deprinderile să urmărească nevoile în continuă 

schimbare ale pieţei muncii; 

 încurajarea participării active a cursanţilor în toate domeniile vieţii publice din 

comunitate. 

           Participarea angajaţilor şi studenţilor la formare continuă şi dezvoltare profesională 

are la bază: 

 dezvoltarea unui sistem performant de educaţie profesională, ce oferă deprinderile 

necesare pentru a se integra cu succes pe o piaţă a muncii globalizată; 

 promovarea învăţării la locul de muncă şi susţinerea activă a tranziţiei absolvenţilor 

de la parcursul educaţional la activitatea profesională; 

 întărirea ofertei educaționale pentru dobândirea de competenţe transversale relevante 

pentru creşterea angajabilităţii, precum iniţiative antreprenoriale, competenţe 

informatice sau limbi străine; 

 validarea competenţelor dobândite în contexte non-formale şi informale şi 

promovarea unor puncte de acces care integrează diferite servicii personalizate, 

precum validarea competenţelor sau orientarea în carieră; 

 promovarea parteneriatelor instituţiilor de educaţie şi formare cu mediul de afaceri şi 

a mobilităţii tinerilor şi adulţilor în cadrul parteneriatelor la nivel european. 

         Promovarea formării continue este posibilă prin îmbunătăţirea rezultatelor învăţării şi 

printr-un sistem modern de evaluare şi recunoaştere, utilizând toate instrumentele 



Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Raport privind starea universităţii, 2015 
 

 139 

dezvoltate la nivel european în acest sens şi valorificând iniţiativa de a dezvolta o arie a 

deprinderilor şi calificărilor. 

          Formarea continuă are un rol important în susţinerea transformării forţei de muncă, 

fiind principalul instrument prin care aceasta se poate adapta la noi cerinţe, facilitând 

mobilitatea între diferite sectoare de activitate. Schimbările rapide în toate domeniile 

determină un spectru al nevoilor de noi competențe, mult mai dinamic, iar investiţia în 

formare aduce beneficii persoanei şi întregii societăţi. 

Pornind de la premisa că educaţia, perfecţionarea și formarea continuă joacă un rol 

determinant în evoluţia economică şi socială, pentru a participa activ la învăţarea pe tot 

parcursul vieţii, pentru a dobândi noi competenţe profesionale, pentru îmbunătăţirea 

eficacității la locul de muncă şi pentru o mai bună gestionare a timpului, Universitatea 

,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, prin Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi 

Formare Continuă, oferă cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar, personalului 

nedidactic şi studenţilor, următoarele facilităţi: 

1. posibilitatea participării la cursuri de formare continuă de perfecţionare sau 

specializare, acreditate de către Autoritatea Naţională a Calificărilor din cadrul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (anterior CNFPA), conform 

standardelor ocupaţionale; în urma parcurgerii acestor cursuri, cursanţii obţin un 

certificat de absolvire şi dobândesc competenţele prezentate în supliment; 

2. angajaţii UCB beneficiază, pentru cursurile de formare continuă autorizate ANC 

(CNFPA), de o reducere a taxei de studii cu 50 %, conform Contractului colectiv de 

muncă; 

3. masteranzii UCB care se înscriu la aceste cursuri, precum şi studenţii care pot 

participa la cursurile de formare, pentru care se solicită condiţia de studii medii, 

beneficiază de gratuitate. Spre exemplificare, în perioada mai - iunie 2015, s-a 

desfășurat cursul de formare continuă pentru studenți Manager Resurse umane – 

seria I, formator: prof. univ. dr. Boncea Amelia Georgiana, în urma căruia au 

absolvit 25 studenți; 

4. posibilitatea participării la cursuri de formare profesională, organizate şi 

recunoscute intern, pe domenii de activitate, specifice fiecărei categorii de angajaţi: 

funcţii de conducere, cadre didactice, personal administrativ. În urma parcurgerii 

acestor cursuri şi a promovării examenului de absolvire, Departamentul pentru 

Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă va elibera pentru angajaţii proprii, 

certificate de absolvire, conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, 

Art. 21, alin. (3) şi alin. (4). În acest sens, UCB reprezintă un model de instituţie de 

învăţare pe tot parcursul vieţii, din perspectiva în care nu este doar un prestator de 

servicii în materie de educaţie şi cercetare, ci și un beneficiar al educaţiei 

permanente; 

5. Posibilitatea participării la cursul de formare profesională Educaţia universitară –
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elemente de pedagogie universitară, cu durata de 40 de ore, organizat de UCB. 

 

   În anul 2015, personalul din universitate a participat la cursuri de formare prin 

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă.  

         Formarea continuă la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu nu este 

restrânsă la instrucţie sau la informare, ci reprezintă un ansamblu complex de acţiuni 

desfăşurate în condiţii formale, nonformale şi informale, în vederea dezvoltării profesionale. 

Educaţia universitară este un instrument pentru atingerea scopurilor legate de inserţia 

profesională şi socială: profesionalizare, afirmare profesională, socială, managerială, 

reconversie profesională, cercetare ştiinţifică, asimilarea culturii şi civilizaţiei umane. 

Oferta educaţională a cursurilor de formare continuă, a Departamentului pentru 

Învățământ la Distanță și Formare Continuă din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări, competențele 

dobândite şi numărul de ore sunt prezentate în Tabelul  9.1. Analizând datele din tabel, se 

observă că oferta educațională a DIDFC, la nivelul anului 2015, a fost de 18 cursuri de 

formare continuă.  

 

Tabelul 8.1. Oferta educațională a DIDFC la nivelul anului 2015, privind cursurile de 

formarte continuă 
Denumire curs formare 

continuă / Cod COR 

Competențele  dobândite după absolvire Număr ore 

 

Manager în activitatea de 

turism 

 

Cod COR: 143908 

(curs de perfecționare) 

 Planificarea activităţilor unităţii; 

 Conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a 

calităţii în unitate; 

 Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a 

protecţiei mediului; 

 Conducerea compartimentelor operaţionale şi 

funcţionale ale unităţii; 

 Coordonarea administrării resurselor umane; 

 Fundamentarea şi implementarea programelor de 

marketing; 

 Coordonarea activităţilor realizate prin furnizori şi 

parteneri; 

 Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare; 

 Adaptarea la cerinţele pieţei prin promovarea inovaţiei 

şi a schimbării în unitate; 

 Asigurarea sistemului de organizare funcţională a 

unităţii; 

 Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii. 

 

 

 

 

720 

 

Inspector în domeniul 

securității și sănătății în 

muncă 

 

Cod COR:325723 

(curs de perfecționare) 

 Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie  

 Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate 

la locurile de muncă;  

  Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă;  

  Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi 

 

 

80 
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sănătăţii în muncă;  

  Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare 

securităţii şi sănătăţii în muncă;  

 Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 

profesionale;  

  Participarea la cercetarea evenimentelor care produc 

incapacitate temporară de muncă;  

 Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

  Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în 

situaţii de urgenţă. 

Competențe informatice 

(curs de perfecționare) 
 Competențe informatice 80 

Competențe 

antreprenoriale 

(curs de perfecționare) 

 Competențe antreprenoriale 80 

Competențe antreprenoriale 

(curs de specializare) 
 Competențe antreprenoriale 40 

 

 

 

 

 

Manager resurse umane 

Cod COR: 121207 

 

(curs de perfecționare) 

 Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse 

umane; 

 Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de 

resurse umane; 

 Coordonarea personalului din departamentul de resurse 

umane; 

 Elaborarea strategiei de resurse umane; 

 Monitorizarea costurilor de personal; 

 Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al 

organizaţiei; 

 Organizarea activităţii departamentului de resurse 

umane; 

 Reprezentarea compartimentului de resurse umane. 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

Expert achiziții publice 

Cod COR:214946 

 

(curs de perfecționare) 

 

 

 Comunicarea interpersonală; 

 Perfecţionarea pregătirii profesionale; 

 Utilizarea calculatorului; 

 Coordonarea muncii în echipă; 

 Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire; 

 Elaborarea documentelor de specialitate; 

 Analizarea legislaţiei aplicabile specifice; 

 Acordarea consultanţei de specialitate; 

 Planificarea achiziţiilor publice; 

 Derularea procedurilor de atribuire; 

 Finalizarea procedurilor de atribuire. 

 

 

 

 

 

60 

 

 

Manager proiect 

 

Cod COR:242101 

(curs de perfecționare) 

 Stabilirea scopului proiectului; 

 Stabilirea cerinţelor de management integrat al 

proiectului; 

 Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului; 

 Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor 

operaţionale pentru proiect; 

 Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; 

 Managementul riscurilor; 

 

 

 

 

60 
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 Managementul echipei de proiect; 

 Managementul comunicării în cadrul proiectului; 

 Managementul calităţii proiectului. 

 

 

Formator 

 

Cod COR: 242401 

(curs de perfecționare) 

 

 Pregătirea formarii; 

 Realizarea activităților de formare; 

 Evaluarea participanților la formare; 

 Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; 

 Marketing-ul formării; 

 Proiectarea programelor de formare; 

 Organizarea programelor și a stagiilor de formare; 

  Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității 

programelor și a stagiilor de formare. 

80 

Educație  ecologică și 

dezvoltare durabilă 

(curs de perfecționare) 

 Educație ecologică; 

 Dezvoltare durabilă; 

 Ecologie și poluarea mediului. 

 

60 

Comunicare / Negociere/  

Lucru în echipă/ 

Leadership 

(curs de perfecționare) 

 Comunicare; 

 Negociere; 

 Lucru în ehipă; 

 Lidership. 

 

80 

Managementul situațiilor de 

urgență 

(Competențe sociale și 

civice) 

(curs de perfecționare) 

 Managementul situațiilor de urgență  

24 

Relații publice și comunicare 

inter și intrainstituțională 

/Planificare strategică/ 

Managementul timpului 

(Competențe sociale și 

civice) 

(curs de perfecționare) 

 Relații publice și comunicare inter și intrainstituțională;  

 Planificare strategică; 

 Managementul timpului. 

 

 

72 

Controlul legalității actelor 

normative / Acțiunea în 

revendicare - legile 

proprietății 

(Competențe sociale și 

civice) 

(curs de perfecționare) 

 Controlul legalității actelor normative;  

  Acțiunea în revendicare;  

 Legile proprietății.  

 

 

 

48 

 

Competențe de bază în 

știință și tehnologie 

 

 (curs de perfecționare) 

 Alimentarea cu energie electrică a carierelor și minelor 

de lignit din cadrul SNLO; 

 Exploatarea și mentenanța stațiilor de transformare de 

20/6KV și rețelelor electrice aferente; 

 Utilizarea eficientă a energiei electrice la SNLO Tg-Jiu 

și subunitățile sale; 

 Sisteme de telegestiune a energiei electrice. 

 

 

 

30 

 

Noțiuni fundamentale de 

igienă 

 

(5 module, curs de instruire, 

autorizat de Ministerul 

Sănătății) 

 Servicii de producție, depozitare, transport și 

comercializare a alimentelor, inclusiv alimentația 

publică a colectivităților; 

 Servicii de curățenie în unități de asistență medicală, 

colectivităților de copii și tineri, unități de cazare 

(hoteluri, moteluri, cabane); 

 Producția și distribuția apei potabile și producția apei 

 

 

 

12 
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îmbuteliate; 

 Servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, 

coafură, manichiură, pedichiură, masaj); 

 Servicii de tip dezinfecție și deratizare. 

