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ARGUMENT 

 

 

Prezentul Raport este realizat în temeiul art. 130 alin (2), respectiv (3) din Legea nr. 1 din 5 

ianuarie 2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste prevederi 

legislative 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. Acest raport 

include cel puțin:  

a) situaţia financiară a universităţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli; 

b) situaţia fiecărui program de studii; 

c) situaţia personalului instituţiei; 

d) rezultatele activităţilor de cercetare; 

e) situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii; 

f) situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare; 

g) situaţia posturilor vacante; 

h) situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente. 

 

Raportul anual al rectorului constituie o componentă a răspunderii publice şi reprezintă o condiţie 

fundamentală pentru accesul la finanţările din bugetul public. 

Răspunderea publică aparţine Rectorului, iar răspunderea pentru exactitatea datelor revine 

Prorectorilor, Decanilor, Directorului General Administrativ, Contabilului-Șef, Directorului 

Departamentului pentru Asigurarea Calităţii, Directorului Departamentului de Cercetare - 

Dezvoltare, Directorului Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

  

Acest Raport a fost analizat în comisiile specializate ale Senatului şi validat în şedinţa Senatului 

Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în data de 28.03.2019. 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Toader Nicoară 
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1.2. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu – Misiune, Viziune......................... 6 

1.3. Sistemul decizional şi de control în UCB, structura organizatorică,................................ 6 

Responsabili: prof.univ.dr. Toader Nicoară, prof.univ.dr.ing. Liviu Marius Cîrțînă  
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CAPITOLUL I 

ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI 

MANAGEMENTUL ACADEMIC 

 

1.1 Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Cadrul juridic. Identitate 

 Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a fost înfiinţată în anul 1992, conform 

Hotărârii  Guvernului României  nr. 288/01.06.1992 publicată în Monitorul Oficial nr. 135/1992 

Partea I. La înfiinţare, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, avea în componenţa sa 

două facultăţi: Facultatea de Inginerie şi Facultatea de Ştiinţe. În anul universitar 2017–2018 au 

funcționat în cadrul universității: Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administraţie 

Publică (FSEDAP), Facultatea de Științe Economice (FSE) şi Facultatea de Ştiinţe Tehnice, 

Medicale şi Comportamentale (FSTMC). La acestea se adaugă o structură academică distinctă: 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) precum și  Institutul de Politici 

Publice, Administraţie şi Ştiinţele Educaţiei (IPPASE), constituit în baza Hotărârii Senatului 

nr.225/29.08.2014.   

 Universitatea urmărește îndeplinirea indicatorilor de calitate în toate demersurile sale 

educaţionale, de cercetare, de creaţie artistică și sportivă. Universitatea are calificativul „grad de 

încredere” atribuit de A.R.A.C.I.S. în urma evaluării instituţionale ce a avut loc în cursul anului 2015. 

Evaluarea internă calităţii în U.C.B. se desfăşoară potrivit reglementărilor legale în vigoare, a 

Standardelor A.R.A.C.I.S., E.U.A., E.N.Q.A., a Manualului calităţii din U.C.B. şi a Standardelor de 

calitate ISO 9001. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu sprijinul UEFISCDI, 

a efectuat clasificarea universităţilor și ierarhizarea programelor de studii conform Metodologiei de 

evaluare aprobată prin HG nr.789/03.08.2011, în urma acestei evaluări, Universitatea „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu a fost încadrată în categoria universităţilor centrate pe educaţie. Deşi în 

Hotărârea Guvernului nr.789/2011 se prevedea că ierarhizarea programelor de studii se va realiza 

anual, din anul 2012 și până în prezent un astfel de proces nu a mai avut loc. 

 Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în pas cu noile evoluţii ale sistemului de 

învăţământ european şi internaţional, a aderat la idealurile şi principiile înscrise în Charta Magna 

Universitatum, adoptată la Bologna în 1998 şi acţionează pentru transpunerea în spaţiul 

învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice a valorilor, normelor şi reglementărilor promovate în 

cadrul Procesului Bologna. 

 Identitatea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu constă în valorile, 

simbolurile, creaţiile ştiinţifice şi culturale realizate şi promovate de comunitatea academică. 

Identitatea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu se exprimă în spaţiul public 

prin: 

 - denumirea consacrată; 

 - sediul instituţional; 

 - emblema, sigiliul, drapelul şi imnul adoptate de Senat; 

 - spaţiul eminamente cultural; 

 - cultura organizaţională. 
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1.2 Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu – Misiune, viziune 

Misiunea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, ca sistem de strategii elaborate 

și aplicate în spațiul academic, exprimă rațiunea de a fi a acesteia, scopul ființării ei. Misiunea 

Universității se circumscrie misiunii educației universitare și post-universitare și constă în setul de 

responsabilități asumate de instituțiile de învățământ superior în conformitate cu viziunea și idealul 

educațional. 

Prin misiune şi prin obiectivele strategice ne propunem integrarea Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu în rândul universităţilor de prestigiu din ţară şi din străinătate, determinând o 

reală atractivitate pentru calitatea serviciilor academice, de învăţământ şi de cercetare oferite. 

  Pentru realizarea acestei misiuni în Planul Strategic al Universităţii pentru perioada 2017-2020  

au fost cuprinse obiective strategice în baza cărora se stabilesc anual  obiectivele din planurile operaţionale 

anuale. Planul strategic și planul operațional anual au fost cunoscute de întreaga comunitate academică 

din universitate, fiind prezentate pe web site-ul universităţii (www.utgjiu.ro).  

 Conform Cartei universitare, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu exprimă 

chintesenţa proiecţiei ideale asupra Universităţii ca instituţie publică, care are ca activitate esenţială 

formarea personalităţii individuale, prin integrare socială şi transmitere culturală în condiţiile 

dezvoltării durabile. Viziunea U.C.B. presupune: 

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

b) reconsiderarea rolului educației, prin definirea ei ca domeniu de importanță strategică, 

alături de alte domenii ale socialului; 

c) înțelegerea educației ca proces: formare individuală și asimilare selectivă de cunoaștere; 

asimilare culturală continuă și ca produs; niveluri de cunoaștere; niveluri de integrare socială; stadii 

ale transferului de cunoaștere, de deprinderi capacități intelectual-aplicative etc; 

d) conștiința de sine a individului și conștiința de sine a aparteneței la comunitate/ societate; 

redefinirea verbului a fi: a fi cetățean,  a fi ca individ integrat, a fi ca specialist, a fi educat. 

 Plecând de la misiunea Universității, definită în Carta universitară ca fiind de educație și 

cercetare, având ca scop generarea și transferarea cunoașterii către societate, creşterea performanţelor 

în cercetare fundamentală şi aplicativă a membrilor comunitaţii academice și valorificarea rezultatelor 

cercetării, în universitatea s-a continuat procesul de modernizare a activităților didactice de 

predare/învăţare prin dezvoltarea laboratoarelor didactice, precum și procesul de internaționalizare a 

Universității ce a avut un rol foarte important în formarea viitorilor absolvenți ai acesteia prin accesul 

studenților la programele de mobilități externe dar și la la experiențe internaționale de tipul 

„internaționalizarea acasă”.   

 

1.3 Sistemul decizional şi de control în UCB, structura organizatorică 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi-a stabilit structura, organizarea şi 

funcţionarea proprie, şi-a definit strategia instituţională şi, în acord cu aceasta, gestionarea 

activităţilor (didactice, de cercetare si alte servicii pentru societate),  gestionarea resurselor financiare, 

materiale şi umane, precum şi alte drepturi stipulate în acte normative în vigoare, cu scopul de a-şi 

susţine realizarea guvernanţei universitare.  

Carta Universitară este principalul document care reglementează întreaga activitate 

desfăşurată în cadrul UCB, este documentul fundamental care defineşte atât viziunea cât şi misiunea 

universităţii, principiile organizării şi funcţionării acesteia, precum şi atribuţiile fiecărei structuri şi 

funcţii de conducere.  
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Carta Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, este avizată de Ministerul 

Educației Naționale și poate fi găsită pe pagina web a Universităţii - 

http://www.utgjiu.ro/docs/documente_publice/CARTA%20UCB.pdf.  

Schimbările care s-au produs la nivel instituţional îşi găsesc reflectarea şi în elaborarea şi 

punerea în funcţiune a unui mecanism managerial complex, dinamic şi benefic instituţiei, ce are la 

bază norme interne de funcţionare pentru fiecare componentă a sistemului instituţional care îşi găsesc 

expresie în coduri, metodologii, regulamente şi proceduri. 

La nivelul universităţii, structurile de conducere sunt: Senatul universitar şi Consiliul de 

Administraţie.  Senatul universitar este cel mai larg for de reglementare, decizie şi deliberare la 

nivelul Universității. Președintele Senatului universitar conduce ședințele Senatului și reprezintă 

Senatul în raport cu rectorul universității. 

La nivelul Senatului sunt constituite Comisii de specialitate, ce îşi desfăşoară activitatea 

conform Regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii. Comisiile de specialitate ale Senatului 

controlează activitatea rectorului și a Consiliului de Administrație. Comisiile de specialitate prezintă 

semestrial rapoarte de monitorizare și control asupra activității conducerii  executive, pe baza cărora 

Senatul universitar adoptă rezoluții.  

Rectorul este președintele Consiliul de administraţie. Consiliul de administraţie al 

universităţii este format din rector, prorectori, decani, directorul general administrativ şi un 

reprezentant al studenţilor.   

La nivelul facultăților structurile de conducere sunt Consiliile facultăților și Consiliile 

departamentelor. Structurile departamentale sunt organizate la nivelul Universității pentru 

gestionarea activităţilor de cercetare, a activităţilor de asigurare a calităţii, a activităţilor de formare 

continuă şi învăţare pe tot parcursul vieţii și a activităților de derulare şi dezvoltare a relaţiilor 

internaționale. 

Consiliul facultăţii este prezidat de decanul facultății. Decanul reprezintă facultatea și 

răspunde de managementul și conducerea facultății. Decanul prezintă anual un raport consiliului 

facultății privind starea facultății. Decanul conduce ședințele consiliului facultății și aplică hotărârile 

rectorului, consiliului de administrație și senatului universitar. Atribuțiile decanului sunt stabilite în 

conformitate cu prevederile Cartei universitare și cu legislația în vigoare. 

Departamentul este unitatea academică funcțională care asigură producerea, transmiterea și 

valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. Consiliul departamentului are 

atribuţii de dezbatere şi decizie conform art. 90 din Carta UCB.  

La nivelul structurilor departamentale, (Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, Departamentul Cercetare-Dezvoltare, Departamentul pentru Asigurarea Calităţii şi 

Departamentul pentru Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare) conducerea este asigurată de 

un director, numit prin concurs, organizat de rectorul universităţii şi validat de Senatul universitar. 

La nivelul Direcţiei Generale Administrative funcţionează direcţii, servicii, birouri şi 

compartimente în condiţiile legii, direcţia fiind structurată potrivit sarcinilor specifice ale domeniilor 

de activitate şi pe baza indicatorilor de normare a posturilor. Direcţia Generală Administrativă este 

condusă de directorul general-administrativ, care face parte de drept din Consiliul de administraţie al 

universităţii, el fiind cel care coordonează întreaga activitate financiar-contabilă şi administrativă a 

Universităţii pe baza hotărârilor Senatului, ale Consiliului de administraţie şi deciziilor rectorului. 

Acesta se subordonează conducerii academice a Universităţii, preşedintelui Senatului şi are în 

subordine contabilul-şef şi serviciile de specialitate, organizate la nivelul Direcţiei generale 

administrative.  

http://www.utgjiu.ro/docs/documente_publice/
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În anul 2018, structura Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, a fost următoarea: 

- Până la data de 01.10.2018, conform Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii 

instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, tabelul nr. 1.1: 

-  

Tabelul nr. 1.1. Structura Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pentru anul 

universitar 2017 – 2018 

 

- Pentru programele de studii universitare de master acreditate ce se pot organiza la 

Universiatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pentru anul universitar 2017– 2018, Hotărârea nr. 

117/2017 privind aprobarea domeniilor şi programelor de studii universitare de master acreditate 

prevedea, tabelul 1.2: 

 
Nr. 

crt. 
Facultatea Domeniul de licență 

Programul de studii universitare de 

licență  

 

1 

Facultatea de Științe 

Tehnice, Medicale și 

Comportamentale 

Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini 

 
Inginerie energetică 

Termoenergetică 

 Managementul energiei 

 Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 

 Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 

 Inginerie mecanică Ingineria designului de produs 

 Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 

 
Inginerie și management în agricultură 

și dezvoltare rurală 

Inginerie și management în alimentația 

publică și agroturism 

 Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă 

 Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială 

 

Sănătate 

Asistență medicală generală 

 Moașe 

 Asistență de farmacie 

 

2 
Facultatea de Științe 

Economice 

Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și 

serviciilor  

 Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 

 

 Finanțe Finanțe și bănci 

 

 Management Management 

 

 
Cibernetică, statistică și informatică 

economică 

Informatică economică 

 

3 

Facultatea de Științe 

ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 

Istorie Istorie 

 Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 

 Sociologie Sociologie 

 Științe administrative Administrație publică 

  

Drept 
Drept 

 Drept (ID) 

 
Limbă și literatură Limba și literatura engleză - Limba și 

literatura română 

 
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și 

preșcolar 
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Tabelul nr. 1.2. Domeniile şi programele de studii universitare de masterat 

pentru anul universitar 2017 – 2018. 

 
Nr. 

crt. 

Domeniul de studii universitare de 

master 
Denumirea programului de studii universitare de master 

 1 Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a energiei 

 
2 Ingineria sistemelor 

Conducerea avansată a proceselor industriale 

 Informatică aplicată în ingineria sistemelor 

 

3 Inginerie industrială 

Managementul asigurării calității 

 Managementul calității fabricației 

 Tehnologii moderne de fabricație 

 4 Ingineria mediului Managementul protecției mediului în industrie 

 5 Inginerie și management Ingineria și managementul sistemelor de fabricație 

 
6 Drept 

Carieră judiciară 

 Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său 

 

7 Științe administrative 

Administrarea și conducerea unităților de învățământ 

 Administrație publică europeană 

 Managementul poliției locale 

 Sisteme administrative și relații internaționale 

 8 
Relații internaționale și studii 

europene 
Securitate și relații internaționale 

 

9 Administrarea afacerilor 

Administrarea afacerilor în comerț 

 Administrarea afacerilor în turism și servicii 

 Antreprenoriat și administrarea afacerilor 

 Turism cultural și agroturism 

 
10 Contabilitate 

Analiza diagnostic și evaluarea afacerilor 

 Control, audit și expertiză financiar-contabilă 

 

11 Finanțe 

Bănci și asigurări 

 Finanțe și guvernanță publică europeană 

 Finanțe și politici financiare 

 
12 Management 

Managementul afacerilor prin proiecte 

 Managementul dezvoltării afacerilor 

 

13 Știința sportului și educației fizice 

Știința motricității în activități didactice și de timp liber 

 
Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și traumatologia 

sportivă 

 

De la data de 01.10.2018, odată cu începutul anului universitar 2018-2019, universitatea a 

avut o nouă structură ce conținea un număr de patru facultăți, variantă de organizare ce a fost 

considerată ca o soluție mai bine adaptată la cerințele și nevoile actuale: 

 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administrație Publică; 

 Facultatea de Ştiinţe Economice; 

 Facultatea de Inginerie; 

 Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. 
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Hotărârea de Guvern nr. 615/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior 

pentru anul universitar 2018–2019, prevedea pentru Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu 

Jiu următoarea structură: 

Tabelul nr. 1.3 Structura Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pentru anul universitar 

2018 – 2019 

Nr. 

 crt.  
Facultatea Domeniul de licență 

Specializarea/ Programul de studii universitare de 

licență  

1 

 

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Drept şi 

Administrație Publică 

 

Istorie Istorie 

Relații internaționale și studii 

europene 
Relaţii internaţionale şi studii europene 

Sociologie Sociologie 

Ştiinţe administrative Administraţie publică 

Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză-Limbă și literatură română 

Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

Drept 
Drept IF 

Drept ID 

2 

 

Facultatea de Ştiinţe 

Economice 

Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 

Finanţe Finanţe şi bănci 

Management Management 

Cibernetică, statistică și 

informatică economică 
Informatică economică 

3 

 

Facultatea de Inginerie  

 

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 

Inginerie energetică Termoenergetică 

Inginerie energetică Managementul energiei 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie 

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 

Inginerie mecanică Ingineria designului de produs 

Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 

Inginerie și management în 

agricultură și dezvoltare 

rurală 

Inginerie și management în alimentația publică și 

agroturism 

4 

 

Facultatea de Științe 

Medicale și 

Comportamentale 

 

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă 

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 

Sănătate 

  

Asistenţă medicală generală *1 

Moașe*1 

Asistență de farmacie 

*1- specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene 

 

Hotărârea de Guvern nr. 614/2017 privind aprobarea domeniilor şi programelor de studii 

universitare de master acreditate, prevedea pentru Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

în anul universitar 2018 – 2019 următoarea structură, tabelul 1.4: 
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Tabelul nr. 1.4. Domeniile şi programele de studii universitare de masterat pentru anul universitar 

2018 – 2019 

Nr. 

crt. 
Domeniul de masterat Programul de master 

1 Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a energiei 

2 Ingineria sistemelor 

Conducerea avansată a proceselor industriale 

Informatică aplicată în ingineria sistemelor 

3 Inginerie industrială 

Managementul asigurării calităţii 

Managementul calităţii fabricatiei 

Tehnologii moderne de fabricaţie 

4 Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului in industrie 

5 Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de fabricaţie 

6 Drept 

Carieră judiciară 

Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său 

7 Ştiinţe administrative 

Administraţie Publică Europeană 

Sisteme Administrative şi Relaţii Internaţionale 

Administrarea şi conducerea unităţilor de 

învăţământ 

Managementul politiei locale 

8 Relaţii Internaţionale şi studii europene Securitate şi relaţii internaţionale 

9 Administrarea afacerilor 

Turism cultural şi agroturism 

Administrarea afacerilor în comerţ 

Administrarea afacerilor în turism şi servicii 

Anteprenoriat și administrarea afacerilor 

10 Contabilitate 

Control, Audit şi Expertiză Financiar Contabilă 

Analiza Diagnostic şi Evaluarea Afacerilor 

11 
Finanţe 

 

Bănci şi asigurări 

Finanţe şi guvernanţă publică europeană 

Finanţe şi politici financiare 

12 Management 
Managementul afacerilor prin proiecte 

Managementul dezvoltării afacerilor 

13 
Ştiinţa sportului şi educaţiei  

fizice 

Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp 

liber 

Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și în 

traumatologia sportivă 



12 
 

 

Analizând oportunitatea programelor de masterat precum și situația numărului de studenți 

înscriși în ultimii de trei ani la programele de masterat, în toamna anului 2018, Consiliul de 

Administrație a propus Senatului, care a aprobat intrarea în lichidare a următoarelor programe de 

studii universitare de masterat, începând cu anul universitar 2019-2020, precum și programele de 

studii universitare de masterat care vor funcționa în continuare, astfel tabelul 1.5: 

 
Tabelul nr. 1.5. Situația domeniilor și programelor de studii universitare de masterat începând 

cu anul universitar 2019-2020 

Nr. 

crt. 
Facultatea 

Domeniul 

de masterat 

Programe de 

studii universitare 

de masterat / 

Forma de 

învăţământ / Limba 

de predare 

Tipul de 

masterat 

Locaţia 

geografică 

 

 

Observații 

1. 