 

 

 

 

Mentor 

 

Cod COR:235902 

(curs de perfecționare) 

 Comunicare interactivă; 

 Comunicarea mentor - student practicant; 

 Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru; 

 Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi 

de formare a deprinderilor; 

 Îndrumarea observării de către studentul practicant a 

procesului de predare – învăţare;  

 Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului 

didactic; 

 Evaluarea performanţelor studenţilor; 

 Organizarea activităţii de practică; 

 Planificarea activităţii de practică a studenţilor. 

 

 

 

 

 

40 

Inspector resurse umane 

 

Cod N.C. 3423.3.2 

(curs de calificare) 

    Întocmirea și gestionarea documentelor de evidență   a     

personalului; 

    Organizarea recrutării și selecția personalului; 

    Întocmirea și gestionarea REVISAL; 

   Întocmirea dosarului de pensionare; 

   Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat. 

 

 

1080 

 

9.2. Colaborarea cu mediul socio-economic 

 

         Regândirea relaţiei dintre universitate şi mediul economic reprezintă un element 

strategic pentru misiunea viitoare a UCB, printr-o reformulare a politicilor de colaborare 

reciprocă. Schimbările rapide, din ce în ce mai sofisticate, în domeniul tehnologic şi în 

diversele medii sociale conduc spre modificări structurale fără precedent, în care metodele şi 

abordările clasice nu mai pot oferi soluţii viabile. Se impune, astfel, luarea în considerare a 

unor mecanisme de intervenţie inovative în vederea susţinerii căilor corecte şi sustenabile de 

realizare a legăturilor cu mediul socio-economic. Elementele necesare pentru aceste abordări 

trebuie să includă informaţii, experienţe şi oameni pregătiţi la nivelul structurilor de 

învăţământ superior. 

           Universitatea trebuie să devină un actor realmente activ cel puţin în regiunea 

economică de dezvoltare, capabil să răspundă în mod eficient la cererile pieţei. În 

consecinţă, relaţia universitate-mediul economic este una de importanţă strategică şi de 

interes public, trebuind dezvoltată şi eficientizată încontinuu, prin politici adecvate. 

Colaborarea între universităţi, în general, şi mediul de afaceri este văzută ca un proces de co-

inovare, în cadrul căruia transferul de cunoştinţe este misiunea de bază a universităţilor. 

          Relaţia dintre universităţi şi mediul economic reprezintă un domeniu complex, cu 

interacţiuni multiple, aflat în prezent în faţa unor provocări deosebite atât la nivel global, cât 

şi naţional. În cadrul unei societăţi şi economii globalizate, în care cunoaşterea a devenit 
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principalul factor de creştere economică, atât universitatea, cât și partenerii sociali sunt 

nevoiţi să îşi redefinească poziţia în raport cu demersul academic. 

         În actualul context social, rolurile universităţii în raport cu mediul economic ar putea fi 

redefinite astfel: 

 Rolul de formatoare de resurse umane competente: prin procesul de învăţământ, atât 

cel iniţial cât şi cel continuu, universitatea urmăreşte să dezvolte la absolvenţi 

competenţele care le creează un avantaj competitiv pe piaţa muncii;  

 Rolul de generatoare a elementelor de noutate în cunoaştere: prin cercetare-

dezvoltare-inovare, universitatea urmăreşte rezultate convertibile de către mediul 

economic în produse şi servicii cu înaltă valoare adăugată. 

          Una dintre problemele universităţii, în acest sens, este lipsa unei colaborări extinse şi 

profunde dintre mediul academic şi mediul socio-economic. În afara unor colaborări 

punctuale, nu se poate vorbi de o colaborarea permanentă care să faciliteze circulaţia 

bidirecţională de resurse. De asemenea, se constată gradul redus de complementaritate între 

diversele iniţiative de cercetare şi inovare, precum şi gradul redus de cooperare între grupuri 

de cercetare din universitate. Trebuie menţionat, totuşi, faptul că nici mediul economic nu 

are o strategie adecvată de folosire a calificării înalte a cercetătorilor din mediul academic 

pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă. Reiese de aici necesitatea regândirii 

unor reglementări/acţiuni care să stimuleze direcţionarea eforturilor în ambele sensuri. 

          În ceea ce priveşte colaborarea universităţii noastre cu mediul socio-economic, este de 

remarcat legătura dezvoltată şi consolidată de universitate, prin Facultatea de Inginerie și 

Dezvoltare Durabilă, cu Complexul Energetic Oltenia, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 

Horticolă Târgu-Jiu, Administrația Naturală Gorjul Nordului de Vest, Ocolul Silvic Gorj, 

Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Gorj, SC Succes Nic Com SRL, Agenţia de 

protecţia Mediului Gorj, MIRFO SA, GRIMEX SA, fapt ce s-a materializat în participarea 

la mai multe proiecte de cercetare sau proiecte instituţionale, o bună relaţie cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Gorj, cu toate liceele din Gorj, cu Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport, cu 

Primăria Municipiului Târgu-Jiu, cu alte instituţii sau autorităţi locale din Gorj. În Anexa 

nr. 2, este prezentată situația parteneriatelor încheiate la nivelul anului 2015, între 

universitate și instituții, companii, autorități, licee, colegii. 
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CAPITOLUL X 

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

10.1. Prezentare generală 

 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a urmărit şi în anul 2015, prin 

Departamentul de Relaţii Internaţionale și Programe Comunitare, 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 au fost:  

a) dezvoltarea relaţiilor internaţionale de colaborare cu alte universităţi, institute de 

cercetare-dezvoltare sau organizaţii internaţionale cu caracter academic;  

b) creşterea vizibilităţii şi a 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.  

Strategia în care s-a înscris cooperarea UCB Târgu-Jiu cu partenerii din străinătate a 

fost bazată pe: înţelegere, colaborare şi avantaj reciproc şi a fost orientată, în primul rând, 

spre folosul studenţilor şi al instituţiei. Această strategie a fost determinată de noua 

dimensiune a internaţionalizării învăţământului superior şi de dorinţa de a ieşi din relativa 

izolare faţă de exterior a universităţii. Politica instituţională a UCB Târgu-Jiu a avut în 

vedere realizarea unor parteneriate compatibile cu misiunea Universităţii, înlăturând 

barierele geografice. 

UCB Târgu-Jiu a continuat politica sa de promovare şi creştere a cooperării cu 

universităţi din străinătate, a urmărit creşterea numărului de parteneriate, îmbunătăţirea 

calităţii şi creşterea numărului de mobilităţi de toate tipurile, ale studenţilor şi personalului 

(academic şi non-academic) Incoming şi Outgoing.  

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (UCB) a avut drept obiective 

principale în derularea programului 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+, mărirea gradului de compatibilitate cu 

instituţiile de învăţământ superior partenere. 
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La nivelul UCB Târgu-Jiu, funcționează Departamentul de Relaţii Internaţionale şi 

Programe Comunitare (DRIPC) al cărui obiectiv principal este acela de a susţine politica de 

internaţionalizare a Universităţii şi de a promova imaginea acesteia, ca instituţie de educaţie, 

ştiinţă şi cultură, atât în spaţiul european, cât şi la nivel global. În cadrul DRIPC, sunt 

constituite Compartimentul pentru Relații Internaționale (CRI) și Biroul Erasmus+ (BE+). 

La momentul actual, CRI este prevăzut în statul de funcţii cu un singur post – vacant, 

iar BE+ are prevăzut un singur post - ocupat. Prin Decizia Rectorului, a fost desemnat un 

coordonator BE+, responsabili Erasmus+ pe facultăți,un responsabil financiar Erasmus+ etc.  

În anul 2015, DRIPC a primit sprijinul a patru studenți voluntari care au fost 

implicaţi în activităţile desfășurate.  

DRIPC a utilizat o gamă diversificată de mijloace de comunicare: ghid pentru 

studenții străini, broșuri, pliante pentru promovare, pagina web a universității, organizare 

evenimente de promovare, pagina dedicată programului pe Facebook. UCB și, implicit, 

DRIPC promovează o politică a deschiderii față de societate și față de mass-media.  

Au fost organizate schimburi de bune practici cu universităţi internaţionale, 

performante în activitatea de relaţii internaţionale. 

Astfel, în cadrul vizitelor care au avut loc la UCB Târgu-Jiu, din partea 

reprezentanților unor universități din străinătate, s-au organizat întâlniri cu reprezentanții 

conducerii UCB Târgu-Jiu, ai facultăților și ai DRIPC (ex. delegația din Turcia – septembrie 

2015, delegația din Bulgaria și Germania – noiembrie 2015). 

În cadrul acestora, s-au purtat discuții privind bunele practici, dar și posibilitatea 

încheierii unor parteneriate/proiecte de colaborare. 

Schimburi de bune practici cu universitățile din străinătate au avut loc – mai ales – în 

cadrul programului Erasmus+ (6 mobilități de predare efectuate la UCB, 6 mobilități de 

formare efectuate la UCB, 22 mobilități de predare desfășurate la universitățile partenere, 

21 mobilități de formare desfășurate la universitățile partenere).  

Au fost oferite informaţii despre Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu la 

solicitarea unor instituţii din străinătate. 

Există o broşură de prezentare a UCB Târgu-Jiu şi un Ghid al studentului Erasmus 

Incoming – în limba engleză – pentru promovarea universităţii în străinătate. Acestea se 

actualizează ori de câte ori este nevoie şi sunt postate pe site-ul instituţiei (la secţiunea 

destinată paginii DRIPC).  

DRIPC a răspuns, de asemenea, unor astfel de solicitări atunci când a fost nevoie, 

telefonic sau prin e-mail (ex. informații privind cazarea, planurile de învățământ etc.).  

A fost asigurată comunicarea dintre Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu 

şi instituţiile partenere din ţară şi din străinătate. 

DRIPC a asigurat comunicarea dintre UCB și partenerii din străinătate telefonic, prin 

e-mail sau prin transmiterea documentelor prin poștă. 
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Obiectivul principal al DRIPC, aşa cum este el exprimat şi în Planul operaţional al 

UCB Târgu-Jiu pentru 2015, se referă la dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale 

Universităţii, îmbunătăţirea imaginii universităţii în vederea creşterii prestigiului UCB. 

Astfel, s-a urmărit: 

 Încurajarea participării cadrelor didactice la manifestări internaţionale sau în 

cadrul programelor de mobilitate prin: 

 Sprijin financiar acordat pentru decontarea cheltuielilor privind deplasarea în 

străinătate; 

 Acţiuni de promovare a programului Erasmus+ în rândul studenţilor, cadrelor 

didactice, personalului administrativ. Grantul oferit în acest scop a fost substanțial. 

 

 Participarea la cursuri de perfecţionare, instruire şi formare continuă, a 

personalului didactic şi nedidactic al universităţii:  

 participarea la mobilitățile de formare Erasmus+, a personalului UCB (21 

mobilităţi de formare, în anul universitar 2014/2015); 

 participarea reprezentantului BE+ 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; 

 Au fost primite vizite ale reprezentanților unor universități partenere (delegația din 

Turcia – septembrie 2015, delegația din Bulgaria – noiembrie 2015). Au existat situații 

privind participarea cu lucrări la conferințele științifice organizate de UCB, participarea la 

conferințe științifice, comitete stiințifice. Exemplu: participarea cadrelor didactice de la 

universitățile partenere, în cadrul colegiului redacţional/ştiinţific al Anelelor Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu - Prof. Isabel Novo Corti (Universitatea A Coruna, 

Spania), prof.  Nizamettin BAYYURT (Universitatea Fatih, Turcia), Prof. Eleftherios 

THALASSIONS (Universitatea Pireu, Grecia) - seria Economie – 2015. 

Au fost reînnoite parteneriatele Erasmus pentru perioada 2014 – 2020, cu majoritatea 

universităților partenere și extinderea acestora din punctul de  vedere al domeniilor de studiu 

și al numărului de mobilități. Exemplu: Universitatea Mendel din Brno, Cehia; Universitatea 

Opole, Polonia; Universitatea din Zilina, Slovacia; Universitatea din A Coruna, Spania; 

Universitatea Abant Izzet Baysal, Turcia; Universitatea Eskisehir Osmangazi, Turcia etc.  

A sporit numărul parteneriatelor instituţionale internaţionale existente, în special cele 

în cadrul programului Erasmus+.  

Sunt în vigoare, în acest moment, 40 de parteneriate cu universități din străinătate 

(dintre care 29 sunt parteneriate Erasmus+) și 3 parteneriate cu asociații/întreprinderi din 
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străinătate (în cadrul programului Erasmus+ - pentru mobilități de formare a personalului 

sau practică studențească). Sunt transmise spre semnare alte 4 parteneriate (2 parteneriate 

Erasmus+ și 2 acorduri bilaterale de colaborare).  

 

 Organizarea unor sesiuni informative cu studenţii Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu, pentru promovarea mobilităţilor Erasmus+: Erasmus Day, 

Erasmus Open Doors Day, întruniri Erasmus+  la nivelul facultăților. Au fost distribuite 

pliante, broşuri de informare. La evenimente, au fost invitaţi foşti beneficiari Erasmus pentru 

a împărtăşi din experienţa lor, dar şi studenţi Erasmus Incoming (sosiți la UCB). 

 

 Creşterea numărului de mobilităţi Incoming, prin asigurarea tuturor condiţiilor 

de studiu şi sejur pentru studenţi, profesori și 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 Erasmus+); 

Numărul studenților mobili Incoming a crescut de la 9 mobilități în anul universitar 

2013/2014, la 13 mobilități în 2014/2015. 

 

 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; 

 Raportarea periodică a activităţii către ANPCDEFP, fără a întâmpina dificultăţi 

(raportul intermediar – februarie 2015; raportul final – noiembrie 2015). 

 

 Continuarea activităţilor în cadrul programului Erasmus+, prin depunerea 

candidaturii UCB Tg-Jiu (în martie 2015) privind obţinerea finanțării pentru anul 

universitar 2015-2016; 

 A fost aprobată candidatura UCB și s-a obținut finanțare pentru anul universitar 

2015-2016 (iulie 2015 – contract de finanțare nr. 2015-1-RO01-KA103-014920).  

 

10.2. Parteneriate internaţionale  

  

În cadrul programului Erasmus+, organizarea mobilităților a presupus o comunicare 

permanentă cu universitățile partenere – telefonic și prin e-mail, în vederea nominalizării 

beneficiarilor, stabilirii perioadei de mobilitate, a contractului de studiu / plasament / 

formare / predare. De asemenea, în timpul desfășurarii mobilităților studențești, se realizează 

o monitorizare atentă, iar BE+ și responsabilii Erasmus sunt în contact continuu cu 

reprezentanții universităților gazdă, prin e-mail, telefon sau rețele de socializare. 
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Totodată, s-a realizat corespondența internațională în vederea extinderii numărului 

parteneriatelor instituţionale internaţionale existente, în special cele în cadrul programului 

Erasmus+. Au fost extinse unele dintre parteneriatele Erasmus+ deja existente şi pentru alte 

domenii de studiu sau în scopul majorării numărului de mobilități contractat. Au fost 

încheiate noi acorduri de colaborare și parteneriate Erasmus+, după cum urmează:  

 3 parteneriate generale de colaborare noi (Mendel University, Cehia – Centrul de 

cercetare; Dumlupinar University, Turcia (transmis spre semnare partenerilor); Technical 

University of Varna, Bulgaria (transmis spre semnare partenerilor); 

 9 parteneriate Erasmus+ noi cu universități din străinătate: 

 Pamukkale University, Turcia; 

 Selahaddin Eyyubi University, Turcia; 

 Technical University of Varna, Bulgaria; 

 Adnan Menderes University, Turcia; 

 University of Economics-Varna, Bulgaria; 

 Anadolu University, Turcia; 

 Silesian University of Technology, Polonia; 

 Izmir Katip Celebi University, Turcia; 

 Nevsehir Haci Bektas Veli University, Turcia. 

Alte 2 parteneriate Erasmus+ sunt în curs de semnare: 

 Siirt University, Turcia; 

 Canakkale 18 Mart University, Turcia. 

 3 parteneriate Erasmus+ noi cu instituții/întreprinde din străinătate (pentru formare a 

personalului și practică studențească): 

 Europass Teacher Training Centre, Italia (asociație); 

 VVS-Cesko-Moravske  Vytahy S.R.O., Polonia (IMM); 

 Clinica Rozalen, Madrid, Spania (clinică).                                                      

S-au făcut şi se fac demersuri pentru identificarea de noi parteneri și, astfel, încheierea de 

noi parteneriate Erasmus+, pentru perioada 2016/2020.  

Situatia acordurilor interuniversitare este prezentată în Anexa nr. 3. Situația parteneriatelor 

internaționale. 

 

10.3. Activități desfășurate în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și 

Programe Comunitare 

 

S-a menţinut legătura cu organizaţii de tip British Council, Institutul Cultural 

Francez, DAAD etc. 

Au fost transmise informaţiile primite cu privire la accesul la bursele oferite de 

aceste organizații către facultăţi. 



Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Raport privind starea universităţii, 2015 
 

 150 

Materialele de promovare ale acestor organizații pot fi consultate la standul organizat 

de DRIPC – la sediul departamentului. 

 

S-a colaborat cu ambasadele române din străinătate şi cu cele străine din România. 

DRIPC colaborează cu ambasadele sau consulatele din străinătate sau din România, 

îndeosebi în cadrul programului Erasmus+.  

În cazul studenților Outgoing (plecați), pentru obținerea vizei de studiu pentru 

Turcia, li se pune la dispoziție o adeverință de student Erasmus, Contractul financiar, 

Scrisoarea de Invitație din partea partenerilor, Contractul de studii. În ultima perioadă, de 

când studenții nu mai sunt nevoiți să obtină această viză de studiu înainte de intrarea în 

Turcia, aceștia preferă să obțină direct viza în Turcia, la birourile pentru imigrări, sprijiniți 

de parteneri. Pentru asigurarea de sănătate, aceștia trebuie să obțină de la Casa de Asigurări 

și să prezinte în Turcia formularul R / TR 3 (Acord între România și Republica Turcia în 

domeniul securității sociale). Studenții sunt cei care solicită formularul la Casa de Sănătate. 

BE+ le pune la dispoziție Scrisoarea de Invitație și Contractul de studii.  

În cazul studenților Incoming (sosiți la UCB), în urma primirii aplicației și a 

contractului de studiu, BE+ întocmește Scrisoarea de Acceptare. Aceasta - alături de 

contractul de studii semnat și de partea UCB - este trimisă partenerilor. ANPCDEFP vine în 

sprijinul obținerii vizei de studiu, iar UCB a răspuns la timp solicitărilor acesteia privind 

situația studenților turci. La sosire la UCB, studenții Incoming se prezintă la Biroul pentru 

Imigrări în vederea obținerii permisului de ședere, indiferent de țara din care aceștia provin. 

BE+ insistă ca aceștia să-și anunțe prezența imediat la sosire (este desemnat un fost student 

Erasmus sau responsabil Erasmus care să îi însoțească), le acordă sprijin privind obținerea 

adeverinței medicale, iar, ulterior, le pune la dispoziție toate documentele necesare obținerii 

permisului: contractul de cazare, decizia de înmatriculare, parteneriatul încheiat între UCB și 

universitatea de origine, adeverința de student Erasmus. Fostul student Erasmus sau 

responsabilul Erasmus desemnat îi însotește și de această dată.  

S-au eliberat adeverințe de student Erasmus și un Certificat Erasmus studenților din 

Turcia, în vederea obținerii vizei Schengen – februarie 2015, octombrie 2015. 

S-a acordat sprijin în vederea obținerii vizei Schengen și unui student din Serbia, 

care a solicitat transmiterea către ambasada din Belgrad, Serbia, a unei adeverințe de cazare 

în  căminul studențesc – noiembrie 2015. 

 

Au fost organizate procese de selecţie pentru mobilităţi Erasmus+ în cadrul 

instituţiei, în condiţiile reglementate de Uniunea Europeană.  

La nivelul UCB, se organizează anual 2 interviuri de selecție a participanților. Dacă 

nu se ocupă locurile disponibile, se organizează și altele. Calendarul acestora (perioada de 

înscriere, data interviului, locația) și comisiile de selecție au fost stabilite în Consiliul de 

Administrație, la propunerea DRIPC. A urmat anunțul oficial al facultăților (adrese), 
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popularizarea în rândul studenților și personalului UCB prin e-mail, Facebook, pliante, 

broșuri etc. În urma desfășurării selecțiilor, au fost întocmite cataloage pentru fiecare probă 

în parte, liste finale cu beneficiarii (candidați admiși, candidați rezervă, candidați respinși), 

procese-verbale privind organizarea interviului.  

O dificultate întâmpinată în acest an universitar se referă la retragerea beneficiarilor 

de mobilități de predare și formare în urma selecțiilor desfășurate. A fost nevoie să se 

organizeze numeroase interviuri de selecție pentru realizarea tuturor mobilităților asumate. 

Astfel, au fost organizate patru sesiuni de selecție pentru ocuparea tuturor locurilor 

disponibile (4 sesiuni de selecție pentru mobilitățile de predare și 2 sesiuni de selecție pentru 

mobilitățile de formare - primele două sesiuni de selecție a candidatilor pentru mobilitățile 

de predare au coincis cu sesiunile de selecție a candidaților pentru mobilitățile de formare). 

Acestea au fost organizate în 21.11.2014, 30.03.2015, 04.06.2015, 21.07.2015, la sediul 

DRIPC. Sesiunile de selecție pentru mobilitățile de formare și predare au fost organizate atât 

pentru ocuparea locurilor disponibile, cât și în vederea completării unei liste de rezervă în 

momentul retragerii unora dintre beneficiari. 

 

Au fost coordonate şi monitorizate toate mobilităţile internaţionale din şi la 

Universitatea „Constantin Brâncuşi ” din Tg-Jiu (mobilităţi Incoming şi Outgoing). 

Mobilități internaționale ale studenților se desfășoară în cadrul programului 

Erasmus+.  