Facultatea de 

Inginerie 

 

Inginerie 

energetică 

Tehnologii avansate 

de producere a 

energiei 

 / IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

2. 
Ingineria 

sistemelor 

Conducerea 

avansată a 

proceselor 

industriale 

 / IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

Informatică 

aplicată în 

ingineria sistemelor  

/ IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 

Propunere de intrare 

în lichidare începând 

cu anul universitar 

2019/2020,  conform 

Hotărâre de Senat nr. 

14/27.09.2018 

3. 
Inginerie 

industrială 

Managementul 

calităţii fabricaţiei 

/ IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

Managementul 

asigurării calităţii 

/ IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 

Propunere de intrare 

în lichidare începând 

cu anul universitar 

2019/2020,  conform 

Hotărâre de Senat nr. 

14/27.09.2018 

Tehnologii 

moderne de 

fabricaţie / IF / 

română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 

 

Propunere de intrare 

în lichidare  începând 

cu anul universitar 

2019/2020,  conform 

Hotărâre de Senat nr. 

14/27.09.2018 

 

4. 
Ingineria 

mediului 

Managementul 

protecţiei mediului 

în industrie 

 / IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

5. 
Inginerie si 

management 

Ingineria şi 

managementul 

sistemelor de 

fabricaţie 

 / IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 

Propunere de intrare în 

lichidare  începând cu 

anul universitar 

2019/2020,  conform 

Hotărâre de Senat nr. 

14/27.09.2018 
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6. 

Facultatea de 

Ştiinţe ale 

Educaţiei, 

Drept şi 

Administraţi

e Publică 

Drept 

Carieră judiciară / 

IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

Protecţia juridică a 

persoanei şi a 

patrimoniului său / 

IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

7. 
Ştiinţe 

administrative 

Administrarea şi 

conducerea 

unităţilor de 

învăţământ / IF / 

română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

Administraţie 

publică europeană / 

IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

Managementul 

poliţiei locale / IF / 

română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

Sisteme 

administrative si 

relaţii 

internaţionale / IF / 

română 

Masterat 

profesional 
Târgu-Jiu 

Propunere de intrare in 

lichidare începând cu 

anul universitar 

2019/2020, conform 

Hotărâre de Senat nr. 

8/24.05.2018 

8. 

Relaţii 

internaţionale 

şi studii 

europene 

Securitate şi relaţii 

internaţionale 

Masterat 

profesional 
Târgu-Jiu 

Funcționare în 

continuare 

9. 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice 

Administrarea 

afacerilor 

Administrarea 

afacerilor în turism 

şi servicii / IF / 

română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

Antreprenoriat şi 

administrarea 

afacerilor / IF / 

română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

Turism cultural şi 

agroturism / IF / 

română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 

Propunere de intrare în 

lichidare începând cu 

anul universitar 

2019/2020,   conform 

Hotărâre de Senat nr. 

9/28.06.2018 

Administrarea 

afacerilor în comerţ 

/ IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 

Propunere de intrare în 

lichidare începând cu 

anul universitar 

2019/2020,  conform 

Hotărâre de Senat nr. 

9/28.06.2018 
 

10. Contabilitate 

Control, audit şi 

expertiză financiar-

contabilă /IF/ română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

Analiza diagnostic 

şi evaluarea 

afacerilor / IF / 

română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 

Propunere de intrare în 

lichidare începând cu 

anul universitar 

2019/2020,  conform 

Hotărâre de Senat nr. 

9/28.06.2018 

11. Finanţe 
Bănci şi asigurări  

/ IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 
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Finanţe şi 

guvernanţă publică 

europeană  

/ IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

Finanţe şi politici 

financiare / IF / 

română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 

Propunere de intrare în 

lichidare  începând cu 

anul universitar 

2019/2020,  conform 

Hotărâre de Senat nr. 

9/28.06.2018 

12. Management 

Managementul 

dezvoltării 

afacerilor 

 / IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

Managementul 

afacerilor prin 

proiecte / IF / 

română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 

Propunere de intrare în 

lichidare începând cu 

anul universitar 

2019/2020,  conform 

Hotărâre de Senat nr. 

9/28.06.2018 

13. 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Medicale şi 

Comportamenta

le 

Ştiinţa 

sportului şi 

educaţiei 

fizice 

Ştiinţa motricităţii 

în activităţi 

didactice şi de timp 

liber 

 / IF / română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 

Kinetoterapia în 

afecţiunile 

ortopedice şi în 

traumatologia 

sportivă / IF / 

română 

masterat 

profesional 

Târgu-Jiu 

 
Funcționare în 

continuare 
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CAPITOLUL II 

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE, INOVARE ȘI CREAȚIE 

 

2.1 Organizarea activității de cercetare științifică 

 

Dersfășurarea activității de cercetare științifică în anul 2018 s-a realizat cu respectarea 

prevederilor actelor normative în vigoare la nivel național și european, ale organismelor de conducere 

din Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu și ale procedurilor interne privind activitățile 

de cercetare, Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Cartei 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Regulamentului de organizare și funcționare al 

Departamentului de Cercetare - Devoltare din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Management Programe a 

Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Evaluarea organizării și derulării activității de cercetare științifică s-a derulat la nivelul 

departamentelor, facultăților, DPPD, Departamentului de Cercetare-Dezvoltare, Direcției de 

Management Proiecte, Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației și a 

universității, în concordanță cu obiectivele asumate prin Planul strategic al Universității ,,Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru perioada 2017-2020 și Planul operațional pentru anul 2018. 

La nivelul Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în anul 2018, s-a manifestat 

interes pentru derularea contractelor și proiectelor de cercetare, publicarea cărților de înaltă ținută 

academică, participarea la conferințe și simpozioane cu lucrări științifice cu un impact ridicat, pentru 

publicarea articolelor în reviste de specialitate, circumscrisă obiectivului de creștere a calității actului 

de cercetare. Astfel, s-au derulat numeroase manifestări științifice care au creat un cadru optim pentru 

dezbateri de înaltă ținută academică, orientate spre progres și inovare, la care au fost abordate 

probleme de un real interes pentru membrii comunității academice, cercetători și specialiști.   

Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a desfăşurat în cadrul facultăților, DPPD și al Institutului 

de Politici Publice, Administraţie şi Ştiinţele Educaţiei. De la data de 01.10.2018, denumirile 

facultăților s-au schimbat, activitățile științifice derulate prin intermediul acestora fiind evidențiate în 

continuare: 

I. FACULTATEA DE ȘTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ                                                                                                         

 Departamentul Ştiinţe Juridice şi Carieră Judiciară  

 Departamentul de Litere și Științele Educatiei  

 Departamentul de Științe Politice și Management Public 

                                                                                                                                                                         

II. FACULTATEA DE ȘTIINȚE TEHNICE, MEDICALE ȘI COMPORTAMENTALE – 

FSTMC (1.01.2018-30.09.2018) 

 Departamentul de  Energie,  Mediu și Agroturism  

 Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică  

 Departamentul Sănătate și Motricitate  

Începând cu anul universitar 2018-2019, aceasta revine la structura anterioară, din anul universitar 

2016-2017, păstrând însă denumirea noilor departamente, create în anul universitar 2017-2018: 

          III. FACULTATEA DE INGINERIE; (1.10.2018-31.12.2018) 

 Departamentul de  Energie,  Mediu și Agroturism 
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 Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică  

        IV. FACULTATEA DE ŞTIINŢE MEDICALE ŞI COMPORTAMENTALE; (1.10.2018-

31.12.2018) 

 Departamentul Sănătate și Motricitate  

      V. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  

 Departamentul de Management şi Administrarea Afacerilor  

 Departamentul de Finanţe şi Contabilitate 

VI. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC; 

VII. INSTITUTUL DE POLITICI PUBLICE, ADMINISTRAŢIE  ŞI ŞTIINŢELE 

EDUCAŢIEI. 

Pe parcursul anului 2018 s-a desfășurat și activitatea de publicare a revistelor gestionate de 

facultăți, IPPASE sau DPPD, în format tipărit sau on line, precum și indexarea acestora în baze de 

date recunoscute în domeniile de ştiinţă respective. În acest sens, se pot menționa: 

1. Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu - Seria Inginerie, indexate 

în 8 baze de date: EBSCO, Index Copernicus International, Open Academic Journals Index, 

Citefactor, Academic Resource Index ResearchBib, Genamics JournalSeek Database, 

Scientific Indexing Services (SIS),Global Impact Factor (GIF); în anul 2018 au fost publicate 

4 numere, care au fost indexate în bazele de date; 

2. Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu - Seria Litere şi Ştiinţe 

Sociale, indexate în 7 baze de date: Directory of Open Access Journals DOAJ, Genamics 

JournalSeek Database, IndexCopernicus Journals Master List, EBSCOhost, Scipio, Social 

Science Research Network (SSRN), ProQuest și în 19 cataloage online – au fost editate 2 

numere în anul 2018; 

3. Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu - Seria Economie, indexate în 

17 baze de date: IDEAS, Genamics JournalSeek Database, EconPapers, EBSCO, Cabell's, 

SCIPIO, DOAJ, REPEC, EconBiz, YORK UNIVESITY, GLOBAL IMPACT FACTOR, 

SOCIONET, Directory of Research Journals Indexing, Electronic Journals Index (SJSU), 

Universidad Nacional Autónoma de Mexico, University of Ottawa Library, Ontario, Canada, 

University of the West Library, Rosemead, California; în anul 2018 au fost publicate și 

indexate 6 numere curente și 1 număr special; 

4. Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu - Seria Ştiinţe ale Educaţiei, 

2 numere/an, indexate în Genamics Journal Seek Database și 1 catalog online New Jour – 

revista a fost editată în anul 2018 în 2 numere; 

5. Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu - Seria Ştiinţe Juridice, 4 

numere/an; indexate în 6 baze de date: Ideas, Genamics, SSRN, EBSCO, HEINONLINE, 

PROQUEST și 1 catalog online; revista nu a fost editată în anul 2018; 

6. Revista Fiabilitate şi Durabilitate, indexată în 6 baze de date: Index Copernicus 

EBSCO, JournalSeek, DOAJ, ULRICHS, SCIPIO și în 27 de cataloage internaționale; în 

anul 2018 au fost editate 2 numere; 

7. Surveys in Mathematics and its Applications, în 2018 a fost elaborat volumul 13/2018, 

indexat în Scopus, MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt MATH, Directory of 

Open Access Journals (DOAJ), AMS Digital Mathematics Registry, Genamics 

JournalSeek şi EBSCO. De asemenea, se regăsește în EMIS ELibM (The Electronic 

Library of Mathematics); 

http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=18446051
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8. Horizons for Sustainability, revistă editată de IPASSE într-un număr la nivelul anului 2018, 

indexată în Universal Impact factor, Directory of Research Journal Index,  Social Science 

Research Network, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index și în 

curs de indexare în DOAJ și IndexCopernicus. 

Manifestările științifice din anul 2018 în cadrul Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-

Jiu s-au derulat în perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 în cadrul facultăților și departamentelor 

organizate după structura universității din anul universitar 2017-2018. După reorganizarea 

universității, începând cu anul universitar 2018-2019, pentru perioada  01.10.2018 - 31.12.2018, 

manifestările științifice au fost organizate la nivelul noilor componente, în concordanță cu Programul 

Manifestărilor Științifice al Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.  

În acest sens, pot fi menționate:   

1. Conferințele și evenimentele științifice organizate de Facultatea de Științe ale Educației, Drept 

și Administrație Publică și IPPASE, în cadrul cărora au fost abordate teme interesante și de 

actualitate, fiind susținute lucrări de o certă relevanță științifică, respectiv:  

 Conferința ştiinţifică internaţională - PROBLEME MAJORE ALE EDUCAȚIEI ÎN ERA 

GLOBALIZĂRII, Târgu-Jiu, 18-19 mai 2018- articolele științifice susținute în cadrul acesteia fiind 

publicate în Analele Universității “Constantin Brâncuși” Seria Litere și Științe Sociale, Nr. 01 din 

2018; de asemenea, în cadrul conferinței au mai avut loc: 

 lansarea cărții ,,Primăvară efemeră în toamna unui secol cenușiu”, autor: profesor univ. 

dr. Adrian Gorun; 

 decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor univ. dr. Ion Bulei; 

 decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Sabin Gherman; 

 decernarea premiilor Școlii de aplicație ,,Spiru Haret”. 

 Săptămâna Conferințelor Unirii, 26-29 Noiembrie 2018, în cadrul căreia s-au organizat: 

 O masă rotundă –   Administrația publică și mediul politic, la care au fost dezbătute 

teme de interes cum sunt: Mediul politic și influențele lui asupra administrației publice; 

imixtiuni; relativa autonomie a administrației publice; Actele administrative; De ce a fost 

declarat neconstituțional „codul administrativ” ? 

  O conferință cu tema:  Noile modalități de manifestare a fenomenului terorist la 

începutul secolulului XXI; 

  Simpozionul centenar „Războiul de reîntregire și Marea Unire”, în cadrul căruia au 

prezentat lucrări: prof. univ. dr. Adrian Gorun – ,,Spiru Haret și educația nouă”; prof. univ. 

dr. Toader Nicoară – „Cum s-a unit Transilvania cu România. Context intern și 

internațional”; prof. dr. Gheorghe Nichifor – „Regina Maria a României: întregitoarea de 

neam și țară”; prof. dr. Maria Cochină – „Ianuarie 1918. Târgu Jiul sub ocupație germană”; 

prof. dr. Marcela Mrejeru – „Ziarul Gorjeanul despre eroi și monumente în perioada 

interbelică”; conf.univ. dr. Hadrian Gorun – „În serviciul interesului național: realism în 

politica externă a României din timpul Marelui Război”; 

  Conferința Masteratului  ,,Securitate și Relații Internaționale”, în cadrul căreia au 

prezentat lucrări: prof.univ. dr. Sorin Purec, – „Securitatea – abordări contemporane”; dr. 

Cătălin Peptan – „Informație și intelligence în ecuația securitară”; dr. Iulian Chiriac,– „De la 

semn la semnal. Competitive Intelligence versus competitive lanndscape”; dr. Radu 

Voroneanu, – „Securitate organizațională. Necesitate și provocări generate de cadrul 

normativ european actual”; Ion Dragoș Marinescu, masterand „Securitate și Relații 

Internaționale” – „Provocări securitare la începutul secolului XXI”. 



18 
 

 Conferința națională  „1989 – România între revoluție și lovitură de stat”, 19 – 20 decembrie 

2018, Universitatea „Constantin Brâncuși”, în cadrul căreia: au fost prezentate lucrări în 

plenul conferinței, dar și pe secțiuni; a fost organizată o lansare de carte: Adrian Gorun – 

Pedagogie și doctrine pedagogice. Manual; a fost realizat un stand de carte, organizator: 

Grigore Cartianu. 