În ceea ce privește studenții Outgoing (plecați), încă din momentul în care aceștia se 

prezintă la BE+ pentru a solicita informații, beneficiază de consiliere individuală, 

expunându-li-se acestora întreaga procedură administrativă, începând de la procedura de 

selecție și până la finalizarea mobilității, drepturile și obligațiile pe care le-ar avea în cazul 

în care ar fi beneficiari ai mobilităților, dar și aspecte legate de instituțiile partenere. Se pun 

în legătură cu foști studenți Outgoing pentru informații mai detaliate asupra mediului social 

și cultural al universităților gazdă. Studenții selectați pentru a desfășura mobilități sunt 

sprijiniți în tot ceea ce înseamnă pregătirea mobilității: intrarea în contact cu instituțiile 

partenere, stabilirea programului de studii/de plasament, realizarea aplicațiilor on-line (când 

este cazul), obținerea vizei și a asigurării medicale, găsirea unui loc de cazare prin 

intermediul relațiilor deja stabilite, acolo unde instituțiile partenere nu oferă loc în caminele 

studentești. Se adresează rugămintea către foști studenți Incoming la UCB Târgu-Jiu, de a 

sprijini studenții noștrii în a se adapta în cadrul instituției lor. În cazul studenților Outgoing 

cu posibilități financiare precare se acordă cei 200 de euro/luna în plus. Pe parcursul 

mobilității, se ține permanent legătura cu aceștia prin telefon, e-mail, fax, rețele de 

socializare (ex. Facebook). Sunt rugați să țină BE+ la curent cu toate noutățile și sunt 

îndrumați când este nevoie pentru a finaliza cu succes mobilitatea. Sunt consiliați în cazul în 

care trebuie făcute modificări asupra programului de studiu/plasament, în privința noilor 
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discipline sau a noului program de lucru. Se solicită partenerilor sprijin atunci când este 

nevoie. 

Cu privire la participanții Incoming (sosiți), aceștia beneficiază de consiliere 

individuală prin e-mail și telefon. De îndată ce au intrat în legătura cu BE+, li se aduce la 

cunoștință procedura de aplicare. Le sunt puse la dispoziție, prin e-mail, toate formularele 

necesare, sfaturi practice referitoare la completarea acestora, lista cursurilor traduse în limba 

engleză, programa analitică a acestora în cazul solicitării, ghidul studenților Incoming în 

care există toate informațiile necesare unei bune organizări și desfășurări a mobilității în 

cadrul UCB Târgu-Jiu. Sunt îndrumați referitor la modalitățile de a ajunge în Târgu-Jiu și cu 

privire la posibilitățile de cazare (locații, prețuri etc.) pe durata mobilităților. Participanții 

mobili Incoming sunt preluați de la gară/autogară pentru a fi conduși la locul de cazare, de 

către un reprezentant al BE+, un cadru didactic sau un student desemnat (în cazul studenților 

Incoming). UCB Târgu-Jiu oferă cazare în Complexul Studentesc Debarcader tuturor 

participanților mobili Incoming, la solicitarea acestora. Condițiile de cazare sunt deosebite, 

există frigider și baie în fiecare cameră, acces la internet (wireless), iar prețurile sunt 

atractive. Pe toată perioada mobilității, BE+ și responsabilii pe facultăți sunt la dispoziția 

participanților Incoming cu privire la integrarea acestora în mediul academic, social și 

cultural. Studenții Incoming beneficiază de același tratament ca și studenții proprii, având 

acces neîngrădit la toate facilitățile oferite de UCB Târgu-Jiu (acces la biblioteci, librării, 

sala de calculatoare, internet etc.). Sunt îndrumați în alegerea disciplinelor, în cazul în care 

se impune modificarea programului de studiu/plasament. Totodată, sunt sprijiniți în 

îndeplinirea procedurilor cu obținerea permisului de ședere și asigurare medicală, acolo 

unde este cazul. Asociațiile studențești, dar și foștii beneficiari ai mobilităților sunt 

implicați, de asemenea, în desfășurarea mobilităților. Aceștia sprijină BE+ de fiecare dată 

când sunt solicitați, ajutând îndeosebi în adaptarea studenților străini la noul mediu 

academic, dar și social, cultural. Un fost student Erasmus este desemnat pentru fiecare 

student sosit, drept ghid și persoană de contact, cu scopul integrării acestuia atât în viața 

studențească, cât și academică. Toți studenții Incoming sunt încurajați să-și prezinte 

universitatea și țara în cadrul evenimentelor de promovare a Programului, organizate 

semestrial. De asemenea, aceștia sunt solicitați pentru acordarea de sfaturi și sugestii 

studenților care urmează să desfășoare mobilități Erasmus la universitatea lor de origine. 

De asemenea, cadrele didactice – atât Incoming, cât și Outgoing – sunt consiliate cu 

privire la participarea la programul Erasmus+ și sunt sprijinite în organizarea administrativă 

a mobilităților (contracte de formare/predare, contracte financiare etc.).  

 

S-a colaborat cu serviciile de secretariat de la facultăţi în vederea înmatriculării 

studenţilor care beneficiază de o mobilitate la Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg-

Jiu sau în vederea întocmirii unor documente pentru studenţii care desfăşoară mobilităţi la 

universităţile partenere. 
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În anul universitar 2014-2015, au fost înmatriculați 13 studenți Erasmus+, sosiți la 

UCB Târgu-Jiu și au fost întocmite documente de mobilitate pentru 34 de studenți Erasmus+ 

care au desfășurat mobilități la universitățile partenere. 

 

Au fost gestionate împreună cu structurile financiare de specialitate contractele 

încheiate cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 

Formării Profesionale pentru derularea mobilităţilor studenţeşti şi ale cadrelor didactice, 

dar şi contractele financiare între beneficiari şi U.C.B. Tg-Jiu.  

Anual, în urma depunerii și aprobării candidaturii UCB privind obținerea fondurilor 

Erasmus+ (martie 2015), se încheie un contract financiar între universitate și ANPCDEFP, 

București (iunie 2015). Gestionarea fondurilor Erasmus+ se realizează de către DRIPC/BE+, 

având sprijinul unui responsabil financiar Erasmus+. 

Gestionarea fondurilor s-a dovedit a fi dificilă în anul universitar 2014-2015. 

Întrucât unul dintre obiectivele strategiei instituționale este acela de creștere a 

numărului de mobilități Erasmus+ anual, DRIPC/BE+ a întreprins anumite măsuri privind 

îndeplinirea acestui obiectiv.  

În conformitate cu evaluarea „past performace” realizată de ANPCDEFP (evaluare 

pe baza performanței anterioare, luându-se în calcul ultimul an pentru care se depusese 

raport final – 2012-2013), UCB nu s-ar fi putut ridica la nivelul anului universitar anterior 

(2013-2014), cu atât mai mult să mărească numărul mobilităților fără a fi nevoie de aplicarea 

unor măsuri precum acordarea granturilor doar pentru cheltuielile de subzistența (nu și 

pentru transport), transfer de fonduri între diferite categorii bugetare. S-a reușit astfel 

efectuarea unui număr mai mare de mobilități Outgoing decât cel estimat, pentru care s-a 

acordat finanțare, în cazul tuturor tipurilor de mobilități și depășirea numărului de mobilități 

Erasmus realizat în anul universitar anterior. Totodată, s-a urmărit menținerea unui grant 

egal în cazul tuturor mobilităților desfașurate în aceeași țară de destinație. Transferurile de 

fonduri s-au încadrat în regulile prevăzute în contractul financiar dintre UCB și 

ANPCDEFP, București. 

Granturile acordate beneficiarilor au fost în concordanță cu recomandările 

ANPCDEFP, surprinse și în Regulamentul privind mobilitățile Erasmus+ în UCB. În cazul 

studenților, a fost utilizat calculatorul pus la dispoziție pe site-ul ANPCDEFP. A existat și 

situația desfășurării unei mobilități de formare cu grant zero. Au existat 2 cazuri de studenți 

proveniți din medii dezavantajate cărora li s-au atribuit cei 200 euro/lună suplimentar. 

Grantul a fost acordat în baza unor contracte financiare între UCB și beneficiar, prin care s-a 

stabilit ca sumele aferente să fie virate către beneficiari după primirea acestora de la 

ANPCDEFP, după cum urmează: 80% din grantul total în termen de 7 zile lucrătoare 

anterior sau ulterior începerii mobilității, iar în cazul viramentului într-un cont deschis în 

străinătate în 7 zile lucrătoare de la comunicarea datelor contului respectiv către BE+; 20% 
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din grantul total în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor justificative la 

BE+. 

BE+ acordă o atenție deosebită încheierii contractelor de studii, plasament, predare 

sau formare cu beneficiarii. Acestea sunt stabilite și încheiate (semnate de toate cele 3 parți 

implicate: reprezentanții UCB, beneficiar, reprezentanții instituției gazdă) înainte de 

începerea mobilității. 

 

Au fost organizate evenimente speciale pentru studenţii străini. 

S-a organizat o cină de bun venit pentru studenții străini.  

Se urmăreste îmbunătățirea pregătirii interculturale atât a studenților care urmează să 

desfașoare mobilități, cât și a celor Incoming prin organizarea mai multor evenimente 

sociale și culturale la care să participe aceștia (ex. Orientation Week, excursii, concursuri, 

competiții sportive, științifice etc.). Toți studenții Incoming sunt încurajați să-și prezinte 

universitatea și țara în cadrul evenimentelor de promovare a Programului, organizate 

semestrial. 

 

Au fost organizate, în colaborare cu Departamentul EuroLingua, cursuri de limba 

română pentru studenţii străini (informarea partenerilor despre existenţa acestora). 

Pentru studentii străini, a fost organizat un curs de limba română pentru începători, 

cu un cadru didactic al UCB, în vederea unei mai bune integrări a acestora în comunitatea 

academică a UCB. Se încearcă organizarea semestrială a unor astfel de cursuri.  

 

Au fost organizate cursuri de limbi străine pentru personalul și studenţii 

Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu care participă la mobilităţi. 

DRIPC/BE+ a organizat un curs intensiv de limba engleză celor care urmau să 

desfașoare mobilități, cu un cadru didactic al Universității (pe parcursul lunilor ianuarie, 

februarie, martie 2015).  

DRIPC/BE+, în colaborare cu Departamentul Eurolingua, urmărește  organizarea 

unor cursuri de limba engleză și/sau franceză, semestrial, în vederea pregătirii suplimentare 

a viitorilor beneficiari ai mobilităților. 

Studenții UCB care au desfășurat mobilități studențești Erasmus+ au beneficiat de 

cursuri de limbă engleză, gratuit, prin intermediul platformei OLS (Online Linguistic 

Support), pusă la dispoziție de către Comisia Europeană. Totodată, aceștia au fost testați – 

prin intermediul acestei platforme – la limba engleză – atât înainte, cât și după sosirea din 

mobilitate, pentru a se observa îmbunătățirea competențelor lingvistice. 

 

A fost organizată baza de date cu partenerii instituţiei şi detalii ale acestora.  

Situația parteneriatelor de colaborare cu universitățile/instituțiile din străinătate este 

actualizată semestrial.  
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Au fost organizate evenimente de informare privind programele comunitare.  

UCB organizează semestrial câte un eveniment în vederea promovării programului 

Erasmus+: Erasmus Day și Erasmus Open Doors Day. Pentru anul universitar 2014-2015, 

Erasmus Online Open Doors Day a fost organizat în data de 27.11.2014, iar Erasmus Day în 

12.03.2015. Pentru anul universitar 2015-2016, Erasmus Day s-a desfășurat în data de 

21.10.2015, la nivelul UCB. Au fost, de asemenea, organizate întruniri Erasmus+ la nivelul 

facultăților: 22.10.2015 – FSMC; 26.10.2015 – FIDD; 27.10.2015 – FSEMP+DPPD; 

28.10.2015 – FSE+FSJ. 

Organizarea acestora s-a realizat la propunerea DRIPC/BE+, cu aprobarea 

Consiliului de Administrație. Au fost transmise adrese către Facultăți pentru înștiințare și 

pentru obținerea sprijinului în popularizarea evenimentelor. Totodată, au fost distribuite 

pliante, broșuri de informare. La evenimente, au fost invitați foști beneficiari Erasmus pentru 

a împartăși din experiența lor, dar și studenti Erasmus Incoming. Evenimentele se adresează 

întregii comunități academice: studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ, 

dar și comunității locale în vederea promovării și diseminării rezultatelor prin intermediul 

participării mass-media la aceste evenimente (ex: http://www.gorjeanul.ro/cultura-

2/facultatea-de-inginerie-gazda-erasmus-online-open-doors#.Vlrz9vnhChc ).  

Elevii din clasele terminale ale liceului au fost, de asemenea, ținta popularizării 

programului, în scopul atragerii candidaților la admiterea la facultate, întrucat UCB a 

evidențiat în pliantele și broșurile folosite posibilitatea de a desfășura mobilități Erasmus. 

Tot în cadrul admiterii, cadrele didactice care s-au constituit în grupuri și au pornit în 

promovarea UCB în cadrul liceelor, au vorbit elevilor despre aceste oportunități.  

Totodată, în momentul vizitei elevilor la UCB, în cadrul evenimentului „Școala 

Altfel”, un reprezentant la BE+ a fost invitat pentru a le vorbi acestora despre posibilitatea 

desfășurării mobilităților Erasmus. Responsabilii Erasmus ai facultăților, îndrumătorii de an, 

foștii beneficiari ai mobilităților Erasmus obișnuiesc să le vorbească studenților despre 

oportunitățile oferite de programul Erasmus+, la orele de curs.  

A fost organizată o conferință privind diseminarea rezultatelor obținute în cadrul 

mobilităților, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu o temă 

referitoare la aspectele educaționale, culturale și științifice ale mobilităților Erasmus de 

formare și predare, la care au participat foști beneficiari Erasmus, dar și viitori participanți.  

DRIPC/BE+ asigură diseminarea rezultatelor proiectului și prin rapoartele înaintate 

Senatului UCB, prin care se aduce la cunoștința reprezentanților comunității academice 

stadiul îndeplinirii obiectivelor cantitative și calitative ale proiectului.  

În timpul evenimentelor de promovare a programului Erasmus+, în cadrul 

prezentărilor realizate și a discuțiilor întreprinse, se insistă pe posibilitatea efectuării de 

mobilități de către proaspeții absolvenți (se explică în detaliu despre ceea ce presupune acest 

lucru); de către studenții de etnie romă; de către studenții cu nevoi speciale și chiar 

http://www.gorjeanul.ro/cultura-2/facultatea-de-inginerie-gazda-erasmus-online-open-doors#.Vlrz9vnhChc
http://www.gorjeanul.ro/cultura-2/facultatea-de-inginerie-gazda-erasmus-online-open-doors#.Vlrz9vnhChc
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posibilitatea acordării unui sprijin financiar pentru însoțitorii acestora; de către studenții care 

provin din medii dezavantajate și alocarea - în acest caz - a fondurilor suplimentare.  

BE+ își va intensifica activitatea de încurajare a acestor categorii de grup țintă și va 

întreprinde demersuri privind atragerea la UCB, a unor invitați din cadrul unor companii 

care să predea la UCB, în cadrul programului Erasmus+.  

UCB va urmări îmbunătățirea modalităților de promovare a programului Erasmus+ 

(întâlniri informative la nivelul facultăților, organizarea evenimentelor de promovare 

precum Erasmus Day și Erasmus Open Doors, folosirea canalelor media, realizarea mai 

multor materiale informative). 

 

Au fost realizate materiale de promovare a UCB. 

Din fonduri Erasmus+, s-au realizat materiale de promovare a UCB: mape, plase, 

block-notes-uri, stick-uri, agende, pixuri, căni. Acestea au fost inscripționate cu însemnele 

UCB și Erasmus+ și vor fi oferite delegațiilor din străinătate care vor vizita universitatea.  

Există o broşură de prezentare a UCB Târgu-Jiu şi un Ghid al studentului Erasmus 

Incoming – în limba engleză – pentru promovarea universităţii în străinătate. 

 

Au fost gestionate platforma Mobility Tool+ și platforma OLS. 

DRIPC/BE+ gestionează platforma Mobility Tool+ și platforma OLS, puse la 

dispoziție de Comisia Europeană. În platforma MT+, au fost încărcate toate detaliile 

referitoare la mobilitățile desfășurate (detalii privind beneficiarii, mobilitatea, partenerii, 

bugetul). Prin intermediul acestei platforme, ANPCDEFP și Comisia Europeană au acces 

direct la toate informațiile necesare. Gestionarea platformei OLS (Online Linguistic 

Support) a presupus introducerea studenților – beneficiari ai unei mobilități Erasmus+ – și 

transmiterea către aceștia a invitațiilor de a completa testul de limbă străină și de a urma 

cursul de limbă pus la dispoziție. 

Anual, licențele pentru cursurile și testele de limbă străină sunt alocate de către 

ANPCDEFP. Pentru anul universitar 2014-2015, în cazul UCB, au fost alocate 21 de licențe 

pentru testul de limbă și 21 de licențe pentru cursul de limbă.  

 

Au fost realizate raportările asupra derulării proiectelor finanţate prin programe 

comunitare către Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, către Agenţia 

Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, 

către Comisia Europeană şi către alte instituţii abilitate.  

DRIPC/BE+ raportează periodic activităţile desfăşurate în cadrul programului 

Erasmus+, către ANPCDEFP București. Nici în 2015 nu au fost întâmpinate dificultăţi 

(raportul intermediar – februarie 2015; raportul final – noiembrie 2015). Fondurile 

Erasmus+ au fost absorbite 100%. 
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10.4. Mobilităţile Erasmus+  

 

Mobilităţile studenţeşti Erasmus + (de studiu şi de plasament) 

 

Selecţia candidaţilor 

Selecţia candidaţilor pentru mobilităţile studenţeşti Erasmus+ s-a realizat prin 

concurs, pe baza rezultatelor academice cumulate şi a interviului de selecţie. Candidatul a 

depus la DRIPC/BE+ un singur dosar conţinând următoarele documente obligatorii: 

formular de înscriere cu precizarea opţiunilor, scrisoare de intenţie redactată în limba 

străină, curriculum vitae (formular Europass, în limba străină). Documente opţionale 

relevante pentru mobilitate: certificate lingvistice, atestate profesionale, diplome, certificate, 

atestări privind rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti, practicii, participări la proiecte 

extracuriculare (fotocopii), scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de 

stagiu (original). Dosarele rămân pe toată durata desfăşurării selecţiei la DRIPC/BE+. 

Rezultatele academice au fost colectate centralizat de către DRIPC/BE+ de la 

secretariatele facultăţilor, după încheierea procesului de înscriere. Pentru a fi eligibil, 

studentul trebuie să fie integralist şi să aibă media generală minim 7.00. Determinarea 

rezultatelor academice s-a făcut ţinând cont de media din semestrul anterior selecţiei. 

Interviul de selecţie s-a realizat la nivelul Universităţii.  

Interviul a urmărit evaluarea capacităţii de exprimare în limba străină, motivarea, 

interesul profesional, dar şi cunoştinţe elementare necesare unei bune desfăşurări a 

mobilităţii. Interviul de selecţie este probă eliminatorie; pentru promovarea probei era 

necesară obţinerea unui punctaj de minim 6.00 din 10.00. Media generală de concurs s-a 

determinat prin ponderarea celor două criterii de selecţie, după cum urmează: rezultatele 

academice cu 40%, nota interviu cu 60%. Media generală de concurs pentru a fi eligibil 

pentru mobilitate este de minim 7.00.  

 

Grantul Erasmus+ 

Începând cu derularea noului program Erasmus+, granturile Erasmus+ sunt 

prestabilite prin Ghidul programului Erasmus+ și recomandările ANPCDEFP. 

Așadar, pentru studenţii care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt 

fixate în funcţie de ţara de destinaţie, astfel: 

 

Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, 

Italia, Liechtenstein, Norvegia, Suedia, Elveţia, 

Marea Britanie  

 

500 euro/lună 

Belgia, Croaţia, Republica Cehă, Cipru, 

Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, 
500 euro/lună 
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Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia 

 

Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Slovacia, Macedonia 

 

450 euro/lună 

 Pentru studenţii cu posibilităţi reduse (cei care beneficiază de o bursă socială), în 

cazul în care au fost selectaţi pentru o mobilitate de studiu Erasmus+, la granturile de mai 

sus se adaugă 200 euro/lună. 

Pentru studenţii care efectuează o mobilitate de practică, la granturile 

corespunzătoare pentru mobilitatea de studiu (500 euro/lună pentru primele două categorii 

de ţări; 450 euro/lună pentru a treia categorie de ţări), se adaugă 200 euro/lună. În acest caz, 

nu se mai aplică o altă suplimentare pentru cei cu oportunităţi reduse.  

Situația privind fondurile alocate mobilităţilor studenţeşti Erasmus/Erasmus+ este 

prezentată în Tabelul 10.1. 

 

Tabelul 10.1 Fonduri alocate mobilităţilor studenţeşti Erasmus/Erasmus+:                            

An 

universitar 

Sursa fondurilor  

(SMS - studii; SMP - 

plasamente) 

Suma pe acţiune Total fonduri atrase 

pentru mobilităţile 

studenţeşti Erasmus 

2009/2010 fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (SMS / SMP) 
45 055 euro 45 055 euro 

2010/2011 fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (SMS) 
32 475 euro 32 475 euro 

2011/2012    fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (SMS) 
35 395 euro 35 395 euro 

2012/2013*    fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (SMS) 
25269 euro 35 269 euro 

fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (SMP) 
10000 euro 

2013/2014 fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (SMS) 
52 893,3 61 922,3 euro 

fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (SMP) 
9 029 

2014/2015 fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS+ (SMS) 
57 750 68 250  euro 

fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS+ (SMP) 
10 500 

TOTAL   278 366,3 euro 

*surse complementare (cofinanţare din partea UCB): 203,51 euro 

 

Numărul de mobilități studențești Erasmus/Erasmus+ 

Numărul de mobilități studențești, efectuate în cadrul programului 

Erasmus/Erasmus+ , precum și dinamica acestora sunt prezentate în Tabelul 10.2 și Fig. 

10.1. 
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   Tabelul 10.2.  Număr total de mobilităţi studențești OUTGOING, realizate în perioada  2009-2015 

 SMS SMP  

 

TOTAL 
An 

universitar 

Mobilităţi studenţi studiu Mobilităţi studenţi plasamente 

2009/2010 16 0 16 

2010/2011 11 0 11 

2011-2012 19 0 19 

2012-2013 18 5 23 

2013-2014 

 

23 5 28 

2014-2015 28 6 34 

Total 2009-

2015 
115 16 131 

Fig.10.1 Dinamica mobilităţilor de studii si plasamente – OUTGOING – 

în perioada  2009-2015. 

 

Aşa cum se poate observa din dinamica mobilităților prezentată în Fig. 10.1, numărul 

mobilităţilor studenţeşti Erasmus/Erasmus+ a crescut de la 16 mobilităţi realizate în 2009-

2010, respectiv 11 mobilităţi în 2010-2011, la 23 de mobilităţi desfăşurate în anul 

universitar 2012-2013, 28 de mobilităţi studenţeşti în 2013-2014 și 34 de mobilități 

studențești în anul universitar 2014-2015, ajungând la un număr de 131 de mobilităţi 

desfășurate de către studenţi, în cadrul programului Erasmus/Erasmus+. 