 2. Conferințele științifice ,,Education, Administration and Justice”, 28 aprilie 2018; ,,Legislația 

românească între tradiție și reformă”, 23.03.2018; ,,Influența științelor socio-umane asupra 

schimbării sociale”, 9.03.2018; precum și simpozioanele: ,,Ziua Europei. Drept comunitar versus 

drept național în Uniunea Europeană”, 09.05.2018; 1918. Unirea cu țara, 25.05.2018; ,,Ziua limbii 

române. Identitate prin limbă în era globalizării”, 31.08.2018  organizate de Facultatea de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică; 
3. Conferinţa Internaţională Information Society and Sustainable Development, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, 14-15 aprilie 2017, ediţia a IV-a și CSEFA, în colaborare cu Center for Resources and 

Research in Tourism – CERC Tourism, University "Ştefan cel Mare" of Suceava; Research and 

Transfer Centre “Applications of Life Sciences”, Hamburg University of Applied Sciences, RCE 

Hamburg and Region, Germany; Economic Development and Social Sustainability Research Group 

(EDaSS), University of A Coruña, Spain; Institute of Sustainable Financial Systems, University of 

Szczecin, Poland; Research Institute of University of Economics – Varna, Bulgaria; Wyższa Szkoła 

Bankowa University in Wroclaw, Poland; la conferință au fost transmise 153 de lucrări de la cadre 

didactice și cercetători din 21 de universități și 5 institute de cercetare din țară, 17 universități din 

străinătate, Școli doctorale, instituții publice sau agenți economici; 
4. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională ,,Symposium – Durability and Reliability of 

Mechanical Systems – SYMECH 2018”, 11-12 mai 2018; la conferință au fost transmise  80 de lucrări 

ştiinţifice de la cadre didactice din universități din țară și din străinătate (Ucraina, Bulgaria); 

5.  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ,,The Infinity” of Human Performance”, ediția a V-a, 21-22 

iunie 2018, organizată de Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale şi Comportamentale în parteneriat 

cu Universitatea din Nidge, Turcia; 

6. ECO-TREND, a XIV-a ediţie, 26-27 octombrie 2018, Conferinţă Ştiinţifică Internaţională, cu 

tema ,,Convergence/Divergence in the European economic area”, organizată de Facultatea de Științe 

Economice; în programul Conferinţei au fost înscrise 100 de lucrări, transmise de cadre didactice de 

la 9 universități din țară și 6 din străinătate, toate lucrările fiind publicate în volumul conferinței / 

număr special al Analelor UCB, seria Economie; 

7. CONFERENG – a XXIV-a – ediţie, 23-24.11. 2018, Conferinţă ştiinţifică naţională cu participare 

internaţională, organizată de Facultatea de Inginerie, sub patronajul Academiei de Științe Tehnice din 

România; în cadrul celor 5 secțiuni au fost prezentate 81 de lucrări științifice, elaborate de autori de 

la universități din țară dar și e la universități și companii din străinătate (Germania, Serbia, Bosnia 

Herțegovina, Ucraina, Bulgaria). 

Facultatea de Ştiinţe Economice, prin intermediul Centrului de Studii Economice 

Fundamentale și Aplicate, a fost partener în organizarea Conferinței internaționale 7th International 

Conference on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS), Spania 

https://www.edass.org/section/international-conference/. 

 La nivelul universității, o importanță deosebită s-a acordat organizării manifestărilor ştiinţifice 

studenţeşti. În acest sens se remarcă: 

 Conferinţa Ştiinţifică ZCSSUCB, desfăşurată în perioada 19-21 aprilie 2018, la care au 

participat 27 de studenți din cadrul universității, 22 de studenți din alte universități 

https://www.edass.org/section/international-conference/
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(Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea Ovidius din Constanța, Univeritatea 

Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava,  Universitatea din 

Petroşani, Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, Universitatea din București, Universitatea 

,,Dunărea de Jos” din Galați) precum și 5 elevi de la Liceul Energetic Târgu-Jiu; 

 Conferinţa Studenţească ECOSTUDENT, 30 martie 2018 – ediția a XII-a, în cadrul căreia au 

fost transmise 38 de lucrări de către studenți de la ASE București, Universitatea de Petrol-

Gaze din Ploiești, Universitatea de Vest din Timișoara; Universitatea ,,Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu; lucrările susţinute în cadrul acesteia fiind publicate în revista studențească 

ECOSTUDENT, nr. 11/2018; 

 Sesiunea de comunicări pentru studenții programelor de masterat ,,Reformarea instituțiilor 

juridice tradiționale și noile instituții juridice în deptul românesc”, 19-21 aprilie 2019, 

organizată de Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică. 

Activitatea ştiinţifică studenţească s-a desfăşurat şi în cadrul unor cercuri ştiinţifice, fiind vizată 

stimularea interesului studenţilor pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, creearea unui climat 

favorabil confruntărilor de idei, cercetărilor teoretice, practice și experimentale, susţinerea şi 

publicarea rezultatelor în reviste de specialitate sau în cadrul comunicărilor ştiinţifice studenţeşti. 

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice există 2 cercuri ştiinţifice studenţești:    

 Eugeniu Carada, responsabil prof. univ. dr. Medar Lucian Ion, 40 de studenți înscriși, în 

cadrul căruia au fost organizate întâlniri săptămânale, la care au fost susținute și dezbătute o serie de 

teme în scopul formării unei educații financiare a studenților, dezvoltării profilului profesional al 

studenţilor în domeniul economic, a abilităților de comunicare și dezbatere pe temele programate, a 

abilităţilor de cercetare și de socializare  ale studenţilor, stimulării vocației și dezbaterii unor teme 

din „Ciclul învață să fi OM”; în acest sens, se pot menționa: Importanța educației financiare în viața 

studenților; Serviciile bancare și importanța lor în activitatea de intermediere bancară; Trecerea 

României la zona Euro, Când și cum ?; Este necesară finanțarea economiei naționale prin creditul 

bancar ?; Învață să fii OM; Ce știm despre viața lui Constantin Brâncuși.  

 Management-Marketing, responsabil prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu, care a avut drept 

obiective, în anul 2018: explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei de management, respectiv managementul resurselor 

umane; formarea capacităţii studenţilor de a adapta metodele şi principiile managementului, respectiv 

ale managementului resurselor umane, pentru situaţia specifică a unei organizaţii; formarea unei 

atitudini corespunzătoare din partea studenţilor, cu privire la activitatea de organizare, conducere a 

resurselor umane din cadrul unei organizaţii. Între activitățile derulate în cadrul acestui cerc se înscriu: 

prezentarea și susținerea argumentată a  temelor programate; stimularea studenților pentru a publica 

eseuri, articole sau  comentarii în reviste studențești ori pe „Grupul cercului E.C” de pe rețeaua de 

socializare facebook; dezbaterea argumentată pe baza informaţiilor recente în domeniul finaciar-

bancar; dezvoltarea profilului profesional al studenţilor în domeniul economic; dezvoltarea 

abilităților de comunicare și dezbatere pe temele programate; dezvoltarea abilităţilor de cercetare și 

de socializare  ale studenţilor; educația  financiară în „viața de zi cu zi”. 

Tematica întrunirilor s-a raportat la aspecte importante pentru domeniul abordat, între care se 

înscriu: Şcoli şi abordări privind managementul organizaţiilor: caracteristici, contribuţii, limite. 

Dezbateri; Tendinţe care se manifestă în organizarea structurală a organizaţiilor economice din 

comerţ, turism, servicii. Studii de caz; Particularităţi în organizarea structurală a firmelor de comerţ, 

turism, servicii. Studii de caz; Rolul şi importanţa resurselor umane în contextul economiei bazate pe 

cunoaştere. Dezbateri; Previzionarea necesarului de resurse umane în cadrul organizaţiilor de turism, 



20 
 

comerţ sau servicii. Studii de caz; Metode de evaluare a performanţelor profesionale ale resurselor 

umane. Studii de caz; Managementul carierei în cadrul organizaţiilor de turism, comerţ sau servicii. 

Studii de caz; Roluri şi abilităţi manageriale. Particularităţi în cadrul firmelor de turism, comerţ sau 

servicii. Studii de caz; Cultura organizaţională – elementul de identitate a organizaţiei. Studii de caz; 

Întâlniri cu manageri de succes din domeniul comerţului, turismului sau serviciilor; Particularităţi ale 

maketingului în comerţ, turism şi servicii. 

Studenții Facultății de Științe Economice au participat la concursuri și conferințe științifice, 

obținând premii și distincții, după cum urmează: Simpozionul Național Studențesc ,,Student, Ştiințã, 

Societate", ediţia a XVI-a, 10-12 mai 2018, Petroşani, Secţiunea Economie, Turism, Servicii, la care 

au fost obţinute următoarele premii: premiul I, Becheru Oana-Alexandra, Popescu Elena-Adriana, 

Studiu privind identificarea și evaluarea preferințelor de petrecere a timpului liber de către locuitorii 

din Târgu-Jiu; premiul III: Braghiș Emilia, Analiză statistică privind emigrarea forței de muncă din 

Republica Moldova în perioada 2012-2017. Studiu de caz: tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-34 ani; 

Sesiunea Națională de Comunicări Ştiințifice studențești „Economia și societatea digitală”, 

organizată de Facultatea de Științe Economice și Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul 

Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în perioada 01-03 noiembrie 2018, ediția a II-a, lucrarea 

,,Crearea și dezvoltarea unei afaceri cu ajutorul comunității digitale”, având ca autori studenții 

Cochior Elena-Claudia și Daniliuc Marcel Cătălin, a obținut Premiul I; a XII-a ediţie a Sesiunii de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti ECOSTUDENT,  în cadrul căreia au fost obținute premiul I, Marcu 

Marian Sorin;  premiul II:  Udriștioiu Mihai; premiul III, Grigorie Iulia; premiul Special al Juriului: 

Cebanu Victor și premiul de originalitate: Furulescu Adelina Elena. 

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale funcționează Cercul ştiinţific 

studenţesc KEFS - Kinetoterapie, Educaţie Fizică, Sport şi Sănătate. În plan sportiv, studenţii 

universităţii de la Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale au participat la competiţii 

sportive şi au obţinut rezultate deosebite: Pîşcu Andreea, locul III, medalia de bronz la 1500 m la 

Campionatul Naţional Universitar de Atletism pe teren acoperit Bacău; Gheban Mădălin Dorian, locul 

III, medalia de bronz la 800 m, la Campionatul Naţional Universitar de Atletism pe teren acoperit 

Bacău; Pîşcu Andreea, locul II, medalia de argint la 3000 m la Campionatul Naţional Universitar de 

Atletism pe teren acoperit Bacău; Gheban Mădălin, locul III, medalia de bronz la 1500 m la 

Campionatul Naţional Universitar de Atletism Piteşti; Zamfira Ovidiu, locul III, Campionatul 

Naţional Universitar de Schi şi Snowboarding, Braşov. 

În cadrul Facultății de Inginerie, la cercurile științifice studențești (Sustenabilitatea sistemelor 

mecanice, Geometrie descriptivă și design, Energetică și dezvoltarea durabilă, Calitatea factorilor de 

mediu) au participat peste 100 studenți de la programele de studii universitare de licență și masterat. 

O parte dintre aceștia au participat la simpozioane științifice și concursuri astfel: 

 La Concursul internațional Robotics Championship, organizat la Oradea în perioada în 

perioada 14-16.04.2018, Geambașu Razvan și Popescu Dascălu George au obținut locul III la 

secțiunea Line Follower Enhanced;  

 La Competitia IT Marathon Iași, organizată în în data de 22.04.2018, Geambașu Răzvan- și 

Foanene Adrei au obținut locul III la secțiunea Desktop Application; 

 La Concursul „Să cunoaștem Mecatronica și Robotica”, ediția a IV-a, 03-04.05.2018, Craiova 

Săndulescu Dragoș, Geambașu Razvan și Popescu Dascălu George s-au clasat pe locul I la 

secțiunea Roboți mobili iar Crîng Mihai și Motoi Mădălin au obținut o mențiune la secțiunea 

,,Sisteme mecatronice”. 
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De asemenea, studenții Facultății de Inginerie au mai participat și la alte concursuri, respectiv: 

Competiția internațională RoboManiacs Timișoara, 27-29.04.2018; Concursul internațional 

RoboTEC Timișoara, 23-25.03.2018; Zilele Cercetării Științifice Studențești din Universitatea 

„Constantin Brâncuși”, 19-21.042018.  

Trebuie menționată și participarea cursanților din cadrul DPPD la diverse manifestări 

științifice, respectiv: Proiectul naţional - Tinerii României la centenarul Marii Uniri, în cadrul căruia 

Modoran Maria a obținut o menţiune iar  Istudor Georgiana – premiul III,  organizat în data de 9 

septembrie 2018 la Universitatea Ovidius din Constanţa, lucrările fiind publicate în volumul omagial 

„Tinerii României la Centenarul Marii Uniri”,  Ovidius University Press Constanța 2018; Zilele 

Cercetării Științifice Studenţesti din UCB, Modoran Maria şi Istudor Georgiana obținând locul II, 

lucrările prezentate fiind publicate în volumul conferinţei studenţeşti; Sesiunea ştiinţifică 

studenţească de la Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu, Sibiu, Sesiunea de Comunicări a 

Cercurilor Ştiintifice Studenţeşti cu participare internaţională SECOSAFT, 19-21 aprilie 2018, Ilieși 

Otilia obținînd locul al II- lea, lucrarea fiind publicată în volumul conferinţei studenţeşti; 

Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe, Simpozionul naţional studenţesc „Student, ştiinţă, 

societate”, 10-12 mai 2018, la care Modoran Maria și Istudor Georgiana-Isabela au obținut locul II.  

Trebuie menționat și evenimentul organizat pentru elevii de liceu, care a urmărit dezvoltarea 

legăturii dintre universitate și mediul preuniversitar, reprezentat de a III-a ediţie a  Concursului 

„Economia privită prin ochii mei”, 18 mai 2018, la care au fost acceptate 27 de lucrări, de la Colegiul 

Național de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti; Liceul ,,Constantin Brâncoveanu”, Horezu; 

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, Târgu-Jiu; Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu”, Târgu-

Jiu; Colegiul Naţional ,,George Coşbuc” Motru; Colegiul Gheorghe Tătărescu, Rovinari; Colegiul 

Național Economic ,,Theodor Costescu” Drobeta Turnu Severin; Liceul Tehnologic Roșia-Jiu, 

Fărcășești; Liceul Auto Traian Vuia Târgu-Jiu și Colegiul ,,Mihai Viteazul” Bumbești-Jiu – în cadul 

căruia au fost acordate 8 premii. De asemenea, în data de 14.05.2018 s-a desfășurat cea de-a IV-a 

ediție a Concursului  de matematică  MATE – UCB, elevii de liceu cu performanțe deosebite fiind 

premiați. 

 

2.2. Rezultatele activității de cercetare științifică 

 

Referitor la rezultatele întregii activităţi ştiinţifice la nivelul Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu, o evaluare a acesteia 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, articole 

susținute în conferințe științifice, cărţi publicate la edituri recunoscute CNCS, cărţi publicate la edituri 

internaționale, premii și recunoaștere a activității științifice), pentru anul 2018, este reflectată în 

Tabelul nr. 2.1. 
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Tabelul nr. 2.1 Indicatori de raportare a activității de cercetare  științifică 

 

 

Nr. 

Denumire indicator UCB 

FSEDAP FI  FSMC FSE DPPD IPPASE Total 

I1 Cărţi publicate în edituri internaţionale de 

prestigiu 
1 1 1 1 1  5 

I2 Cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute 

CNCS 
11 4 10 6 4  35 

I3 Articole publicate în reviste recunoscute la nivel 

internaţional ISI WoS (SCIE, SSCI), situate în 

,,zona roșie” (Q1), ,,zona galbenă” (Q2), AHCI 

  2 4   6 

I4 Articole publicate în reviste recunoscute la nivel 

internaţional ISI WoS, situate în ,,zona gri”, AHCI 
 7 3 2   12 

I5 Articole publicate în reviste indexate în baze de 

date Master Journal List (inclusiv ESCI) și 

articole publicate în reviste indexate SCOPUS 

  2  3  5 

I6 Articole publicate în volumele unor conferinţe 

internaţionale indexate ISI şi/sau cele organizate 

de societăţi profesionale internaţionale 

 3  5   8 

I7 Articole publicate în reviste indexate BDI, 

inclusiv ERIH PLUS 
70 96 20 29 4 13 232 

I8 Articole publicate în volumele cu referenţi ale 

unor manifestări ştiinţifice internaţionale 
 3 3 51  3 60 

I9 Articole publicate în volumele cu referenţi ale 

unor manifestări ştiinţifice naţionale sau naţionale 

cu participare internaţională  

1  25  4  30 

I10 Articole publicate în alte reviste 1  13 31   45 

I11 Participare cu articole la conferințele organizate 

de către Universitatea ,,Constantin Brancuși” din 

Târgu-Jiu 

82 69 37 67 5 2 262 

I12 Iniţiativa de a atrage fonduri de cercetare prin 

aplicații depuse în competiţii de cercetare 

naţionale/internaționale 

1 2   2 9 14 

I13 Proiecte câştigate în competiţii naţionale 1 1  2   4 

I14 Proiecte câştigate în competiţii  internaţionale 3 5 1 3   12 

I15 Contracte încheiate cu companii din ţară şi 

străinătate 
     1 1 

I17 Brevete care aparţin universităţii / Produse cu 

drept de proprietate intelectuală 
1 2     3 

I18 Activităţi sportive şi de creaţie artistică   12    12 

I19 Alte activităţi 3  2   1 6 

 

În anul 2018 se remarcă un număr de 40 de cărți publicate și se poate evidenția preocuparea 

pentru publicare în edituri internaționale de prestigiu (5 cărţi publicate în edituri internaţionale de 

prestigiu), conform tabelului nr. 2.2. 

Tabelul nr. 2.2  Cărţi publicate în edituri naţionale și internaționale          

Nr. 

crt. 

INDICATOR FSEDAP  

 

FI FSMC FSE DPPD IPPASE TOTAL 

1 Cărţi publicate în edituri naţionale 

recunoscute CNCS 
11 4 10 6 4 - 35 

2 Cărţi publicate în edituri 

internaţionale de prestigiu 
1 1 1 1 1 - 5 

 Total 12 5 11 7 5 - 40 
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Numărul cărţilor publicate în anul 2018 a fost de 35 în edituri naţionale recunoscute CNCS şi 

5 în edituri internaţionale. În dinamică, evoluţia numărului de cărţi publicate în perioada 2012 - 2018 

este prezentată în tabelul nr. 2.3 și în figura nr. 2.1: 

                             

     Tabelul nr. 2.3 Numărul de cărți publicate în perioada 2012 - 2018           

An 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 51 57 52 45 60 36 40 

          

 

Figura nr. 2.1.   Evoluţia numărului de cărţi în perioada 2015 - 2018 

 

În anul 2018, 31 de articole au fost publicate în reviste indexate ISI și  în volumele unor 

conferinţe ISI (Tabelul nr. 2.4). De asemenea, un număr de 232 de articole au fost publicate în reviste 

recunoscute la nivel internaţional din fluxul principal de publicaţii indexate BDI iar 135 de articole 

în volumele cu referenţi ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale/ naționale sau în alte reviste. Se 

remarcă numărul mare de articole transmise și susținute în cadrul conferințelor și simpozioanelor 

organizate în universitate (262).  

 

Tabelul nr. 2.4  Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internaţional cotate ISI Web of 

Science, indexate BDI, susținute și publicate în volumele conferințelor                                                                                 

Nr. Denumire indicator 

UCB 

FSEDAP FI  FSMC FSE DPPD IPPASE Total 

I4 Articole publicate în reviste recunoscute la nivel 

internaţional ISI WoS, situate în ,,zona gri”, 

AHCI 

 7 3 2   12 

I5 Articole publicate în reviste indexate în baze de 

date Master Journal List (inclusiv ESCI) și 

articole publicate în reviste indexate SCOPUS 

  2  3  5 

I6 Articole publicate în volumele unor conferinţe 

internaţionale indexate ISI şi/sau cele organizate 

de societăţi profesionale internaţionale 

 3  5   8 

I7 Articole publicate în reviste indexate BDI, 

inclusiv ERIH PLUS 
70 96 20 29 4 13 232 

I8 Articole publicate în volumele cu referenţi ale 

unor manifestări ştiinţifice internaţionale 
 3 3 51  3 60 

45

60

36
40

2015 2016 2017 2018
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I9 Articole publicate în volumele cu referenţi ale 

unor manifestări ştiinţifice naţionale sau 

naţionale cu participare internaţională  

1  25  4  30 

I10 Articole publicate în alte reviste 1  13 31   45 

I11 Participare cu articole la conferințele organizate 

de către Universitatea ,,Constantin Brancuși” 

din Târgu-Jiu 

82 69 37 67 5 2 262 

 Total 154 178 103 185 16 18 654 

 

Constituirea unor colective de cercetare formate din cadre didactice de la Universitatea 

,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și alte universități din țară și din străinătate a contribuit la 

realizarea unor cercetări interdisciplinare, concretizate cu publicarea unor articole în reviste indexate 

ISI sau BDI. 

 

2.3. Atragerea de fonduri pentru activitatea de cercetare științifică și creație universitară  

 

Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a vizat desfășurarea unei activități de  

cercetare ştiinţifică care să-i asigure o identitate în spațiul academic național și internațional. 

Organizarea activității de cercetare științifică a vizat:   

- stimularea interesului studenţilor pentru activitatea de cercetare ştiinţifică prin coordonarea și 

îndrumarea acestora, realizarea unor activități specifice în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, 

elaborarea unor lucrări de licență și disertație care să includă şi rezultatele unor activităţi de cercetare; 

astfel, cadrele didactice au îndrumat studenții în elaborarea unor lucrări științifice publicate în reviste 

studențești (a fost editat un număr al revistei Eco Student) sau susținute în cadrul unor conferințe, 

simpozioane sau concursuri (ECOSTUDENT, ZCSSUCB); 

- dezvoltarea colaborărilor în domeniul cercetării în cadrul unor colective de specialişti din 

Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate 

(ASE București; Universitatea A Coruna, Spania; Universitatea de Petrol și Gaze, Ploiești; 

Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea din Craiova; Universitatea ,,Lucian Blaga” din 

Sibiu; Universitatea Politehnica București;  Technical University of Gabrovo, ș.a.) 

- realizarea de proiecte de cercetare aplicativă cu parteneri economici; 

- orientarea publicaţiilor ştiinţifice ale cadrelor didactice spre reviste ştiinţifice sau edituri 

recunoscute pe plan naţional şi internațional (Gorun A., Gorun H.T., Romania, between revolution 

and coup d’état – Academica Greifswald; Todoruț A., New approach and tendencies in 

entrepreneurial management – Cambridge Scholars Publishing; Păstae O.M, La structuration lexico-

semantique de la JOIE en francais contemporain, Editions Universitaires Europeennes; Paliu-Popa 

L., Contabilitate financiară aplicată – Ghid practic, Editura Universitară București; Gorun A., 

Pedagogie și doctrine pedagogice. Manual, Editura Universitaria Craiova,  Pociovălișteanu D.M., 

Green-Growth Policies and Economic Effects: Lessons Learnt from Organic Farming in the Czech 

Repulic in book. Towards a Sustainable Bioeconomy: Principles, Challanges and Perspectives – 

Springer, ș.a.); 

- orientarea participării cadrelor didactice și a studenților la manifestări ştiinţifice de prestigiu 

organizate la nivel naţional şi internațional (SGEM 2018 Bulgaria; International Conference on 

Humanitas and Educational Research, Turcia; EDaSS, Spania; WCES 2018, Praga, ș.a.);  
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- organizarea de manifestări ştiinţifice de prestigiu, simpozioane ştiinţifice, seminarii, congrese 

şi conferinţe cu participare naţională şi internaţională, în conformitate cu Planul manifestărilor 

științifice (acestea au fost prezentate în subcapitolul 2.1.); 

- acordarea de burse de performanță pentru studenţii cu rezultate remarcabile; la nivelul 

universității s-a acordat o bursă de performanță științifică în cuantum de 1100 lei; 

- realizarea de parteneriate de cercetare-dezvoltare cu agenţi economici şi organe ale 

administraţiei locale (Protocol de colaborare încheiat cu S.C. IPA S.A. CIFATT Craiova, Incubator 

tehnologic și de afaceri; Acord parteneriat CNH; Contract cadru de colaborare încheiat cu S.C. Leoni 

Wiring Systems Pitești S.R.L; Contract de parteneriat cu Automobile Dacia S.A.; Acord parteneriat 

între UCB și S.C. Centrul de Calcul S.A. Târgu-Jiu). 

  Proiecte, contracte și granturi de cercetare 

În anul 2018, la nivelul Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu s-au 

încheiat/derulat următoarele contracte/ proiecte de cercetare, care au asigurat transferul de cunoștințe, 

tehnologii și rezultate:  

- 3 contracte de cercetare au fost încheiate/derulate cu agenţi economici: 

1. Elaborare Expertiză Tehnică: Evaluarea stării tehnice actuale, soluții și măsuri de reabilitare pentru 

două mașini de preluat cărbune din depozit T2052-M5a, M4b” S. E. Turceni; contract de cercetare 

științifică nr. 2753/CEOSE/03.08.2017, valoare 112710,50 lei; 

2. Conduita dopantă şi comportamentul alimentar: factori de risc şi prevenţie, în obţinerea performanţei 

în sportul şcolar şi universitar – Centrul Medical pentru sănătate umană; contract de cercetare 

ştiinţifică nr. 9834/ 23.10.2017; 

3. Modernizare instalație electrică de acționare presă de îndoit table (ABKANT)TIP PIT 250TF 

Contract cercetare nr. 490/05.05.2018; 

- 2 proiecte de cercetare internaţionale: 

1. Assessment Of Possible Recycling Directions Of Heavy & Rare Metals Recovered From Combustion 

Waste Products (RAREASH) - Programul PN III Cooperare Europeană și Internațională – 

subprogram 3.2 – Orizont 2020-ERA-MIN-ERA-NET - 28/ 02.11.2015; 

2. Carbonul nears provenit din arderea cărbunilor, utilizat ca înlocuitor al grafitului natural folosit în 

tehnologii energetice verzi (CHARPHYTE) - Programul PN III Cooperare Europeana și 

Internațională – subprogram 3.2 – Orizont 2020 - ERA-MIN-ERA-NET - 3603/04.04.2016; 

- un proiect în cadrul Programului Operaţional Competitivitate: 

1. Utilizarea deşeurilor din industriile extractivă, energetică și metalurgică drept surse alternative de 

materii prime la fabricarea produselor refractare, termoizolatoare și a materialelor de construcţii 

(UCB-ECOTECH)- Programul Operațional Competitivitate - 82/08.09.2016; 

De asemenea, s-au încheiat/derulat următoarele proiecte: 

- un contract de finanțare încheiat cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni: 

Etnici români – studenţi la UCB, Școala internațională de vară Constantin Brâncuși 2018; 

D2/314/22.06.2017; 

- trei contracte de finanțare de tip FDI: în anul 2018 au fost depuse 6 propuneri de proiecte în 

cadrul competiției FDI 2018, organizată de MEN, dintre care au fost finanțate 3, după cum urmează: 

- Domeniul Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la 

învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, Accesul la 

educație – o șansă pentru toți!, CNFIS-FDI-2018-0510, valoare finanțată 197000 lei; 
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- Domeniul 6 Susținerea cercetării de excelență, Servicii de configurare și adaptare a modulului 

de profil academic (Modul Academic) CNFIS-FDI-2018-0399, valoare finanțată 131000 lei; 

- Domeniul Internaționalizare Creșterea gradului de internaționalizare a UCB prin participarea 

la târguri educaționale internaționale și organizare eveniment Internațional Week CNFIS-

FDI-2018-0272, valoare finanțată 140000 lei. 

Proiectele derulate au asigurat desfășurarea unui proces activ de promovare, cu implicații 

directe asupra numărului de candidați la concursul de admitere (români și etnici români) și al 

numărului de studenți admiși. 

În anul 2018, s-au derulat proiecte pe axa POCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susţinerea 

întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - Proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Locuri de muncă pentru toți!  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 

Capital Uman: 

1. F.A.S.T.E.R - SV Oltenia - F(ormare) A(ntreprenorială) pentru ST(art-up-uri) în E(conomia) 

R(egiunii) SV Oltenia, POCU/82/3/7/105243, valoare - 11.822.498,80 lei - beneficiar; 

2. UCB susţine antreprenoriatul, POCU/82/3/7/105646, valoare - 9.490.028,66 lei - beneficiar; 

3. InGenius kick Way! - Program de dezvoltare a antreprenoriatului în regiunea Sud-Vest 

Oltenia, POCU/82/3/7/105646, valoare - 10.952.186,00 lei, partener; 

4.  START-UP PENTRU EXCELENȚĂ, POCU /82/3/7/104021, valoare - 11.294.602,50 lei - 

partener; 

5. Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia, POCU/82/3/7/106931, valoare - 

10.997.633 lei – partener; 

6. Diaspora întreprinzătoare, POCU/89/3/7/107604. 

De asemenea, pe axa POCU/90/6.13/6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul 

agroalimentar, industrie şi servicii, au fost încheiate următoarele contracte: 

1. Practică pentru viitor, POCU/90/6.13/6.14/107888; 

2. PACT – Parteneriat pentru activitățile de calificare a tinerilor, POCU/109408. 

Aceste proiecte au un impact benefic pentru universitate, atât prin prisma promovării imaginii 

universității în mediul antreprenorial din țară și din străinătate, cât și a realizării unor dotări în cadrul 

universității (mobilier, aparatură, birotică etc). De asemenea, dezvoltarea colaborării dintre 

universitate și angajatori are o influență pozitivă asupra tranziției de la școală către viața activă pentru 

un număr sporit de studenți.  

2.4. Sprijinirea și stimularea activității de cercetare științifică. Etica în cercetare 

 

Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu vizează creşterea relevanţei activităţii de 

cercetare ştiinţifică, dezvoltarea componentei cercetării ştiinţifice la nivelul standardelor naţionale şi 

internaţionale, modernizarea managementului cercetării ştiinţifice și respectarea corectitudinii în 

elaborarea lucrărilor științifice. Raportarea rezultatelor cercetării și diseminarea acestora s-a realizat 

prin documentele elaborate, prezentate și aprobate: Raportul privind realizarea Programului 

activităților științifice pentru anul 2017-2018 și Raportul privind realizarea Planului de cercetare 

științifică pentru anul universitar 2017-2018. 

Respectarea bunelor practici în domeniul cercetării științifice a fost asigurată prin planificarea 

activității de cercetare la nivelul fiecărei componente, desfășurarea și raportarea acesteia în 
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concordanță cu rigurozitățile impuse de reglementările legale în vigoare, Carta universitară, 

regulamentele interne și cu cerințele respectării integrității morale în cercetarea științifică.  

 

2.5. Editura Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

 

În anul 2018, întreaga activitate desfășurată de Biroul Editură, Multiplicare a vizat respectarea 

și îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul operațional și în Planul strategic al Universității 

,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru perioada 2017-2020. În acest sens, s-au urmărit: 

dezvoltarea fondului de carte din biblioteci (prin tipărirea de noi titluri de carte științifică, cursuri 

universitare, îndrumătoare de laborator, reviste etc.), menţinerea acreditării Editurii „Academica 

Brâncuşi”, obţinerea de venituri extrabugetare din lucrări executate contra cost, precum şi 

modernizarea bazei materiale a tipografiei proprii. În anul 2018, Editura „Academica Brâncuşi” a 

continuat activitatea de editare a cărţilor ştiinţifice şi universitare, acordând un număr de 37 de coduri 

ISBN și implicit un număr de 35 de titluri de carte și 1 cod ISSN.  Din cele 37 de coduri ISBN 

acordate,  9 coduri au fost pentru carte în format electronic pe CD și restul de 28 de coduri pentru 

carte în format tipărit. De asemenea din cele 37 de coduri ISBN acordate, 23 au fost pentru autori 

cadre didactice din universitate și 14 coduri pentru autori din exteriorul acesteia. Codul ISSN acordat 

a fost pentru exterior și anume pentru revista Școlii Gimnaziale nr. 1 Bumbești-Jiu – „Caleidoscop 

bumbeștean”.   

Activitatea de tipărire a avut la bază Planul Editorial, fiind multiplicate cărţi şi cursuri 

universitare din toate domeniile ştiinţifice, precum şi suporturile de curs pentru studenţii care au urmat 

programe de învățământ organizate sub forma ,,Învățământ la distanță”, la Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Facultatea de Științe Juridice (în prezent Facultatea de Științe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică). 

Ținând cont de Planul editorial pe fiecare componentă în parte, plan prevăzut pentru anul 

calendaristic 2018, precum și lucrările executate în regim contra-cost, s-au realizat următoarele:  

 11 titluri de carte universitară cu autori cadre didactice din Universitate (cursuri, 

îndrumătoare de laborator, îndrumare de proiectare etc.), după cum urmează: 4 titluri – Facultatea de 

Inginerie; 4 titluri – Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică; 2 titluri  - 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic; 1 titlu – I.P.P.A.S.E.; 16 titluri cu regim 

contra-cost și autori din exteriorul universității. 

De asemenea, s-a realizat și editarea Analelor U.C.B, seria Inginerie, numerele 3 și 4, Revista 

Fiabilitate și Durabilitate nr. 1/2018 precum și Buletinul Informativ al U.C.B, numerele 1-11/2018. 

Prin întreaga activitate de tipărire a cărţilor şi cursurilor, atât pe plan intern în regim de 

bibliotecă, 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. În anul 2018 s-a efectuat o deplasare la Târgul 

Internațional de carte GAUDEAMUS 2018, la Timișoara, în perioada 13-17 iunie 2018, unde au fost 

expuse în stand cu vânzare cărțile tipărite precum și pliante, afișe etc. 

Un alt aspect care trebuie remarcat pentru anul 2018 este înregistrarea unei majorări la nivelul 

încasărilor directe, determinat de prestarea unor servicii tipografice și pentru solicitanți din exterior.  
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CAPITOLUL III 

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL  

 

3.1 Organizarea curriculumului formal 

 

 Pe parcursul anului 2018 s-a derulat un proces de revizuire/elaborare de 

regulamente/metodologii care să asigure desfășurarea procesului educativ în concordanță cu 

reglementările legislative în vigoare precum și cu obiectivele strategice asumate. Astfel, au fost 

revizuite: Regulamentul privind activitatea profesională a studenților; Regulamentul privind 

organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor; Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a admiterii la studiile universitare de licenţă şi masterat.   

De asemenea, revizuirea și/sau elaborarea planurilor de învățământ în concordanță cu 

standardele minimale, reglementările interne și asigurarea dobândirii competențelor profesionale și 

transversale au fost realizate și pentru anul universitar 2018/2019. În acest sens, în perioada mai-iunie 

2018, planurile de învățământ au fost analizate la nivelul departamentelor și al facultăților, fiind 

transmise spre avizare și aprobare către Consiliul de Administrație și Senatul universității.  