 

 

 Situația mobilităţilor Erasmus/Erasmus+ desfăşurate în cadrul UCB Târgu-Jiu 

(componenta Incoming, studenţi sosiţi) este prezentată în Tabelul 10.3. și Fig. 10.2. 
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Tabelul 10.3. Număr total de mobilităţi studenţești INCOMING, realizate în perioada 2009-2015 

Anul 

universitar 

SMS- MOBILITATI STUDENTI STUDIU 

Număr mobilităţi Ţara de origine Durata 

(luni) 

Facultatea 

2009-2010 

1 Portugalia (Universitatea din Porto) 4,50 FI 

1 Polonia (Universitatea de Ştiinţe Economice 

Wroclaw) 

5 FSEGA 

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

Total: 3    

2010-2011 0 - - - 

2011-2012 

1 Turcia (Universitatea din Sirnak) 4,5 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea din Sirnak) 4,25 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4,75 FI 

1 Polonia (Universitatea Opole) 3,75 FAPSPC 

Total: 4    

2012-2013 

 

2 Turcia (Universitatea din Sirnak) 4,25 x2 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea din Nidge) 4,25  FSEGA 

1 Portugalia (Universitatea Porto) 4,5 FI 

2 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4,25x 2 FI 

Total: 6    

2013-2014 

 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x1 FSMC 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 8x1 FSMC 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x1 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x1 FI 

2 Turcia (Universitatea din Nidge) 4 x2 FI 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x1 FI 

2 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x2 FSEGA 

Total : 9    

2014-2015 

3 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x3 FI 

3 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x3 FRIDSA 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x1 FSMC 

2 Cehia (Universitatea Mendel) 4x2 FRIDSA 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x1 FSEGA 

3 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x3 FI 

Total:13    

Total  35    
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Fig.10.2 Dinamica mobilităţilor de studii- INCOMING -  în perioada  2009-2015 

 

Aşa cum se poate observa din dinamica mobilităților prezentată mai sus, numărul 

mobilităţilor Erasmus/Erasmus+, desfăşurate în cadrul UCB Târgu-Jiu (componenta 

Incoming, studenţi sosiţi) a crescut în fiecare an: de la 3 mobilităţi Erasmus Incoming 

desfăşurate în 2009-2010, la 9 mobilităţi în anul universitar 2013-2014 și 13 mobilități în 

anul universitar 2014/2015, numărul total de studenţi străini primiţi în cadrul programului 

Erasmus/Erasmus+ la U.C.B. Târgu-Jiu fiind 35. 

 

Mobilităţile Erasmus/Erasmus+ de predare şi formare  

 

Selecţia candidaţilor 

Selecţia personalului universității s-a făcut prin interviul de selecţie organizat la 

nivelul Universităţii. Pentru interviu, au fost constituite 2 comisii de examinare propuse de 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare şi aprobate de Consiliul de 

Administraţie al UCB. Interviul de selecţie a cuprins două probe: prima probă a urmărit 

evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină (prima comisie de selecţie), iar cea 

de-a doua probă – la care au participat doar candidaţii declaraţi admişi la prima probă – a 

urmărit motivarea, interesul profesional, dar şi cunoştinţe elementare necesare unei bune 

desfăşurări a mobilităţii (a doua comisie de selecţie). Candidaţii care au obţinut un punctaj 

de minim 7,00 din 10,00, au fost declaraţi admişi sau candidaţi – rezervă în funcţie de notele 

obţinute şi de următorul criteriu: au prioritate cadrele didactice şi personalul administrativ 

care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program. Dosarul de candidatură a mai 

cuprins în plus avizul favorabil al Consiliului de Administraţie pentru personalul angajat ce 

deţine funcţii de conducere şi pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, respectiv 

avizul favorabil din partea Consiliului Facultăţii pentru cadre didactice, privind modul în 

care stagiul de predare/formare contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor dintre 
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instituţiile partenere. Rezultatele finale ale interviului de selecţie au fost avizate în Consiliul 

de Administraţie şi aprobate în Senatul UCB Târgu-Jiu. 

 

Grantul Erasmus+ pentru mobilitățile de predare și formare 

Începând cu derularea noului program Erasmus+, granturile Erasmus+ sunt 

prestabilite prin Ghidul programului Erasmus+ și recomandările ANPCDEFP. 

 Așadar, ratele de subzistenţă pentru o mobilitate care durează până la 14 zile inclusiv 

sunt după cum urmează: 

Ţara de destinaţie Euro/zi 

Danemarca, Irlanda, Olanda, Suedia, Marea 

Britanie 

 

160 

Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, 

Grecia, Franţa, Italia, Cipru, Luxemburg, 

Ungaria, Polonia, Finlanda, Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia, Elveţia, Turcia 

 

140 

Germania, Letonia, Malta, Portugalia, 

Macedonia, Slovacia, Spania,  

 

120 

Croaţia, Estonia, Lituania, Slovenia 100 

 

 

Situația privind fondurile alocate mobilităţilor de personal Erasmus/Erasmus+ este 

prezentată în Tabelul 10.4. 

 

Tabelul 10.4. Fonduri alocate mobilităţilor de personal Erasmus/Erasmus+                            

An universitar Sursa fondurilor  

(STA - predare; STT - 

formare) 

Suma pe acţiune Total fonduri atrase 

pentru mobilităţile 

studenţeşti Erasmus 

2009/2010 fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (STA / STT) 1 

1577 euro 
1 577 euro 

2010/2011 fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (STA) 

1400 euro 

3 510,8 euro 
fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (STT) 

2110,80 euro 

2011/2012   fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (STA) 2 

3207 euro 

10 325 euro 
fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (STT) 3 

7118 euro 

2012/2013    fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (STA) 

10088 euro 
19 305 euro 
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fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (STT) 

9217 euro 

2013/2014 fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (STA) 

21354 euro 

43 040 euro 
fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS (STT) 

21686 euro 

2014/2015 fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS+ (STA) 

13920 euro 

26 680 euro 
fonduri alocate din bugetul 

ERASMUS+ (STT) 

12760 euro 

TOTAL   104437, 8 euro 
1surse complementare (cofinanţare din partea UCB): 2118,60 euro; 
2surse complementare (cofinanţare din partea UCB): 891 euro; 

        3surse complementare (cofinanţare din partea UCB): 391 euro. 

 

Numărul de mobilităţi Erasmus/Erasmus+ de predare şi formare 

   

  Situația mobilităţilor Erasmus/Erasmus+ desfăşurate în cadrul U.C.B. Târgu-Jiu 

(componenta Outgoing, personal plecat) este prezentată Tabelul 10.5., iar dinamica 

acestora pentru perioada 2009-2015 - în Fig.10.3. 

 

     Tabelul 10.5. Număr total de mobilităţi de personal OUTGOING, realizate în perioada  2009-2015 

 STA STT 

An universitar Mobilităţi predare cadre 

didactice 

Mobilităţi formare cadre 

didactice şi personal 

administrativ 

2009/2010 4 0 

2010/2011 3 2 

2011-2012 7 8 

2012-2013 12  11  

2013-2014 19 20 

2014-2015 22 21  

Total 67 62 

TOTAL                                              129 
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        Fig.10.3. Dinamica mobilităţilor de personal OUTGOING, realizate în perioada  2009-2015 

 

Aşa cum se poate observa din dinamica mobilităților de personal prezentată mai sus, 

numărul mobilităţilor de predare Erasmus/Erasmus+ a crescut de la 4 mobilităţi realizate în 

2009-2010, respectiv 3 mobilităţi în 2010-2011, la 12 mobilităţi în anul universitar 2012-

2013, 19 mobilităţi în 2013-2014 și 22 în 2014/2015, ajungând la un număr de 67 de 

mobilităţi ale cadrelor didactice, de predare, în cadrul programului Erasmus/Erasmus+. 

Numărul mobilităţilor de formare Erasmus/Erasmus+ a crescut de la 0 mobilităţi 

realizate în 2009-2010 şi 2 mobilităţi în 2010-2011, la 11 mobilităţi în anul universitar 2012-

2013, 20 mobilităţi în 2013-2014 și 21 în 2014/2015, ajungând la un număr de 62 de 

mobilităţi ale personalului U.C.B. Târgu-Jiu (cadre didactice şi personal administrativ), în 

cadrul programului Erasmus/Erasmus+. 

S-au realizat, aşadar, în perioada 2009-2015, 129 de mobilităţi de personal în cadrul 

U.C.B. Târgu-Jiu. 

 

  Situația mobilităţilor Erasmus/Erasmus+ desfăşurate în cadrul UCB Târgu-Jiu 

(componenta Incoming, personal sosit) este prezentată Tabelul 10.6, iar dinamica acestora 

în Fig.10.4: 

 

Tabelul 10.6. Număr total de mobilităţi INCOMING pentru PREDARE - cadre didactice, realizate 

în perioada 2010-2015 

An 

universitar 

STA- MOBILITATI DE PREDARE CADRE DIDACTICE 

Număr 

mobilităţi 

Ţara de origine Durata 

(zile) 

Facultatea 

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

Total: 1     

2011-2012 1 Turcia (Universitatea Sirnak) 8 zile x 1 FSEGA 
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1 Turcia (Universitatea din Nigde) 5 zile x 1 FI 

1 Turcia (Universitatea Abant Izzet Baysal) 5 zile x 1 FSMC 

2 Republica Cehă (Universitatea Mendel) 8 zile x2 FSEGA 

Total: 5    

2012-2013 

 

 

2 Turcia (Universitatea din Nigde) 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 

1 Turcia (Universitatea Abant Izzet Baysal)  5 zile x 1 FEFLK 

Total: 14    

2013-2014 

 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 5 zile x 1 FSMC 

2 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 8 X 2 FSMC 

1 Spania (Universitatea din A Coruna) 5 zile x 1 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea Fatih) 5 zile x 1 FSEGA 

3 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 8 zile x 3  

1 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 8 zile x 1  

1 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 8 zile x 1  

2 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 8 zile x 2  

2 Republica Cehă (Universitatea Mendel) 10 zile x 2 FSEGA 

Total: 14    

2014-2015 

 

1 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 3 zile x1 FSE 

2 Bulgaria (Universitatea Gabrovo) 3 zile x 2 FIDD 

2 Spania (Universitatea A Coruna) 5zile x 2 FSE 

1 Republica Cehă (Universitatea Mendel) 10 zile x 1 FSE 

Total: 6    

Total 40    
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Fig.10.4. Dinamica mobilităţilor de personal de predare–INCOMING, în perioada 2010-

2015. 