Revizuirea/elaborarea planurilor de învățământ s-au realizat ținând cont de:  

- strategia și obiectivele generale ale universității;  

- optimizarea curriculumului și adaptarea acestuia la contextul actual; astfel, în planurile de 

învățământ se regăsesc discipline cum sunt: Politici și practici fiscale (anul I Control, audit și 

expertiză financiar-contabilă); Comunicare politică și opinia publică (anul I, Administrație 

publică); Management și marketing în activitățile motrice (anul I, Știința motricității în 

activități didactice și de timp liber); Introducere în modelarea fenomenelor economico-sociale 

(anul II, Informatică economică); Grafică asistată de calculator (anul I, Managementul 

energiei); 

- realizarea unor abordări interdisciplinare la nivelul disciplinelor studiate, astfel încât să se 

asigure o facilitare a aplicării cunoștințelor dobândite în lumea reală; în acest sens, pot fi 

exemplificate următoarele discipline: Globalizare, geopolitică și cultură organizațională (anul 

I, Securitate și relații internaționale); Matematică și informatică medicală (Anul I, Asistență 

de farmacie); Biofizică (anul I, Inginerie medicală) ș.a.; 

- flexibilizarea procesului de învățământ și evitarea suprapunerilor de conținut la nivelul 

diferitelor discipline, prin: introducerea cursurilor opționale în conformitate cu precizările din 

Standardele ARACIS, atât prin prisma ponderii în totalul disciplinelor creditate cât și al 

denumirii disciplinelor incluse (opțiunea studenților a fost luată în considerare în stabilirea 

disciplinelor alese); compatibilizarea orarului pe cicluri de studii, astfel încât să se asigure 

posibilitatea participării la cursuri și pentru studenții care sunt angajați sau care sunt înscriși 

la modulul de pregătire pedagogică; realizarea activității de normare pe baza comenzilor 

interdepartamentale; analizarea conținutului fișelor disciplinelor  și aprobarea acestora în 

cadrul consiliilor departamentelor și al consiliilor facultăților, astfel încât să se evite 

suprapuneri de conținut; 

- structurarea logică a disciplinelor pe ani de studii, astfel încât să se asigure o transmitere 

graduală a informațiilor și cunoștințelor, în conformitate cu nivelul de percepere a acestora; 

- raportarea la cerințele angajatorilor privind disciplinele studiate; astfel, au fost organizate 

întâlniri cu mediul de afaceri pentru identificarea cerințelor acestuia prin prisma conținutului 

http://www.utgjiu.ro/docs/regulamente/2017/R%2050%20FINALIZARE%20STUDII%20UCB%2027.01.2017.PDF
http://www.utgjiu.ro/docs/regulamente/2017/R%2050%20FINALIZARE%20STUDII%20UCB%2027.01.2017.PDF
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planurilor de învățământ și al fișelor disciplinelor, în special pentru programele de studii 

universitare de masterat; 

- dezvoltarea competențelor transversale și introducerea unor discipline cu un pronunțat 

caracter pragmatic; 

- descrierea competențelor în termeni de cunoștințe, abilități și aptitudini și asigurarea unei 

corespondențe cu calificarea oferită de programul de studii.  

Planurile de învăţământ cuprind discipline structurate după categoria formativă (de domeniu, 

de specialitate și complementare) și după opționalitate (obligatorii, opționale și facultative),  

corespunzător cerințelor stabilite pentru fiecare domeniu, astfel încât să se asigure o diferențiere prin 

construcția curriculară a programelor de studii. În alocarea punctelor de credit s-a urmărit respectarea 

standardelor ARACIS privind volumul total pe semestru/an/ciclu de studii. În conformitate cu 

cerințele impuse prin standardele ARACIS, s-a asigurat o echivalență de aproximativ 25 de ore/1 

credit ECTS. Planurile de învățământ au fost revizuite și prin prisma  asigurării unei compatibilizări 

cu competențele și abilitățile europene. 

În fișa disciplinei elaborată de cadrele didactice titulare sunt precizate obiectivele, conţinutul 

tematic de bază, competenţele furnizate de disciplină, repartizarea numărului de ore de curs, seminar 

şi laborator, pe teme, numărul de credite  sistemul de evaluare a studenţilor, bibliografia minimală. 

Definirea clară a competențelor profesionale și transversale care pot fi dobândite prin parcurgerea 

cursurilor, accentuarea pregătirii practice prin lucrul în echipă, utilizarea metodelor de predare 

interactivă au reprezentat și în anul 2018 elemente definitorii în elaborarea fișelor disciplinelor. 

În planurile de învăţământ sunt prevăzute stagii de practică diferențiate în funcție de domeniu, 

începând, de regulă, cu anul II de studii, precum şi stagii  pentru elaborarea lucrării de 

licenţă/disertație, în ultimul an de studii. Conținutul practicii de specialitate a fost stabilit în cadrul 

fișelor disciplinelor elaborate la nivelul departamentelor de specialitate pentru fiecare program de 

studiu și formă de învățământ. De asemenea, la nivelul departamentelor s-a procedat la elaborarea 

unor caiete de practică, care au inclus precizări privind justificarea efectuării stagiului de practică și 

elaborarea unui proiect de practică din care să rezulte abilitățile practice dobândite. Din analiza 

efectuată la nivelul stagiilor de practică s-a desprins concluzia că acestea au fost benefice pentru 

studenți, atât prin prisma realizării unui contact direct al acestora cu profesioniști în domeniu cât și al 

dezvoltării de aptitudini și competențe specifice domeniului de studiu și viitorului profesional; în 

plus, studenții au avut posibilitatea să observe în mod practic organizarea activității într-un loc de 

muncă și au învățat cum trebuie să se comporte în cadrul unui colectiv. 

Se remarcă continuarea activității din cadrul Școlii de Aplicație care a vizat pregătirea 

viitorilor profesioniști din domeniul învățământului. Astfel, studenții simulează în mod creativ mediul 

real din școli, având posibilitatea unei percepții concrete a activității viitoare derulată în calitate de 

profesioniști. 

La nivelul DPPD, programul de formare psihopedagogică are un caracter unitar şi obligatoriu. 

Documentul central îl constituie planul de învăţământ, a cărui structură asigură pregătirea teoretică şi 

practică a studenţilor şi permite integrarea rapidă la un nivel de performanţă comparabil cu 

standardele naţionale, europene şi internaţionale, în structurile de profil. Structura curriculumului, 

precum şi eşalonarea conţinuturilor şi activităţilor didactice pe parcursul programului de formare, 

sunt stabilite în mod standardizat, la nivel naţional, prin O.M.E.N. nr. 3850/02.05.2017. 

Programul de formare psihopedagogică corespunzător Nivelului I se adresează studenţilor în 

mod eşalonat, pe parcursul studiilor de licenţă conform planului de învăţământ, pe 6 semestre a câte 

14 săptămâni/semestru. 
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Programul de formare psihopedagogică corespunzător Nivelului II se adresează masteranzilor 

în mod eşalonat, pe parcursul studiilor de master conform planului de învăţământ, pe 4 semestre a 

câte 14 săptămâni/ semestru. Acest program poate fi urmat doar de studenţii/absolvenţii unui program 

de master, care au obţinut certificarea pentru nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor 

universitare sau fac dovada îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Cel puţin 50% din formele de verificare ale disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ 

sunt examene. Fiecare disciplină din planul de învăţământ a programului de formare psihopedagogică 

este parcursă în conformitate cu fişa disciplinei, întocmită şi aprobată anual la nivelul 

departamentului, stabilind obiectivele, competenţele, repartizarea orelor de curs şi seminar, 

bibliografia minimală, modul de examinare şi evaluarea cunoştinţelor acumulate.  

Practica pedagogică este disciplină obligatorie din planul de învăţământ și se organizează pe grupe şi 

subgrupe şi este asigurată de cadre didactice universitare şi de profesori din învăţământul 

preuniversitar, care au statutul de mentori de practică pedagogică.  

Coordonarea practicii pedagogice pe specializări este asigurată de un cadru didactic 

universitar. Acesta întocmeşte tematica practicii, controlează activitatea desfăşurată de studenţi, 

evaluează prestaţia studenţilor şi acordă notele la colocviul de practică.  

 

3.2. Situația programelor de studii 

 

Programele de studii universitare de licență și de masterat din cadrul Universității „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu, acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu (după caz), sunt organizate 

și se desfășoară, pe facultăţi, domenii de licenţă/masterat, în conformitate cu prevederile legale (H.G. 

nr. 376/18.05.2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor 

de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 

2016/2017, modificată și completată prin H.G. nr. 654/14.09.2016 și H.G. nr. 402/02.06.2016 privind 

domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce 

pot fi școlarizați în anul universitar 2016/2017, modificată și completată prin H.G. nr. 

664/14.09.2016, pentru anul universitar 2016/2017, respectiv H.G. nr. 140/16.03.2017 privind 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a 

structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017/2018, modificată și 

completată prin H.G. nr. 615/30.08.2017 și H.G. nr. 117/16.03.2017 privind domeniile şi programele 

de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul 

universitar 2017/2018, modificată și completată prin H.G. nr. 614/30.08.2017, pentru anul universitar 

2017/2018).  

Pentru anul universitar 2018/2019, programele de studii universitare de licență și de masterat 

acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu (după caz), sunt organizate și se desfășoară în 

conformitate cu prevederile H.G. nr. 158/29.03.2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor 

şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ 

superior pentru anul universitar 2018/2019, modificată și completată prin H.G. nr. 692/05.09.2018 

și H.G. nr. 185/04.04.2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate 

şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018/2019, modificată și 

completată prin H.G. nr. 691/05.09.2018. 

În anul universitar 2016/2017, programele de studii universitare de licență și masterat și 

cursurile postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă (acestea din urmă fiind 

avizate de ministerul de resort și desfășurate în conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 
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3163/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și functionare a programelor 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă) au fost organizate în cadrul a cinci 

facultăți; în anul universitar 2017/2018, acestea au fost reorganizate în cadrul a trei facultăți, iar în 

anul universitar 2018/2019, structura universității cuprinde patru facultăți, în cadrul cărora sunt 

organizate, pe lângă programe de studii de licență și masterat, și cursuri de conversie profesională a 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, conform O.M.E.C.T.S. nr. 6194/13.11.2012 

privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Pe lângă cele 4 facultăţi, 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 psihopedagogică, 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 gradelor didactice; 

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

Situația programelor de studii din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu- Jiu, 

pentru anii universitari 2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019 este prezentată în mod sintetic în tabelele 

3.1., 3.2. și 3.3. 

 

Tabelul nr. 3.1. Situația sintetică a programelor de studii organizate în anul universitar 2016/2017 

Facultatea 

Studii universitare de 

licență 

Studii universitare de 

licență 

 

 

Total 

Studii universitare 

de masterat 

 Programe acreditate Programe autorizate 

IF ID IF IF ID IF 

FSEMP 2 0 3 5 0 2 

FSE 4 1 1 5 1 4 

FSMC 1 0 4 5 0 1 

FSJ 1 1 0 1 1 1 

FIDD 5 0 0 5 0 5 

TOTAL 13 2 8 21 2 13 

 

Tabelul nr. 3.2. Situația sintetică a programelor de studii organizate în anul universitar 2017/2018 

Facultatea 

Studii universitare de 

licență 

Studii universitare de 

licență 

 

 

Total 

Studii universitare 

de masterat 

 Programe acreditate Programe autorizate 

IF ID IF IF ID IF 

FSEDAP 3 1 2 5 1 4 

FSE 4 1 1 5 1 6 

FSTMC 6 0 6 12 0 5 

TOTAL 13 2 9 22 2 15 
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Tabelul nr. 3.3. Situația sintetică a programelor de studii organizate în anul universitar 2018/2019 

Facultatea 

Studii universitare de 

licență 

Studii universitare de 

licență 

 

Total 

Studii universitare 

de masterat 

 Programe acreditate Programe autorizate 

IF ID IF IF ID IF 

FSEDAP 3 1 2 5 1 5 

FSE 4 0 1 5 0 4 

FI 4 0 2 6 0 4 

FSMC 1 0 4 5 0 2 

TOTAL 12 1 9 21 1 15 

 

Situația detaliată a programelor de studii universitare de licență pentru anii universitari 

2016/2017, 2017/2018  și 2018/2019 este prezentată în tabelele 3.4., 3.5. și 3.6. 

 

Tabelul nr. 3.4. Situația  programelor de studii universitare de licenţă organizate în  anul universitar 2016/2017 

* A – acreditare; AP – autorizare de funcționare provizorie 

Nr. 

crt. 
Facultatea Domeniul de licenţă 

Programul de studii 

universitare de licență 

Forma de 

învățământ/situa

ție program 

A/AP* 

Nr 

maxim de 

studenți 

care pot fi 

şcolarizaţi 

1.  

Facultatea de 

Științe ale 

Educației și 

Management 

Public 

Ştiinţe administrative Administraţie publică IF-A 50 

2.  Istorie Istorie IF-AP 50 

3.  Relații internaționale și  

studii europene 

Relații internaționale și 

studii europene 

IF-A 50 

4.  Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar 

IF-AP 50 

5.  Limbă și literatură Limbă și literatură 

engleză - Limba și 

literatura română  

IF-AP 60 

6.  

Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare 

Durabilă 

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor 

de maşini 

IF-A 60 

7.  Inginerie energetică Termoenergetică IF-A 50 

8.  Managementul energiei IF-A 50 

9.  Ingineria mediului Ingineria şi protecţia 

mediului în industrie 

IF-A 75 

10.  Ingineria sistemelor Automatică şi informatică 

aplicată 

IF-A 50 

11.  

Facultatea de 

Științe Economice 

Finanţe Finanţe şi bănci IF-A 75 

12.  Contabilitate Contabilitate şi 

informatică de gestiune 

IF-A 75 

13.  Administrarea 

afacerilor 

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

IF-A 100 

ID-A 60 

14.  Cibernetică,statistică şi 

informatică economică 

Informatică economică IF-AP 60 

15.  Management Management IF-A 100 

16.  Facultatea de 

Științe Juridice 

Drept Drept IF-A 150 

Drept ID-A 75 

17.  

 

 

Facultatea de 

Științe Medicale și 

Comportamentale 

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă IF-A 60 

18.  Kinetoterapie Kinetoterapie şi 

motricitate specială 

IF-AP 30 

19.   

Sănătate 

 

Asistenţă medicală 

generală 

IF-AP 30 

20.  Asistenţă de farmacie IF-AP 30 

21.  Moaşe IF-AP 30 

 22 DPPD   A  
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Tabelul nr. 3.5. Situația  programelor de studii universitare de licenţă organizate în anul universitar 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt. Facultatea Domeniul de licenţă 
Programul de studii 

universitare de licență 

Forma de 

învățământ/situație 

program 

A/AP* 

Nr 

maxim 

stud. 

care pot fi 

şcolarizaţi 

1.  

FSEDAP 

Ştiinţe administrative Administraţie publică IF-A 50 

2.  Relaţii internaţionale şi  

studii europene 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

IF-A 50 

3.  Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar 

IF-AP 50 

4.  Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română  

IF-AP 60 

5.  Drept Drept IF-A 150 

Drept ID-A 75 

6.  

 

FSTMC 

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de 

maşini 

IF-A 60 

7.  Inginerie energetică Termoenergetică IF-A 50 

8.  Managementul energiei IF-A 50 

9.  Ingineria mediului Ingineria şi protecţia 

mediului în industrie 

IF-A 75 

10.  Ingineria sistemelor Automatică şi informatică 

aplicată 

IF-A 50 

11.  Inginerie şi management 

în agricultură şi 

dezvoltare rurală 

Inginerie şi management în 

alimentaţia publică şi 

agroturism 

IF-AP 50 

12.  Inginerie medicală Inginerie medicală  IF-AP 45 

13.  Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă IF-A 60 

14.  Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate 

specială 

IF-AP 30 

15.  Sănătate 

 

Asistenţă medicală generală IF-AP 30 

16.  Asistenţă de farmacie IF-AP 30 

17.  Moaşe IF-AP 30 

18.  

FSE 

Finanţe Finanţe şi bănci IF-A 75 

19.  Contabilitate Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

IF-A 75 

20.  Administrarea afacerilor Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

IF-A 100 

IF-ID 60 

21.  Cibernetică, statistică şi 

informatică economică 

Informatică economică IF-AP 

 
       60 

22.  Management Management IF-A 100 

23. DPPD   A  
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 Tabelul nr. 3.6. Situația  programelor de studii universitare de licenţă organizate în anul universitar 2018/2019 

 

În anul 2018 au fost supuse evaluării periodice ARACIS trei programe de studii universitare 

de licență (Economia comerțului, turismului și serviciilor, Drept, Termoenergetică), pentru care s-a 

stabilit ,,Menținerea acreditării”, cu acordarea calificativului ,,Încredere”, evaluării în vederea 

acreditării un program de studii universitare de licență (Limba și literatura engleză – Limba și 

literatura română), pentru care avizul ARACIS a fost ,,Acreditare” precum și evaluării în vederea 

autorizării de funcționare provizorie a programului de studii universitare de licență ,,Asistență de 

farmacie”, pentru care avizul ARACIS a fost ,,Autorizare”, cu termen de depunere a cererii în vederea 

acreditării peste doi ani.  

Situația programelor de studii universitare de masterat în anii universitari 2016/2017, 

2017/2018 și 2018/2019 este prezentată în tabelele 3.7, 3.8. și 3.9. 

Nr.crt. Facultatea Domeniul de licenţă 
Programul de studii 

universitare de licență 

Forma de 

învățământ/situație 

program 

A/AP* 

Nr 

maxim 

stud. 

care pot fi 

şcolarizaţi 

1.  

FSEDAP 

Ştiinţe administrative Administraţie publică IF-A 50 

2.  Relaţii internaţionale şi  

studii europene 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

IF-A 50 

3.  Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar 

IF-AP 50 

4.  Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română  

IF-AP 60 

5.  Drept Drept IF-A 150 

Drept ID-A 75 

6.  
 

FI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor 

de maşini 

IF-A 60 

7.  Inginerie energetică Managementul energiei IF-A 50 

8.  Ingineria mediului Ingineria şi protecţia 

mediului în industrie 

IF-A 75 

9.  Ingineria sistemelor Automatică şi informatică 

aplicată 

IF-A 50 

10.  Inginerie şi management 

în agricultură şi dezvoltare 

rurală 

Inginerie şi management în 

alimentaţia publică şi 

agroturism 

IF-AP 50 

11.  Științe inginerești aplicate Inginerie medicală  IF-AP 45 

12.  

 

 

FSMC 

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă IF-A 60 

13.  Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate 

specială 

IF-AP 30 

14.  Sănătate 

 

Asistenţă medicală generală IF-AP 30 

15.  Asistenţă de farmacie IF-AP 30 

16.  Moaşe IF-AP 30 

17.  

FSE 

Finanţe Finanţe şi bănci IF-A 75 

18.  Contabilitate Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

IF-A 75 

19.  Administrarea afacerilor Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

IF-A 100 

20.  Cibernetică, statistică şi 

informatică economică 

Informatică economică IF-AP 

 
       60 

21.  Management Management IF-A 75 

22. DPPD   A  
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Tabelul nr. 3.7. Situația programelor de studii universitare de masterat organizate în anul 

universitar 2016/2017* 

* programe la care s-a organizat admitere sau care au fost în derulare (anul II de studiu) 

Tabelul nr. 3.8. Situația programelor de studii universitare de masterat organizate în anul 

universitar 2017/2018* 

* programe la care s-a organizat admitere sau care au fost în derulare (anul II de studiu) 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul de 

masterat 

Programul de studii universitare de 

masterat 

 

Nr. credite 

transferabile 

Nr. maxim de 

studenţi care pot fi 

şcolarizaţi 

1.  
Administrarea 

afacerilor 

Administrarea afacerilor în turism şi servicii 120 150 studenți 

2.  Management Managementul dezvoltării afacerilor 120 100 studenți 

3.  Finanțe Finanţe şi guvernanţă publică europeană 120 150 studenți 

4.  
Contabilitate Control, Audit şi Expertiză Financiar 

Contabilă 

120 100 studenți 

5.  Ştiinţe 

administrative 

Administraţie Publică Europeană 120  

150 studenți 

 
6.  

Administrarea şi conducerea unitaţilor de 

învăţământ 

120 

7.  Drept Carieră judiciară 90  50 studenți 

8.  Inginerie industrială Managementul asigurării calităţii  100 studenți 

 9.  Managementul calităţii fabricatiei 90  

10.  Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a energiei 90 50 studenți 

11.  Ingineria sistemelor Conducerea avansată a proceselor industriale 90 50 studenți 

12.  
Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului în 

industrie 

90 50 studenți 

13.  
Ştiinţa sportului şi 

educaţiei fizice 

Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de 

timp liber 

120 50 studenți 

 

Nr. 

crt. 

 

Domeniul de 

masterat 

 

 

Programul de studii universitare de 

masterat 

 

 

Nr. credite 

transferabile 

 

Număr 

maxim de 

studenţi 

care pot fi 

şcolarizaţi 

1.  Administrarea 

afacerilor 

Antreprenoriat și administrarea 

afacerilor 

120 150 studenți 

2.  Administrarea afacerilor în turism şi servicii 120 

3.  Management Managementul dezvoltării afacerilor 120 100 stud 

4.  Finanţe 

 

Bănci şi asigurări 120  

150 stud 5.  Finanţe şi guvernanţă publică europeană 120 

6.  Contabilitate Control, Audit şi Expertiză Financiar Contabila 120  

100 stud 

7.  Ştiinţe 

administrative 

Administraţie Publică Europeană 120  

150 stud 8.  Administrarea şi conducerea unitaţilor de 

învăţământ 

120 

9.  Drept Carieră judiciară 90  50 stud 

10.  Protecția juridică a persoanei și 

a patrimoniului său 

90  

11.  Inginerie industrială Managementul calităţii fabricatiei 

 

90 100 stud 

12.  Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a energiei 90 50 stud 

13.  Ingineria sistemelor Conducerea avansata a proceselor industriala 90 50 stud 

14.  Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului in industrie 90 50 stud 

15.  Ştiinţa sportului şi 

educaţiei fizice 

Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de 

timp liber 

120 50 stud 
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Tabelul nr. 3.9. Situația programelor de studii universitare de masterat organizate în anul 

universitar 2018/2019 

 

La Facultatea de Inginerie s-a organizat, începând cu anul universitar 2018-2019, cursul de 

conversie profesională Educație tehnologică (tabelul 3.10). 

  

Tabelul nr. 3.10. Situaţia programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar la Facultatea de Inginerie 
Nr. 

crt. 

Programul postuniversitar de conversie profesională Durata 

programului 

Număr de 

credite 

1.  Educație tehnologică 4 semestre 120 credite 

 

3.3. Studenții 

 

 La nivelul programelor de studii universitare de licență și masterat, în cadrul Universității 

,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, situația studenților școlarizați în ultimii trei ani se prezintă 

astfel: în anul universitar 2016/2017, au fost școlarizați 2763 studenți (2169 la studii universitare de 

licență și 594 la studii universitare de masterat); în anul universitar 2017/2018, au fost înscriși 2739 

studenți (2159 la studii universitare de licență și 580 la studii universitare de masterat); în anul 

universitar 2018/2019 sunt înscriși 2903 studenți (2274 licență, 619 masterat, 10 la cursuri de 

conversie). Se observă înregistrarea unui punct de inflexiune în ceea ce privește numărul de studenți 

Nr. 

crt. 

Domeniul de masterat Programul de master  

 

Nr. credite 

transferabile 

 

Număr 

maxim de 

studenţi 

care pot fi 

şcolarizaţi 

1.  Administrarea afacerilor Antreprenoriat și administrarea 

afacerilor 

120 150 

studenți 

2.  Management Managementul dezvoltării afacerilor 120 100 stud 

3.  Finanţe Bănci şi asigurări 120 150 stud 

4.  Contabilitate Control, Audit şi Expertiză Financiar 

Contabilă 

120  

100 stud 

5.  Ştiinţe administrative Administraţie Publică Europeană 120  

150 stud 6.  Administrarea şi conducerea unitaţilor 

de învăţământ 

120 

7.  Drept Carieră judiciară 90  50 stud 

8.  Protecția juridică a persoanei și 

a patrimoniului său 

90  

9.  Relații internaționale și 

studii europene 

Securitate și relații internaționale 120 50 stud 

10.  Inginerie industrială Managementul calităţii fabricației 

 

90 100 stud 

11.  Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a 

energiei 

90 50 stud 

12.  Ingineria sistemelor Conducerea avansată a proceselor 

industriale 

90 50 stud 

13.  Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului în 

industrie 

90 50 stud 

14.  Ştiinţa sportului şi educaţiei 

fizice 

Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice 

şi de timp liber 

120 50 stud 

15.   Kinetoterapia în afecțiunile 

ortopedice și în traumatologia 

sportivă 

120 50 stud 
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înmatriculați în anul universitar 2018/2019, rezultând o creștere cu 5,98 % comparativ cu anul 

anterior, în contextul majorării numărului de studenți admiși în anul I cu 9,20 %. 

În anexele nr. III.1, III.2 și III.3 sunt prezentate situațiile detaliate privind numărul 

studenților/cursanților universității în anii universitari 2016/2017, 2017/2018 și 2018/2019 pe 

facultăți, programe de studii/ani de studii/forme de învățământ/regim de finanțare, inclusiv cu 

evidențierea studenților străini (etnici români/UE, state terțe UE). 

 Situația comparativă a studenților școlarizați în perioada analizată evidențiază o ușoară 

diminuare în anul 2017/2018 față de anul anterior (24 de studenți per total universitate) și o creștere 

în anul universitar 2018/2019 față de anul 2017/2018 cu 165 de studenți cu precizarea că situația a 

fost diferită la nivelul componentelor.  

Astfel, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică s-a înregistrat un 

număr mai mare de studenți atât la studii universitare de licență (cu 72 la studii universitare de licență 

și 21 de studenți la studii universitare de masterat).  

La Facultatea de Inginerie a scăzut ușor numărul de studenți la ambele cicluri (cu 5, respectiv 

4 studenți) dar au fost înmatriculați 10 studenți la cursurile de conversie postuniversitare.  

La Facultatea de Științe Economice se constată o diminuare la studiile universitare de licență 

(cu 7 studenți) și o ușoară creștere la studii universitare de masterat (cu 4 studenți), per ansamblu 

reducerea fiind mai mare, în contextul lichidării programelor de studii universitare de licență, forma 

de învățământ ID.  

La Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale situația este diferită, înregistrându-se 

o creștere mai mare a numărului de studenți: 74 la studii universitare de licență și 18 la studii 

universitare de masterat. În tabelul 3.11 sunt sintetizate datele care evidențiază situația numărului de 

studenți pentru cei trei ani universitari. 
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Tabelul nr. 3.11 Dinamica numărului de studenţi pe cicluri de studii licență/masterat, forme de 

învăţământ şi forme de finanţare 

FACULTATE 

Ciclul de 

studii 

universitare/ 

formă inv. 

DINAMICA NUMĂRULUI DE STUDENŢI (licență/master) 

Anul univ. 2016/2017 Anul univ. 2017/2018 Anul univ. 2018/2019 

B T Tot. 
Δ2016/2017/ 

2015/2016 
B T Tot. 

Δ2017/2018/ 

2016/2017 
B T Tot. 

Δ2018/2019/ 

2017/2018 

Facultatea de 

Științe ale 

Educației și 

Management 

Public 

(2016/2017) 

Licență IF 287 119 406 -27 - - - - - - - - 

Masterat IF 59 81 140 +16 - - - - - - - - 

TOTAL 346 200 546 -11 - - - - - - - - 

 

 

Facultatea de 

Științe Juridice 

(2016/2017) 

Licență IF 116 167 283 -24 - - - - - - - - 

Licență ID - 133 133 -6 - - - - - - - - 

Masterat IF 19 45 64 +10 - - - - - - - - 

TOTAL 135 345 480 -20 - - - - - - - - 

Facultatea de 

Științe ale 

Educației, Drept 

și Administrație 

Publică 

(2017/2018 și 

2018/2019) 

Licență IF - - - - 416 235 651 -38 392 288 680 +29 

Licență ID - - - - - 147 147 +14  190 190 +43 

Masterat IF - - - - 80 146 226 +22 87 160 247 +21 

TOTAL - - - - 496 528 1024 -2 479 638 1117 +93 

 

Facultatea de 

Științe Medicale 

și 

Comportamentale 

(2016/2017 și 

2018/2019) 

Licență IF 207 128 335 +57 - - - - 
294 186 480 +74 

Masterat IF 20 25 45 -1 - - - - 23 40 63 +18 

TOTAL 227 153 380 +56 - - - - 317 226 543 +92 

Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare 

Durabilă 

(2016/2017) 

Facultatea de 

Inginerie  

(2018/2019) 

Licență IF 502 30 532 -64 - - - - 
455 43 498 -5 

Masterat IF 78 43 121 -21 - - - - 74 31 105 -4 

TOTAL 580 73 653 -85 - - - - 529 74 603 -9 

Facultatea de 

Științe Tehnice, 

Medicale și 

Comportamentale 

(2017/2018) 

Licență IF - - - - 725 184 909 42 - - - - 

Masterat IF - - - - 98 56 154 -12 - - - - 

TOTAL - - - - 823 240 1063 +30 
- - - - 

Facultatea de 

Științe 

Economice 

Licență IF 354 80 434 -46 351 82 433 -1 348 78 426 -7 

Licență ID - 46 46 -27 - 19 19 -27 - - - -19 

Masterat IF 78 146 224 -25 80 120 200 -24 80 124 204 +4 

TOTAL 432 272 704 -98 431 221 652 -52 428 202 630 -22 

UCB 

Licență IF 1466 524 1990 -104 1492 501 1993 +3 1489 595 2084 +91 

Licență ID - 179 179 -33 - 166 166 -13 - 190 190 +24 

Masterat 

IF 
254 340 594 -21 258 322 580 -14 264 355 619 +39 

TOTAL 1720 1043 2763 
 

-158 
1750 989 2739 -24 1753 1140 2893 +154 

Legendă: B – buget; T – taxă. 
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 Raportat la ciclurile de studii universitare, se constată o diferențiere a tendinței de creștere la 

nivelul anului 2018, comparativ cu anul anterior. Astfel, în timp ce la studii universitare de licență 

aceasta a fost de 5,32 %, la ciclul de studii universitare de masterat creșterea a fost de 6,72 %. În 

figura 3.1 este prezentată dinamica numărului total de studenţi pe universitate, de la programe de 

studii de licenţă/master, în cei trei ani universitari analizați, 2016/2017, 2017/2018 și respectiv 

2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Dinamica numărului total de studenţi la nivelul UCB pe cicluri de studii 

Evoluția numărului de studenți în anii universitari 2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019, la 

nivelul universității, pe surse de finanțare, este reflectată în figura 3.2. 

 

Figura nr. 3.2 Tendințe în evoluția numărului de studenți pentru anii universitari 2016/2017, 

2017/2018 și 2018/2019 pe surse de finanțare 

 

În figura nr. 3.3 este reflectată dinamica numărului de studenţi licenţă/master, pe cicluri de 

studii și surse de finanţare. 
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Figura nr. 3.3 Dinamica numărului de studenţi licenţă/master, pe cicluri de studii și surse de 

finanţare 

În figurile 3.4, 3.5 și 3.6 este reflectată situaţia numărului de studenţi din universitate, pe 

facultăţi, în funcţie de mediul de provenienţă (rural/urban), pentru anii universitari 2016/2017, 

2017/2018 și 2018/2019. 

 

Figura 3.4 Structura numărului de studenţi pe facultăţi pe medii de provenienţă (rural/urban) în anul 

universitar 2016/2017 

 

Figura 3.5 Structura numărului de studenţi pe facultăţi pe medii de provenienţă (rural/urban) în 

anul universitar 2017/2018 

0

500

1000

1500

2000

Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare 

Durabilă
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Figura 3.6 Structura numărului de studenţi pe facultăţi pe medii de provenienţă (rural/urban) în 

anul universitar 2018/2019 

În cadrul universităţii funcţionează și Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic (DPPD) care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în domeniul 

formării iniţiale şi continue a personalului didactic şi de conducere din învăţământ. 

Activităţile didactice din cadrul programului de formare psihopedagogică se organizează pe 

serii de curs şi grupe de seminar, potrivit reglementărilor în vigoare.  

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic colaborează cu facultăţile de la care 

provin studenţii, pentru a corela organizarea şi calitatea pregătirii psihopedagogice, metodice şi 

practice, cu pregătirea de specialitate şi cu instituţiile de învăţământ descentralizate în realizarea 

obiectivelor sale în cadrul pregătirii iniţiale a studenţilor (practica pedagogică) şi a dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

În tabelele 3.12, 3.13, 3.14. este prezentată evoluţia numărului de 

studenţi/masteranzi/absolvenţi de studii superioare înscrişi la programul de formare psihopedagogică 

Nivelurile I și II, în perioada 2016/2019. 

 

Tabelul nr. 3.12 Evoluţia numărului de studenţi la programul de formare psihopedagogică Nivel I, în 

perioada 2016/2019 

Anul  

universitar 
Programul de studii 

Nr. studenţi 

înscriși în 

anul I 

Nr. studenţi 

înscriși în 

anul II 

Nr. 

studenţi 

înscriși în 

anul III 

Total 

2016/2017 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul I-licenţă 
162+1* 97+2* 128 387+3* 

2017/2018 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul I-licenţă 
230+1Sb+4* 131+1* 95+2* 

456+1 

Sb+7* 

2018/2019 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul I-licenţă 
296+2*+2Sb 179+3*+1Sb 125+1* 600+6*+3Sb 

*  studenţi  etnici români din Republica Moldova; Sb - studenți etnici români din Serbia 
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Tabelul nr. 3.13 Evoluţia numărului de studenți la programul de formare psihopedagogică Nivel II, în 

perioada 2016/2019 

Anul 

universitar 

Programul de studii Nr. masteranzi 

înscriși în anul I 

Nr. masteranzi 

înscriși în anul II 

Total 

2016/2017 Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul II-master 

29 37 66 

2017/2018 Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul II-master 

36 29 65 

2018/2019 Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul II-master 

32+1* 30 62+1* 

*  studenţi  etnici români din Republica Moldova 

 

Tabelul nr. 3.14 Evoluţia numărului de studenți la programul formare psihopedagogică Nivelurile I 

şi II-regim postuniversitar,  în perioada 2016/2019 

Anul 

universitar 

Programul de studii Nr. cursanţi 

înscriși Nivelul I 

postuniv. 

Nr. cursanţi 

înscriși Nivelul 

II postuniv. 

Total 

2016/2017 Programul de formare psihopedagogică, Nivelurile 

I şi II-postuniversitar 

29 13 42 

2017/2018 Programul de formare psihopedagogică, Nivelurile 

I şi II-postuniversitar 

35+1** 14 50 

2018/2019 Programul de formare psihopedagogică, Nivelurile 

I şi II-postuniversitar 

35 19 54 

** cetățean grec 

 

 

 

 
Figura nr. 3.7. Situaţia numărului de cursanţi la programul formare psihopedagogică 

Nivelurile I şi I  în anul universitar 2018/2019, comparativ cu anii universitari 2016/2017 şi 

2017/2018 
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Figura nr. 3.8 Evoluţia numărului total de cursanţi la programul formare psihopedagogică în perioada 

2016/2019 

 

Aşa cum reiese din figurile 3.7 şi 3.8,  în anul universitar 2018/2019 frecventeazǎ cursurile 

programelor de  formare psihopedagogică un numǎr de 726 cursanţi, cu 228 cursanţi mai mulţi decât 

în anul universitar 2016/2017. 