 

Tabelul 10.7. Număr total de mobilităţi INCOMING pentru FORMARE - cadre didactice şi personal 

administrativ, realizate în 2010-2015 

An 

universitar 

STT- MOBILITATI DE FORMARE -  CADRE DIDACTICE ŞI 

PERSONAL ADMINISTRATIV 

Număr 

mobilităţi 

Ţara de origine Durata 

(zile) 

Facultatea/ 

Departamentul  

2012-2013 1 Republica Cehă (Universitatea 

Mendel) 

7 zile x1 Biroul de 

Informare 

Publică şi 

Relaţii cu Presa                                                  

 

2013-2014 1 Grecia (TEI Piraeus) 5 zile x 1 BRIPC 

2014-2015 1 Turcia (Universitatea Dumlupinar)  3 zile x 1 FSEGA 

5 Turcia (Universitatea Nigde)  5 zile x 5  

 Total: 6    

Total 8    

  

Aşa cum se poate observa din dinamica mobilităților de personal prezentată mai sus, 

numărul mobilităţilor Erasmus/Erasmus+ desfăşurate în cadrul UCB Târgu-Jiu 

(componenta Incoming, cadre didactice sosite) a crescut în fiecare an, până în anul 2014: 

de la 1 mobilitate Erasmus Incoming desfăşurată în 2010-2011, la 14 mobilităţi în anul 

universitar 2012-2013 și în 2013-2014. În anul universitar 2014-2015, s-au desfăşurat 6 

mobilităţi de predare. Numărul total de cadre didactice străine primite în cadrul programului 

Erasmus/Erasmus+ la U.C.B. Târgu-Jiu, până în prezent, este 40.  
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În ceea ce priveşte, mobilităţile Erasmus/Erasmus+  de formare, doar 8 membri ai 

personalului din universităţile partenere au sosit la UCB (1 mobilitate de formare în 

2012/2013, 1 mobilitate în 2013/2014 și 6 mobilități în anul universitar 2014/2015. 

 

 Impactul asupra participanților, organizațiilor, grupurilor țintă sau a altor părți 

implicate 

Programul Erasmus+ a reprezentat o oportunitate pentru studenți și pentru fiecare 

membru al personalului UCB, care vor să se dezvolte în contextul nou economic și social, 

caracterizat de schimbare și adaptare la noile exigente ale mediului extern. Dincolo de 

scopurile academice (perfecționarea cunoștințelor de limba engleză, îmbunătățirea 

experienței profesionale), mobilitatea Erasmus a reprezentat o adevărată îmbogățire 

culturală.  

Peste 80% dintre studenții care au desfășurat mobilități de studii au considerat ca și-

au îmbunătățit abilitățile de rezolvare a problemelor, de planificare a sarcinilor și a 

activităților, abilitățile analitice sau sociale, creativitatea. Peste 90% dintre aceștia susțin 

îmbunătățirea spiritului de echipă, planificării și desfășurării procesului de învățare, 

capacității de adaptare, de cooperare cu persoane din diferite medii sociale și culturale, sunt 

mai încrezători și mai convinși de abilitățile lor, sunt mai toleranți și își cunosc mai bine 

punctele forte și slăbiciunile. Aceste competențe sunt obținute și îmbunătățite și în cazul 

mobilităților de practică (peste 80%). 

Comparativ, procentul studenților care consideră că sunt mai capabili să dezvolte o 

idee și să o pună în practică, să găsească soluții în situații dificile, să gândească analitic sau 

să se implice mai activ în viața comunității - este mai ridicat în cazul beneficiarilor 

mobilităților de practică.  

Din discuțiile cu studenții care au căutat și au găsit un loc de muncă a reieșit faptul 

că angajatorii sunt tot mai interesați de ceea ce reprezintă experiența Erasmus și de 

competențele rezultate, pe care aceasta le implică. Pe de altă parte, îmbunătățirea 

compețentelor sociale și culturale dobândite în urma desfășurării mobilităților are, de 

asemenea, impact asupra comunității locale. Aceștia devin mai buni cetațeni europeni, mai 

adaptabili, mai cooperanți, mai toleranți, mai buni cunoscători ai conceptelor de democrație, 

justiție egalitate, cetațenie, drepturi civile, mai deschiși, mai activi din punct de vedere social 

și politic. În jur de 80% dintre studenții beneficiari ai mobilităților Erasmus consideră că au 

obținut și și-au îmbunătățit aceste competențe.  

Odată cu creșterea vizibilității UCB, a avut loc o promovare a orașului Târgu-Jiu, a 

României, beneficiarii mobilităților Outgoing realizând o prezentare a acestora la începutul 

fiecărei mobilități.  

Mobilitățile de predare și formare au avut asupra beneficiarilor un efect pozitiv atât 

din punct de vedere personal, cât și profesional și în mod sigur au contribuit la întărirea 

legăturilor cu universitățile gazdă. Prin mobilitățile de predare, UCB a permis studenților 
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care nu pot să participe într-un plan de mobilități să beneficieze de cunoștințele și expertiza 

unui personal academic din universități din alte țări europene, să promoveze schimbul de 

expertiză și experiența în ceea ce privește metodologia de predare, să încurajeze celelalte 

cadre didactice să-și extindă și să-și îmbunătățească conținutul cursurilor pe care le oferă 

studenților. 

Astfel, toți beneficiarii (100%) au experimentat și au dezvoltat noi practici de 

învățare și metode de predare, și-au îmbunătățit satisfacția la locul de muncă, au învățat din 

bunele practici identificate în străinătate și au consolidat cooperarea cu partenerii străini. 

Prin intermediul mobilităților de formare, s-a obținut lărgirea orizontului profesional și, 

astfel, un impact pozitiv asupra managementului educațional prin preluarea unor exemple de 

bună practică. 

Toți participanții (100%) au obținut abilități practice relevante pentru domeniul de 

lucru și pentru dezvoltarea profesională, și-au îmbunătățit competențele de limbi străine, 

sociale, lingvistice și culturale, au învățat din bunele practici identificate în străinătate, au 

consolidat și au extins rețeaua profesională și au realizat noi contacte. Beneficiarii 

mobilităților devin funcționari mai buni în cadrul universităților, mai buni susținători ai 

dimensiunii europene în educație.  

La nivelul UCB, programul are un impact din ce în ce mai mare. Au început să fie 

conștientizate beneficiile aduse la nivel instituțional. S-a îmbunătățit managementul la 

nivelul programului. Biroul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare a fost 

transformat în Departament. S-a mărit echipa de implementare a proiectului. Membrii au 

dovedit o mai mare implicare. S-au organizat chiar conferințe cu teme privind aspectele 

educaționale, culturale, științifice ale mobilității. 

Senatul UCB a venit în sprijinul programului și a stabilit obligativitatea ca toate 

cadrele didactice care nu au împlinit vârsta de 55 de ani să desfășoare stagii de mobilitate 

(Hot.S nr.9/22.05.2015). 

Cel mai mare impact al programului a fost asupra prestigiului și vizibilității UCB la 

nivel european și internațional. Au fost consolidate și dezvoltate relațiile de colaborare cu 

partenerii străini și s-au extins parteneriatele și pe alte domenii.  

A fost stimulată participarea activă în viața comunității academice. Sunt foști 

participanți care doresc extinderea programului și pe alte acțiuni cheie și au întreprins 

demersuri în acest sens (alte proiecte Erasmus+, în afara celor de mobilitate). Sunt foști 

studenți Erasmus care au solicitat implicarea în activități de voluntariat și au desfășurat 

astfel de activități în administrația UCB. A avut loc un transfer de bune practici de la 

instituțiile partenere către universitate, iar competențele personale și profesionale dobândite 

de personalul UCB sunt utile la locul de muncă. Foștii beneficiari se implică în promovarea 

programului. Gradul de acceptare și integrare în comunitatea academică a participanților 

Incoming (sosiți) este mult mai ridicat. 
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UCB a învățat să iasă din relativa izolare în care s-a aflat, să comunice mai facil și 

mai deschis cu partenerii străini, să-și promoveze comunitatea academică, comunitatea 

locală, natională în străinătate, să se implice mai mult în dezvoltarea personală a membrilor 

comunității și să crească satisfacția acestora la locul de muncă, să stimuleze participarea 

activă la viața comunității academice și locale. 
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CAPITOLUL XI 

 

ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 

 

 

Potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

„accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public constituie unul 

dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în 

conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de 

Parlamentul României” (art.1). 

 

Activitatea de informare publică în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu se realizează în cadrul Compartimentului Informare, Promovare, Comunicare care se 

subordonează Rectorului, Consiliului de Administrație și Senatului UCB, în conformitate cu 

organigrama UCB Târgu-Jiu și este reglementată de prevederile Legii nr. 544/2001 și H.G. 

nr.123/2002.  

 

    Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de 

interes public, UCB Târgu-Jiu a desemnat un purtător de cuvânt, un responsabil comunicare 

și o persoană din conducerea universității – responsabilă cu organizarea și asigurarea 

accesului liber la informațiile de interes public. Astfel, începând cu 16.04.2013, Andreea-

Mihaela Cilibiu (Văduva) a fost desemnată purtător de cuvânt, prin decizie a Rectorului 

UCB Târgu-Jiu, Ana Gabriela Babucea – prorector UCB – persoană responsabilă din partea 

conducerii, în urma deciziei Rectorului din 11.12.2014, Oana-Anca Popescu – responsabil 

comunicare din 01.06.2015. 

 

Documentele de interes public care se comunică din oficiu: 

 

• Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Universității 

„Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu; 

• Structura organizatorică, atribuțiile componentelor Universității „Constantin 

Brâncuși” din Tg-Jiu; 

• Programul de funcționare și programul de audiențe al Universității „Constantin 

Brâncuși” din Tg-Jiu; 

• Coordonatele de contact ale instituției (denumire, adresă poștală, nr. de telefon, de 

fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet); 
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• Numele și prenumele persoanelor din conducerea Universității „Constantin 

Brâncuși” din Tg-Jiu, precum și numele persoanelor responsabile cu difuzarea 

informațiilor de interes public; 

• Sursele financiare; 

• Bugetul; 

• Bilanțul contabil; 

• Rapoartele de audit intern și procesele de control financiar; 

• Dosarele misiunilor de audit; 

• Programele și strategiile proprii Universității „Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu; 

• Rapoarte anuale de activitate; 

• Raportul anual al situației activității de informare publică directă; 

• Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, pliante, afișe 

privind activitățile instituției de învățământ superior; 

• Materiale audio, video, prezentate în cadrul conferințelor de presă și declarații de 

presă; 

• Declarații de avere și declarații de interese; 

• Lista posturilor vacante și condițiile necesare pentru ocuparea acestora; 

• Informații privind organizarea licitațiilor la nivelul Universității „Constantin 

Brâncuși” din Tg-Jiu, conform legislației în vigoare. 

Aceste documente pot fi consultate la adresele: http://www.utgjiu.ro/regulamente.php, 

http://www.utgjiu.ro/informatii.php, http://www.utgjiu.ro/buget.php, 

http://www.utgjiu.ro/calitate.php, http://www.utgjiu.ro/decl.php, 

http://www.utgjiu.ro/posturi.php, http://www.utgjiu.ro/achixitii_publice.php, 

http://www.utgjiu.ro/Comunicate_presa.php. 