Evoluţia numărului de cursanţi pe ani de studiu şi formă de finanţare la programul de formare 

psihopedagogică Nivelurile I şi II este prezentată în tabelul 3.15. 

 

Tabelul nr. 3.15 Numărul cursanţilor pe ani de studiu şi formă de finanţare la programul de formare 

psihopedagogică Nivelurile I şi II, în perioada 2016/2019 
Anul de 

studii 
Nivelul I-studenţi Nivelul I 

postuniv 
Nivelul II-masteranzi Nivelul II 

postuniv. 

I II III I I II I 

Finanţare Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Taxă  Buget Taxă  Buget Taxă  Taxă  

2016/2017 122+1* 40 90+2* 7 119 9 29 22 7 24 13 13 

2017/2018 190+1Sb+4* 40 124+1* 7 84+2* 11 35+1** 25 11 22 7 14 

2018/2019 223+2*+ 

2Sb 

73 164+3*+1Sb 15 113+1* 12 35 21+1* 11 20 10 19 

*  studenţi  etnici romani din Republica Moldova; **  cetățean grec; Sb-studenți etnici din Serbia 

 

 

Figura 3.9 Evoluţia numărului de cursanţi ai DPPD, începând cu anul universitar 2016/2017, pe 

forme de finanţare 

 

Din analiza datelor sistematizate în tabelele 3.12, 3.13 și 3.14, în anul universitar 2018/2019 

se constată o creștere cu  31,25% la Nivelul I și o reducere cu 3,07% la nivelul II, comparativ cu anul 
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universitar anterior. Pentru programele de formare psihopedagogică – postuniversitar, creșterea 

înregistrată a fost de 8%.  

Formarea inițală a personalului didactic din învățământul nonuniversitar pentru ciclurile 

preprimar, primar, gimnazial, liceal, terțiar-nonuniversitar și profesional s-a realizat și în cadrul Școlii 

de Aplicație ,,Spiru Haret”, continuându-se implicarea directă a studenților de la programele de studii 

universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar și Limba și literatura engleză - 

Limba și literatura română, care au participat la activități în cadrul cărora au fost simulate condițiile 

unui mediu educațional real. De asemenea, și în anul 2018 au fost implicați masteranzi de la 

programul de studii universitare Administrarea și conducerea unităților de învățământ în activitățile 

de proiectare și predare. În cadrul activităților desfășurate se remarcă o serie de componente cu impact 

benefic pentru studenți, cum sunt: proiectare didactică (întocmirea unui plan de lecție; structura unui 

proiect de lecție; planificarea calendaristică) susținerea unor lecții demonstrative, care au vizat: 

formarea abilităților în domeniul proiectării didactice; formarea deprinderilor de predare prin 

utilizarea strategiilor didactice eficiente; inițierea în utilizarea formelor și metodelor de 

evaluare/categorii de vârstă/nivele de învățare; inițierea în predarea în condiții speciale de mediu și 

predare simultană; inițierea în cunoașterea particularităților de vârstă și personalitate a elevilor; 

formarea deprinderilor specifice activităților extracurriculare, activităților educative și a gestionării 

timpului; inițierea în managementul clasei de elevi, management instituțional precum și inspecția 

școlară.  

Programe de formare continuă 

În cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, formarea continuă şi dezvoltarea 

profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează prin programe de 

formare/perfecţionare periodică, prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de obţinere  

a gradelor didactice II și I. 

În anul universitar 2017-2018 s-au desfășurat programe de formare continuă la care au 

participat 100 cadre didactice din învățământul preuniversitar, după cum urmează: 

 Management strategic și leadership educaţional (Categorie:1, Tip de competențe c); 

Domeniu tematic: Management și leadership în educație), 22 credite profesional transferabile/89 ore 

– au participat  50 cadre didactice; 

 Managementul și dinamica organizațiilor școlare (Categorie:1, Tip de competențe c); 

Domeniu tematic: Management și leadership în educație), 20 credite profesional transferabile/80 ore 

- au participat 50 cadre didactice. 

De asemenea, pe parcursul anului universitar 2017-2018, la Departamentul de Formare 

Continuă s-au desfășurat umătoarele cursuri: 

 Competențe antreprenoriale (40 ore) - au participat 26 cursanţi;  

 Formator (80 ore) - au participat 26 cursanţi;  

În cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic s-au organizat activităţi de 

formare pentru următoarele proiecte: 

 Antreprenoriat sustenabil în regiunea Sud-Vest Oltenia – au fost formate 20 grupe; 

 UCB susţine antreprenoriatul - au fost formate 32 grupe; 

 Formare antreprenorială pentru start-upuri în economia regiunii S-V Oltenia - au fost 

formate 17 grupe. 

Referitor la perfecționarea prin gradele didactice II și I, Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, are atribuții 

pentru următoarele specializări, în anul 2018 obținându-se atribuții de organizare pentru încă 10 
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specializări: Drept; Tehnologia construcțiilor de mașini; Centrale termoelectrice; ECTS (Turism-

servicii); Finanțe-bănci (Finanțe-asigurări); Automatică şi informatică aplicată; Managementul 

energiei; Termoenergetică; Ingineria şi protecţia mediului în industrie; Educaţie fizică şi sport; 

Administraţie publică; Management; Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză; 

Contabilitate şi informatică de gestiune. 

 

 3.4. Finalizarea studiilor 

 

Examenele de finalizare a studiilor pentru promoția 2018 s-au desfășurat în conformitate cu 

regulamentul/metodologiile aprobate la nivelul universității/facultăților, cu respectarea prevederilor 

O.M.E.C.S. nr. 6125/20.12.2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Situația absolvenților și a promovării examenelor de finalizare a studiilor este prezentată în 

continuare, pe cicluri de studii universitare, programe de studii, forme de învățământ, inclusiv situația 

absolvenților de la cursurile postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a celor 

de la programele de formare psihopedagogică (tabelul 3.16). 

 

Tabelul nr. 3.16 Situația absolvenților și a promovării examenelor de finalizare a studiilor, forma de 

învățământ IF – licență 
Facultatea Programul 

de studii 

Nr.studenţi 

înscrişi în 

anul 

terminal 

2017/2018 

Nr.studenţi 

integralişti 

în anul 

terminal 

2017/2018 

Nr. absolvenţi înscrişi la 

examenul de finalizare 

Nr. absolvenţi promovaţi 

la examenul de finalizare: 

din 

promoţie 

curentă 

din 

promoţii  

anterioare 

TOTAL din 

promoţie 

curentă 

din 

promoţii  

anterioare 

TOTAL 

Facultatea de 

Științe ale 

Educației, Drept și 

Administrație 

Publică 

Drept 65 62 52 9 61 52 9 61 

AP 29 28 23 1 24 23 1 24 

RISE 24 23 18 4 22 18 4 22 

PIPP 40 39 28 3 31 28 3 31 

LLE-LLR 30 21 3 0 3 3 0 3 

                          TOTAL 188 173 124 17 141 124 17 141 

 

Facultatea de 

Științe Economice 

FB 35 30 22 4 26 22 4 26 

ECTS 35 31 28 3 31 28 3 31 

CIG 32 28 19 4 23 19 4 23 

M 39 33 27 4 31 27 4 31 

        TOTAL 141 122 96 15 111 96 15 111 

Facultatea de 

Științe Tehnice, 

Medicale și 

Comportamentale 

EFS 28 27 22 2 24 22 2 24 

KMS 26 25 21 1 22 21 1 22 

AMG 18 18 18 0 18 18 0 18 

TCM 25 24 21 3 24 21 3 24 

AIA 29 27 21 4 25 21 4 25 

IPMI 24 19 19 1 20 19 1 20 

TG 35 31 21 1 22 21 1 22 

MEN 0 0 0 3 3 0 3 3 

Total 185 171 143 15 158 143 15 158 

Legendă: AP – Administrație publică; RISE - Relații internaționale și studii europene; PIPP -  Pedagogia învățământului primar și 

preșcolar; LLE-LLR -Limba și literatura engleză-Limba și literatura română; FB- Finanțe și bănci; ECTS – Economia comerțului, 

turismului și serviciilor; CIG – Contabilitate și Informatică de gestiune; M- Management; EFS – Educație fizică și sportivă; KMS – 

kinetoterapie și motricitate specială; AMG – asistență medicală generală; TCM- Tehnologia construcțiilor de mașini; AIA –Automatică 
și Informatică Aplicată; IPMI – Ingineria și protecția mediului în industrie; TG – termoenergetică; MEN- Managementul energiei. 

Din datele sistematizate în tabelul 3.16, se desprind următoarele aspecte: 

- la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, gradul de 

promovabilitate a fost de 100% pentru toate programele de studii, în timp ce procentul de 

absolvenți fără examen de finalizare a fost de 28,32%; 
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- la Facultatea de Științe Economice gradul de promovabilitate a fost de 100% la toate 

programele de studii, dar un procent de 21,31% absolvenți nu s-au înscris la examenul de 

finalizare a studiilor;  

- la Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale toți absolvenții înscriși la 

examenul de finalizare a studiilor au promovat, în timp ce 16,37% din numărul total nu s-au 

înscris. 

Numărul total de absolvenți, al celor înscriși și promovați la examenul de finalizare a studiilor, 

la nivelul componentelor, rezultă și din figura 3.10. 

 

 

Figura nr. 3.10. Situația înscrierilor și a promovării examenului de licență/diplomă, promoția 2018 

(toate sesiunile) – licență IF 
Legendă: Na – număr absolvenți; Naî – număr absolvenți înscriși; Nap – număr absolvenți promovați 

 

În ceea ce privește situația promovării examenelui de finalizare a studiilor la forma de 

învățământ ID, se constată că 10,34% din absolvenții programului de studii Drept și 26,31% din cei 

ai programului de studii Economia comerțului, turismului și serviciilor nu s-au înscris la acesta 

(tabelul 3.17 și figura 3.11). 

Tabelul nr. 3.17 Situația absolvenților și a promovării examenelor de finalizare a studiilor, forma de 

învățământ ID – licență 
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Facultatea 

Program de 

studii 

Nr. studenţi 

înscrişi  în 

anul 

terminal 

2017/2018 

Nr. studenţi 

integralişti 

în anul 

terminal 

2016/2017 

 

Nr. absolvenţi înscrişi la examenul 

de finalizare: 

Nr. absolvenţi  romovaţi   

la examenul  de 

finalizare: 

din 

promoţie 

curentă 

din 

promoţii 

anterioare 

 

TOTAL 

din 

promoţie 

curentă 

din 

promoţii 

anterioare 

TOTAL 

FSEDAP 
Drept 30 29 26 4 30 26 4 30 

Total 30 29 26 4 30 26 4 30 

FSE 

E.C.T.S. 19 19 14 1 15 14 1 15 

C.I.G. - - - 1 1 - 1 1 

Management - - - 2 2 - 2 2 

Total 19 19 14 4 18 14 4 18 



47 
 

 

 

Figura nr. 3.11. Situația înscrierilor și a promovării examenului de licență, promoția 2018 – 

licență ID 

 

În ceea ce privește examenul de finalizare a studiilor la ciclul II – master, gradul de 

promovabilitate la nivelul celor înscriși a fost de 100%, în timp ce procentul absolvenților fără examen 

de finalizare a studiilor a fost diferit pe componente, respectiv: la Facultatea de Științe ale Educației, 

Drept și Administrație Publică – 9,67%; la Facultatea de Științe Economice – 9,41%; la Facultatea de 

Științe Tehnice, Medicale și Comporamentale – 8,21% (Tabelul 3.18 și Figura 3.12). 

Tabelul nr. 3.18 Situația absolvenților și a promovării examenelor de finalizare a studiilor, forma de 

învățământ IF – master 

 
 

 

Facultatea 

 

 

Programul 

de studii 

Nr.studenţi 

înscrişi în 

anul 

terminal 

2017/2018 

Nr.studenţi 

integralişti 

în anul 

terminal 

2017/2018 

Nr. absolvenţi înscrişi la 

examenul de finalizare 

Nr. absolvenţi promovaţi 

la examenul de finalizare: 

din 

promoţie 

curentă 

din 

promoţii  

anterioare 

TOTAL din 

promoţie 

curentă 

din 

promoţii  

anterioare 

TOTAL 

 

 

FSEDAP 

APE 33 30 28 0 28 28 0 28 

ACUI 32 31 27 1 28 27 1 28 

CJ 34 32 29 2 31 29 2 31 

TOTAL 99 93 84 3 87 84 3 87 

 

 

 

 

FSE 

AATS 28 27 24 2 26 24 2 26 

MDA 24 20 20 0 20 20 0 20 

CAEFC 26 25 23 1 24 23 1 24 

C 0 0 0 1 1 0 1 1 

FGPE 14 13 10 2 12 10 2 12 

BA 0 0 0 2 2 0 2 2 

TOTAL 92 85 77 8 85 77 8 85 

 

 

FSTMC 

TAPE 13 13 13 0 13 13 0 13 

MPMI 19 18 18 0 18 18 0 18 

CAPI 13 13 8 1 9 8 1 9 

MCF 12 11 11 0 11 11 0 11 

TMF 0 0 0 1 1 0 1 1 

SMADTL 19 18 17 1 18 17 1 18 

TOTAL 76 73 67 3 70 67 3 70 

TOTAL  267 251 228 14 242 228 14 242 

Legendă: APE- Administrație publică europeană; ACUI – Administrarea și conducerea unităților de învățământ; CJ – Carieră judiciară; 

AATS – Administrarea afacerilor în turism și servicii; MDA – Managementul dezvoltării afacerilor; CAEFC – Control, audit și 

expertiză financiar-contabilă; C- Contabilitate (Legea 84/1995); FGPE – Finanțe și guvernanță publică europeană; BA – Bănci și 

asigurări; TAPE – Tehnologii avansate de producere a energiei; MPMI – Managementul protecției mediului în industrie; CAPI – 

Conducerea avansată a proceselor industriale; MCF – Managementul calității fabricației; TMF – Tehnologii moderne de fabricație; 

SMADTL – Știința motricității în activități didactice și de timp liber. 
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Figura nr. 3.12 Situația înscrierilor și a promovării examenului de disertație, promoția 2018 – masterat IF 

 

În ceea ce privește programele de formare psihopedagogică, se constată că 9,09% din numărul 

total al absolvenților nu s-au înscris la examenul de finalizare a studiilor (tabelul 3.19 și figura 3.13).  

 

Tabelul nr. 3.19 Situația absolvenților și a promovării examenelor de finalizare a studiilor, forma de 

învățământ IF – programe de formare psihopedagogică și grade didactice  (DPPD) 
 

 

DPPD 

Nr.studenţi 

înscrişi în anul 

terminal 

2017/2018 

Nr. 

absolvenți  

2017/2018 

Nr. absolvenţi înscrişi la 

Examenul de finalizare 

Nr. absolvenţi promovaţi 

la examenul de finalizare: 

din 

promoţie 

curentă 

din 

promoţii  

anterioare 

 

TOTAL 

din 

promoţie 

curentă 

din 

promoţii  

anterioare 

 

TOTAL 

NIVELUL I 

LICENȚĂ 

97 83 74 2 76 74 2 76 

NIVELUL I 

POSTUNIV 

36 29 29 0 29 29 0 29 

NIVELUL II 

MASTER 

29 29 24 0 24 24 0 24 

NIVELUL II 

POSTUNIV 

14 13 13 1 14 13 1 14 

TOTAL 176 154 140 3 143 140 3 143 

 

 

Figura nr. 3.13. Situația înscrierilor și a promovării examenului de absolvire, promoția 2018 – DPPD 
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În tabelul 3.20 este prezentată situația candidaţilor care au susținut examenele pentru 

acordarea gradelor didactice II și I, în anul universitar 2017/2018. 

 

Tabelul nr. 3.20 Situația candidaţilor care au susținut examenele pentru acordarea gradelor 

didactice II și I, în anul universitar 2017/2018 
Nr. crt. Domeniul/Specializarea  Gradul didactic II Gradul didactic I 

1. Inginerie industrială-Tehnologia construcţiilor de maşini 1 2 

2. 
Administrarea afacerilor-Economia comerţului, turismului 

şi serviciilor (Turism-servicii) 
- 3 

3. Finanțe - 1 

4. Inginerie energetică - 1 

Total 1 7 

 

În ceea ce privește situația absolvenților care au susținut și promovat examenul de finalizare 

a studiilor promoția 2018 (sesiunile iulie/septembrie 2018; februarie 2018) în cadrul 

facultăților/DPPD din cadrul UCB, indiferent de anul absolvirii, situația centralizată se prezintă în 

Anexa III.4. 

O analiză a situației studenților pe un ciclu de studii evidențiază pierderi foarte mari în intervalul 

cuprins între momentul înscrierii și momentul finalizării studiilor. Astfel, la nivel de universitate, pentru ciclul 

2014/2015 sau 2015/2016 – 2017/2018, numărul de studenți care a finalizat studiile a fost cu 46,41% mai mic 

decât cel înregistrat la înscrierea în anul I, (52,74% la FSEDAP, 43,29% la FSE și 42,32% la FSTMC), după 

cum rezultă din Tabelul 3.21 și Figura 3.14. 