Documentele produse și/sau gestionate care se exceptează de la accesul liber al 

cetățenilor: 

• Documentele cu caracter personal care însoțesc Hotărârile Biroului 

Senatului/Senatului universitar și Deciziile Rectorului; 

• Deliberările Biroului Senatului/Senatului universitar în cazurile în care, potrivit 

legii, s-a aprobat ca acestea să nu fie publice, precum și documentele întocmite în aceste 

situații; 

• Documentele care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi : acte și certificate de 

naștere, de căsătorie, de deces, precum și copii ale acestora, dosare de înscriere, dosare 

personale ale salariaților, mențiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei, 

cu excepția situațiilor statistice referitoare la actele și faptele de stare civilă; 

• Procesele – verbale de cercetare disciplinară; 

http://www.utgjiu.ro/regulamente.php
http://www.utgjiu.ro/informatii.php
http://www.utgjiu.ro/buget.php
http://www.utgjiu.ro/calitate.php
http://www.utgjiu.ro/decl.php
http://www.utgjiu.ro/posturi.php
http://www.utgjiu.ro/achixitii_publice.php
http://www.utgjiu.ro/Comunicate_presa.php
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• Reclamațiile și sesizările adresate Universității „Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu de 

către persoane fizice, fără acordul semnatarilor; 

• Informații primite de la bănci, organe de poliție etc., care au caracter confidențial; 

• Documentele care privesc persoanele fizice care fac obiectul unor clauze aflate pe 

rolul instanțelor judecătorești ori care au făcut obiectul unor dosare soluționate definitiv și 

irevocabil de către acestea; 

• Documente care privesc persoane fizice aflate în arhiva proprie; 

• Informații privind datele personale ale salariaților, dacă actele normative în vigoare 

nu prevăd altfel. 

 

 Informațiile de interes public au fost afișate la sediul Universității, au fost publicate 

în Monitorul Oficial al României, în mijloacele de informare în masă sau publicate pe 

pagina de internet a UCB Târgu-Jiu (http://www.utgjiu.ro/index.php).  

 De asemenea, informațiile publice au fost furnizate la cerere, în urma solicitărilor 

verbale (discuții telefonice), reprezentanților mass-media, nefiind însă înregistrate. Acestea 

au vizat informații privind situația burselor acordate studenților, cuantumul acestora, criterii 

și modalitatea de acordare, situația taxelor de școlarizare, a taberelor studențești, situația 

admiterii în noul an universitar, a concursurilor privind ocuparea diferitelor funcții în cadrul 

UCB Târgu-Jiu etc. 

Totodată, au fost transmise 55 de comunicate de presă, informări de presă sau 

precizări care au reflectat activitățile organizate în cadrul UCB Târgu-Jiu: evenimente 

studențești, seminarii, lansări de carte, lansări de proiecte, conferințe finale organizate în 

cadrul proiectelor POSDRU, POSCCE, evenimente științifice, conferințe naționale și 

internaționale. Acestea au fost preluate şi mediatizate în majoritatea mijloacelor de 

informare în masă din judeţul Gorj, dar şi în publicaţii cu acoperire regională sau naţională 

(Gazeta de Sud, Agerpres, Adevărul). 

Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2015, au existat 644 de apariţii în mass-

media, dintre care 513 pozitive, 121 neutre şi doar 10 negative. 

 Situația indicatorilor privind accesul liber la informațiile de interes public, în cadrul 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, este prezentată în Tabelul nr.11.1: 

 

Tabelul nr. 11.1. Situația indicatorilor privind accesul liber la informațiile de interes public  

INDICATORI COD RĂSPUNS 

 

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informații 

 

1. Instituția a elaborat și publicat informațiile de interes 

public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege: 

A1 DA NU 

X  

2. Lista a fost făcută publică prin: 

a. Afișare la sediul instituției A2_1 X 
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b. Monitorul Oficial al României A2_2 - 

c. Mass – Media A2_3 - 

d. Publicațiile proprii  A2_4 X 

e. Pagina de internet proprie A2_5 X 

3. Instituția a organizat un punct de informare - 

documentare, potrivit art. 5 paragraf 4 lit. b din Legea nr. 

544/2001 și art. 8 paragraf 1 din Normele Metodologice 

de aplicare a Legii nr. nr. 544/2001: 

A3 DA NU 

X  

4. Numărul de vizitatori (estimativ) al punctului de 

informare - documentare în anul 2015: 

A4 3000 

 

B. Solicitări înregistrate de informații de interes public 

 

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în anul 2015, 

departajat pe domenii de interes (nu include solicitările 

de informații redirecționate spre soluționare altor 

instituții) 

2 

a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, 

cheltuieli etc.) 

B1_1 1* 

b. Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice: B1_2 1* 

c. Acte normative, reglementări: B1_3 1* 

d. Activitatea liderilor instituției: B1_4 1* 

e. Informații privind modul de aplicarea a Legii nr. 

544/2001 

B1_5 1* 

f. Altele (se precizează care): 

 

- Răspunsul la câteva întrebări privind cauzele și 

efectele hărțuirii sexuale în universități – aspecte 

privind hărțuirea sexuală în UCB Târgu-Jiu 

 

B1_6 1 

 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în anul 2015, 

departajat după modalitatea de soluționare a acestora: 

 

 

2 

a. Numărul de solicitări înregistrate, rezolvate 

favorabil: 

B2_1 2 

b. Solicitări înregistrate, redirecționate către soluționare 

altor instituții: 

B2_2 0 

c. Numărul de 

solicitări 

înregistrate, 

respinse din 

motivul: 

 

a). informații exceptate; B2_3 - 

b). informații inexistente; B2_4 - 

c). fără motiv; B2_5 - 

d). alte motivații (care?): B2_6 - 
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d. Numărul de 

solicitări 

înregistrate, 

respinse departajat 

pe domenii de 

interes: 

a). utilizarea banilor publici 

(contracte, investiții, cheltuieli 

etc.): 

B2_7 - 

 b). modul de îndeplinire a 

atribuțiilor instituției publice: 

B2_8 - 

c). acte normative, 

reglementări: 

B2_9 - 

d).activitatea liderilor 

instituției: 

B2_10 - 

e). informații privind modul 

de aplicarea a Legii nr. 

544/2001: 

B2_11 - 

f). Altele (se precizează care): B2_12 - 

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în anul 2015, 

departajat după tipul solicitantului informațiilor (nu 

include solicitările de informații redirecționate spre 

soluționare altor instituții): 

 

2 

a. Numărul de solicitări înregistrate, adresate de 

persoane fizice: 

B3_1 0 

b. Numărul de solicitări înregistrate, adresate de 

persoane juridice: 

B3_2 2 

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în anul 2015, 

departajat după modalitatea de adresare a solicitării (nu 

include solicitările de informații redirecționate spre 

soluționare altor instituții): 

 

 

2 

a. Pe suport de hârtie B4_1 0 

b. Pe suport electronic B4_2 2 

c. Verbal  B4_3 0 

 

C. Reclamații administrative și plângeri în instanță 

 

1. Numărul de reclamații 

administrative la adresa 

instituției publice, în 

anul 2015, în baza 

Legii nr. 544/2001: 

a. rezolvate favorabil 

reclamantului: 

C1_1 0 

b. respinse: C1_2 0 

c. în curs de soluționare:  C1_3 0 

2. Numărul de plângeri în 

instanță la adresa 

instituției publice, în 

anul 2015, în baza 

Legii nr. 544/2001: 

a. rezolvate favorabil 

reclamantului: 

C2_1 0 

b. rezolvate în favoarea 

instituției: 

C2_2 0 

c. pe rol: C2_3 1 

 

D. Costuri 
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1. Costurile totale de funcționare ale compartimentului 

însărcinat cu informarea și relațiile publice, în anul 2015: 

D1 sunt incluse în 

bugetul 

instituției, 

nefiind 

înregistrate 

distinct 

2. Suma încasată în anul 2015, de instituție pentru serviciile 

de copiere a informațiilor de interes public, furnizate 

solicitanților: 

D2 0 LEI 

*Informațiile corespunzătoare acestui domeniu de interes au făcut obiectul unei singure 

solicitări înregistrată cu nr. 03/19.10.2015. 

 

 

În Anexa nr. 4 este prezentată lista comunicatelor și a informărilor de presă pentru anul 

2015. 
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CONCLUZII 

 

Contextul general în care ne desfășuram activitatea, caracterizat de scăderea 

numerică a cohortelor de elevi, slaba performanță a elevilor în cadrul învățământului 

secundar superior, inclusiv la examenul de bacalaureat, nivelul economic al regiunii foarte 

scăzut, slabă ofertă a locurilor de muncă, migrația forței de muncă ce caracterizează 

economia globalizată, nu este în măsură să susțină dezvoltarea universității.  

Scăderea numărului total de studenţi, dar mai ales a studenţilor cu taxă, pe fondul 

diminuării finanţării de la bugetul de stat, în condiţiile păstrării aproape neschimbate a 

resursei umane, cu costuri salariale în creștere – urmare a aplicării procentelor de creștere de 

aproximativ 25%, creștere realizată în etape în cursul anului 2015, determină cheltuieli mari 

care nu vor mai putea fi susținute. Din acest motiv, în perioada următoare, universitatea are 

două opțiuni majore:  

a. Creșterea veniturilor, posibil de realizat prin următoarele măsuri: i) creșterea 

numărului de studenți de la ciclul de licență, pe fondul existenței unor zone 

neexplorate: Horezu, Vâlcea sau insuficient explorate: zona Motru – orientată de ani 

buni spre centrul universitar Timișoara; ii) multiplicarea cursurilor postuniversitare, 

iii) organizarea de școli doctorale, iv) participarea la competiții de proiecte, v) 

creșterea numărului de studenți (în special din Moldova sau Serbia); 

b. Reducerea cheltuielilor de personal prin măsuri ferme de restructurare. Universitatea 

trebuie să adopte urgent un plan de restructurare, transparent, pe care să îl pună în 

aplicare în situația în care măsurile de la punctul a. nu vor fi în măsură să acopere 

necesarul de resurse financiare. 

Totodată, în ceea ce privește asigurarea și evaluarea calității, UCB trebuie să 

reanalizeze critic toate procedurile de evaluare a calității, astfel încât feedback-ul oferit de 

aceste evaluări să fie unul corect, în măsură să susțină anumite decizii și opțiuni majore de 

dezvoltare și de îmbunătățire a calității tuturor activităților din universitate. 

Referitor la activitatea de cercetare, anul 2015 a marcat un an de vârf în ceea ce 

privește activitatea de implementare a proiectelor educaționale sau de cercetare, fapt 

reflectat și în situațiile financiare unde se poate observa că veniturile atrase prin proiecte au 

atins un procent de peste 40%. Din această perspectivă, participarea universității la 

competiții de proiecte cu finanțare nerambursabilă trebuie să constituie o preocupare 

permanentă, aceasta fiind în măsură să sigure și creșterea vizibilității universității, dar și o 

creștere a veniturilor universității și ale personalului din universitate. 

Trebuie continuate demersurile începute în anul 2015, de a intensifica prezența noastră 

în spațiul public, în comunitate, fapt în măsură să sporească încrederea în universitate. 

În ceea ce privește infrastructura didactică, trebuie identificate soluții pentru 

reorganizarea spațiilor în care își desfășoară activitatea Facultatea de Inginerie și Dezvoltare 

Durabilă, facultate care în prezent își desfășoară activitatea în cinci locații. De asemenea, 
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trebuie identificate soluții pentru dezvoltarea capacității de cazare: fie amenajarea unor spații 

de cazare în clădirea din str. Vulcan, fie în clădirea din str. Calea București, nr. 75. 

Raportat la obiectivele și indicatorii propuși prin Planul operațional pe 2015, plan ce a 

constituit anexă la Contractul managerial încheiat de rector și Senatul UCB, pentru mandatul 

parțial aferent perioadei noiembrie 2014 – decembrie 2015, se apreciază că foarte puțini 

indicatori nu au fost realizați (7 din 70) sau au fost parțial realizați (7 din 70), însă  

majoritatea indicatorilor au fost realizați la standarde superioare celor prevăzute – a se vedea 

Anexa nr. 1. Mod de îndeplinire a Planului operațional pe 2015.  