Tabelul nr. 3.21 Situația absolvenților 2017/2018, raportată la numărul studenților înmatriculați în 

anul I ai promoției respective – Forma de învățământ IF - licență 
 

FACULTATEA Programul de studii 

Nr. de studenți 

înmatriculați în anul I 
(2014/2015 sau 

2015/2016, după caz) 

Nr. de 

absolvenți 

2017/2018 

Număr de  absolvenţi care 

au promovat   examenul 

de finalizare a studiilor 

Facultatea de Științe 

Economice 

Finanțe și bănci 34 24 21 

Economia comerțului, turismului și 

serviciilor 
46 29 27 

Contabilitate și informatică de 

gestiune 
35 24 19 

Management 49 32 26 

TOTAL 164 109 93 

Facultatea de Științe 

ale Educației, Drept 

și Administrație 

Publică 

Relații internaționale și studii 

europene 
34 19 18 

Administrație publică 36 27 20 

Limba și literatura engleză-Limba și 

literatura română 
39 21 3 

Pedagogia învățământului primar și 

preșcolar 
50 39 28 

Drept 78 53 43 

TOTAL 237 159 112 

Facultatea de Științe 

Tehnice, Medicale și 

Comportamentale 

Educaţie fizică şi sportivă 35 27 22 

Kinetoterapie şi motricitate specială 30 25 21 

Asistenţă medicală generală 20 18 18 

Tehnologia construcţiilor de maşini 37 24 20 

Termoenergetică (anii I și II a fost 

grupă și la Managementul energiei) 

TERM 29 
31 20 

ME 27 

Automatică şi informatică aplicată 33 27 21 

Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie 
30 19 17 

TOTAL 241 171 139 

TOTAL UCB 642 439 344 
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Figura 3.14 Situația absolvenților 2017/2018, raportată la numărul studenților înmatriculați în anul I ai promoției 

respective – licență IF 

Pentru forma de învățământ ID – studii universitare de licență, situația este reflectată în tabelul 

3.22 și figura 3.15. 

 

Tabelul nr. 3.22 Situația absolvenților 2017/2018, raportată la numărul studenților înmatriculați în 

anul I ai promoției respective – Forma de învățământ IF - licență 

FACULTATEA Programul de studii 

Nr. de studenți 

înmatriculați în anul I 

(2014/2015 sau 

2015/2016, după caz) 

Nr. de 

absolvenți 

2017/2018 

Număr de  absolvenţi  

care  au promovat 

examenul de finalizare a 

studiilor 

Facultatea de Științe 

Economice 

Economia comerțului, 

turismului și serviciilor 

26 16 12 

TOTAL 26 16 12 

Facultatea de Științe ale 

Educației, Drept și 

Administrație Publică 

Drept 40 26 23 

TOTAL 40 26 23 

TOTAL UCB 66 42 35 

 

Figura 3.15 Situația absolvenților 2017/2018, raportată la numărul  studenților înmatriculați în 

anul I ai promoției respective – studii universitare de licență, forma de învățământ ID 

Pentru studiile universitare de masterat, se înregistrează o situație mai bună din punct de vedere 

al gradului de finalizare, pierderile de studenți pentru un ciclu de studii fiind de 27,54% (Tabelul 3.23 

și Figura 3.16). 
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Tabelul 3.23. Situația absolvenților 2017/2018, raportată la numărul studenților înmatriculați în 

anul I ai promoției respective – studii universitare de masterat 

FACULTATEA Programul de studii 

Nr. de studenți 

înmatriculați în 

anul I 

(2016/2017) 

Nr. de absolvenți 

2017/2018 

Număr de  absolvenţi  

care  au promovat 

examenul de 

finalizare a studiilor 

Facultatea de Științe 

Economice 

Finanțe și guvernanță publică 

europeană 

15 9 7 

Administrarea afacerilor în 

turism și servicii 

32 26 24 

Control, audit și expertiză 

financiar-contabilă 

30 24 23 

Managementul dezvoltării 

afacerilor 

31 18 18 

TOTAL 108 77 72 

Facultatea de Științe 

ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 

Administrație publică 

europeană 

36 26 26 

Administrarea și conducerea 

unităților de învățământ 

37 30 27 

Carieră  judiciară 38 31 29 

TOTAL 111 87 82 

Facultatea de Științe 

Tehnice, Medicale și 

Comportamentale 

Ştiinţa motricităţii în activităţi 

didactice şi de timp liber 

24 18 17 

Managementul calitățíi 

fabricației 

12 11 11 

Tehnologii avansate de 

producere a energiei  

17 13 13 

Managementul protecţiei 

mediului în industrie 

20 18 18 

Conducerea avansată a 

proceselor industriale 

13 13 8 

TOTAL 86 73 67 

TOTAL UCB 305 237 221 

 

Figura nr. 3.16 Situația absolvenților 2017/2018, raportată la numărul studenților înmatriculați în 

anul I ai promoției respective – masterat IF 

Concluzia generală care se desprinde din analiza situației înscrierilor și a promovării 

examenului de absolvire a studiilor este aceea că se impune acționarea în sensul sprijinirii studenților 

pentru absolvirea studiilor precum și pentru elaborarea lucrărilor de licență/disertație/absolvire, astfel 

încât să se reducă procentul celor care nu au susținut și promovat examenul de finalizare a studiilor.  
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 CAPITOLUL IV 

MANAGEMENT UNIVERSITAR ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

 

Pentru conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, managementul 

universitar și asigurarea calităţii activităților desfășurate în cadrul proceselor educaționale și de 

cercetare a reprezintat o preocupare permanentă, generată de dorința de a oferi studenților  programe 

de studii la standarde de calitate acceptate şi utilizate la nivel naţional şi/sau internaţional. 

 

4.1. Activitatea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii 

Asigurarea calităţii în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu   este înţeleasă ca un 

proces de evaluare sistematică şi îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului universitar, ca 

definire a direcţiilor de acţiune pe termen lung, a obiectivelor cuantificabile precum şi dezvoltarea de 

strategii şi alocarea de resurse adecvate atingerii acestor obiective, fiind fundamentată pe principiul 

de bază conform căruia un învăţământ universitar de calitate poate fi realizat numai printr-un 

Sistem de Management al Calităţii  în care toate părţile implicate îşi asumă responsabilitatea 

pentru calitatea contribuţiei lor la îndeplinirea misiunii universităţii. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu  și-a creat propriile structuri, a elaborat 

politica şi strategiile care constituie cadrul instituţional pentru asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a 

calităţii, pentru elaborarea standardelor interne de calitate în acord cu cele naţionale, pentru  

dezvoltarea culturii calităţii în universitate. 

De altfel, un obiectiv principal al managementului universităţii îl constituie 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”. 

 

Activităţi principale desfăşurate în cadrul Departamentului  pentru Asigurarea Calităţii  

  Departamentul  pentru Asigurarea Calităţii şi-a desfăşurat activitatea permanent în 

concordanţă cu responsabilităţile descrise în regulamentul propriu (Regulament de organizare şi 

funcţionare a Departamentului pentru Asigurarea Calităţii) precum şi în: Regulamentul privind 

evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice,  Regulamentul privind evaluarea mediului de 

învăţare, Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui 

program de studiu, etc.    

Dintre activităţile principale desfăşurate în cadrul DAC, în anul 2018, exemplificăm: 

 a elaborat şi pus la dispoziţia tuturor structurilor academice din universitate documente 

utile cu privire la evaluarea şi asigurarea calităţii;  

 a colaborat permanent cu Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi a efectuat 

activităţile ce îi revin  în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CEAC şi 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DAC; 

 a colaborat şi a oferit suport Responsabililor pentru Asigurarea Calităţii şi 

Coordonatorilor programelor de studii la elaborarea Raportului de Calitate pe Facultate şi a 

Rapoartelor de Autoevaluare în vederea autorizărilor sau acreditărilor efectuate de ARACIS; 

 a colectat rapoartele anuale ale facultăţilor privind evaluarea şi asigurarea calităţii; 

datele din aceste rapoarte au fost prelucrate şi introduse în Raportul anual privind evaluarea şi 

asigurarea calităţii în UCB; 
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 a pus la dispoziție tot fondul de date necesar CEAC-ului, pentru întocmirea Raportului 

anual privind evaluarea şi asigurarea calităţii în UCB; 

 a analizat rapoartele de evaluare internă prezentate de componentele universităţii şi a 

verificat dacă au fost respectate criteriile stabilite prin normele metodologice ale ARACIS şi alte acte 

normative în vigoare. 

 a verificat şi a avizat rapoartele de autoevaluare  ale programelor de studii universitare 

de licenţă şi master, ce au fost trimise la ARACIS, în vederea acreditării sau autorizării de funcţionare 

provizorie; 

 a întocmit prima parte a dosarelor de acreditare a programelor de studii de licenţă, 

transmise la ARACIS pentru evaluare externă; 

 a întocmit prima parte  a dosarelor de acreditare a programelor de studii universitare 

de masterat, în conformitate cu metodologia actuala a ARACIS, dosare transmise la ARACIS pentru 

evaluare externă; 

 a participat la activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi în 

conformitate cu planificarea făcută de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

 a convocat sedinţe de lucru cu Responsabilii cu asigurarea calităţii de la nivelul 

facultăţilor, în scopul prevenirii unor posibile neconformităţi  pe parcursul procesului de aplicare a 

chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi; 

 a centralizat şi a prelucrat rezultatele evaluărilor periodice, ale cadrelor didactice de 

către studenţi, ale mediului de învăţare oferit de universitate, evaluărilor colegiale şi a altor tipuri de 

evaluări privind calitatea; 

 a colectat şi  actualizat date privind asigurarea calităţii, pe care le-a solicitat la mai 

multe compartimente/ departamente: Bibliotecă, Tipografie, Compartimentul resurse umane şi 

salarizare, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, Departamentul de 

cercetare- dezvoltare, secretariatele facultăţilor, D.P.P.D., Direcţia General Administrativă, etc. 

 a elaborat rapoarte privind evaluările periodice în domeniul asigurării calităţii; 

 a formulat propuneri privind îmbunătăţirea activităţilor de asigurare şi evaluare a 

calităţii; 

 a centralizat şi a gestionat informaţii necesare întocmirii rapoartelor privind asigurarea 

calităţii; 

 a monitorizat şi a centralizat documentaţia rezultată în urma procesului de audit intern 

al programelor de studii; 

 a elaborat și revizuit proceduri și regulamente interne privind asigurarea şi evaluarea 

calităţii; 

 a transmis documentele necesare pentru actualizarea site-ului universităţii la pagina 

dedicată D.A.C. 

 

 

Evaluarea programelor de studii 

Programele de studiu sunt stabilite şi derulate în universitate pe bază Nomenclatorului 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 

http://www.utgjiu.ro/dripc/
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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, 

conform legislaţiei în vigoare.  

Evaluarea internă a programelor de studii 

În universitate se realizează auditarea internă periodică a programelor de studiu, urmărindu-se 

armonizarea lor continuă cu cerinţele pieţei calificărilor universitare. 

Auditarea internă a programele de studii se face periodic de către Corpul Auditorilor Interni, 

conform Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii. Evaluarea internă realizată asupra programelor de studiu din universitate 

presupune raportarea la standardele elaborate de către ARACIS precum şi la criteriile specifice 

aprobate de Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

In anul 2018 au fost auditate intern  următoarele programe de studii: 

 Facultatea de Ştiinţe Economice 

 Contabilitate și informatică de gestiune; 

 Management; 

 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept și Administrație Publică 

 Relații Internaționale și Studii Europene; 

 Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar;  

 Drept –ID; 

 Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale 

 Inginerie Medicală; 

 Educație fizică și sportivă; 

 Moașe; 

 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Acolo unde comisiile de audit au constatat neconformități, decanii au propus îmbunătăţiri ale 

calității programelor de studii pe subiecte punctuale şi, în raport de transformările înregistrate pe plan 

naţional, echipele de management de la nivelul universităţii şi de la nivelul facultăţilor au propus 

modernizarea programelor de studii. 

 

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 2018 

au fost evaluate extern de către ARACIS cinci programe de studii (tabelul 4.1). 
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Tabelul 4.1 Programe de studiu evaluate ARACIS în anul 2018 

 

Evaluarea mediului de învăţare 

Evaluarea mediului de învăţare de către studenţi a fost realizată în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind evaluarea mediului de învăţare în vigoare, aprobat de Senatul Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.  

In anul 2018, în universitate s-a aplicat un număr total de 537  chestionare privind mediul de 

învățare, fiind astfel îndeplinită condiţia de grup țintă de minim 10% din numărul total de studenţi 

din universitate.  

Chestionarele completate au fost prelucrate la Departamentul pentru Asigurarea Calităţii, 

obţinându-se  următoarele rezultate: 

- la Facultatea de Ştiinţe Economice – 90,62 % procent de evaluare pozitivă din 180 chestionare 

aplicate; 

- la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administrație Publică – 91,63 % procent de evaluare 

pozitivă  din 141 chestionare aplicate 

- la Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale şi Comportamentale – 90,86% procent de evaluare 

pozitivă din 158 chestionare aplicate; 

- la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 96,83 % procent de evaluare pozitivă 

din  58 chestionare aplicate. 

La nivelul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în anul 2018,  procentul de 

evaluare pozitivă, respectiv de apreciere a  mediului de învăţare şi dezvoltare oferit de universitate 

este de 91,62  %, ceea ce înseamnă o  foarte bună percepţie a studenţilor cu privire la mediul în care 

au învăţat pe parcursul anilor de studii. 

Nr. 

crt. 

Data  

Hotărârii 

Consiliului 

ARACIS 

Program studiu Facultatea Tip evaluare Calificativ 

Formă 

învățământ/ 

Nr locuri/ 

Nr credite 

1 29.03.2018 Termoenergetică 

 Licență 

Facultatea de  Ştiinţe 

Tehnice, Medicale şi 

Comportamentale 

Menținerea 

acreditării 

Încredere  IF 

 50 stud /an 

 240 credite 

2 26.04.2018 Drept 

Licență 

Facultatea de Științele 

ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 

Menținerea 

acreditării 

Încredere IF 

150 stud/an  

240 credite 

3 28.06.2018 Limbă și literatură 

engleză – Limbă și 

literatură română 

Licență 

Facultatea de Științele 

ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 

Acreditare Încredere IF 

  60 stud/an 

nr. credite: 

180 

4 28.06.2018 Asistență de 

Farmacie  

Licență 

Facultatea de  Ştiinţe 

Tehnice, Medicale şi 

Comportamentale 

Autorizare 

provizorie  

Încredere  IF  

30 stud/an  

180 credite 

5 30.10.2018 Economia 

comertului, 

turismului și 

serviciilor 

Licență 

Facultatea de Științe 

Economice 

Menținere 

acreditare 

Incredere IF  

90 stud/an 

180 credite 
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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. 

141

180

158

58

537

0 100 200 300 400 500 600

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și 

Comportamentale

DPPD

UCB  Total

Numărul chestionarelor aplicate pe facultăți

 

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 
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Evaluarea cadrelor didactice  

a) Evaluarea  cadrelor didactice de către studenţi 

Evaluarea  cadrelor didactice de către studenţi este o activitate care se face anual, în toate 

facultăţile şi departamentele universităţii, în conformitate cu prevederile „Regulamentului de 

evaluare a cadrelor didactice de către studenţi - R12”, ediţia 3, revizie 1, aprobat în data de 29 martie 

2018 de Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Etapele urmate pentru realizarea 

evaluării, sunt în conformitate cu prevederile regulamentului. Prorectorul responsabil cu asigurarea 

calităţii propune componenţa  grupurilor de lucru evaluatoare şi perioada în care se desfăşoară 

activitatea. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, cu sprijinul Departamentului pentru 

Asigurarea Calităţii, întocmeşte calendarul de desfăşurare a  activităţii de evaluare în acord cu 

opţiunile fiecărui cadru didactic evaluat şi cu respectarea prevederilor regulamentului. Chestionarele 

completate de studenţi sunt transmise la  Departamentul pentru Asigurarea Calităţii care prelucrează 

datele, întocmeste un raport şi transmite ulterior  decanilor, rezultatele pentru însuşirea observaţiilor 

şi corectarea neconformităţilor.  

 Situaţia sintetică a rezultatelor activităţii de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice 

efectuată  în anul univ. 2017-2018 este prezentată în tabelul 4.2 și 4.3: 

 

Tabelul nr. 4.2. Situaţia sintetică a activităţii de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice 

efectuată în anul universitar 2017-2018 

An 

universitar/ 

semestrul 

Număr 

cadre 

didactice 

evaluate 

Număr 

total 

cadre 

didactice 

Procent 

cadre 

evaluate 

Procent 

calificativ 

Excelent 

Procent 

calificativ 

FB 

Procent 

calificativ 

B 

Procent 

calificativ       

S 

Procent 

calificativ       

NS 

2017-2018 

 

144 191 75,39 % 38,87% 50,69 % 6,94 % 2,80% 0,70 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

E – excelent; FB- foarte bine; B – Bine; S – satisfăcător; NS – nesatisfăcător 

 

Tabelul 4.3. Punctajele medii obţinute pe componente   

Facultate/ 

Departament 

Punctaj 

Minim Maxim Mediu 

FSEDAP 31,13 59,78 51,89 

FSE 42,43 60 54,98 

FSTMC 33,14 60 55,84 

DPPD 20,86 55,25 41,37 

TOTAL UCB 20,86 60 54,12 

 

Referitor la activitatea de evaluare din anul universitar 2017-2018, în urma prelucrării 

chestionarelor în cadrul DAC, au rezultat  următoarele: 

 La nivel de universitate calificativul obţinut a fost Foarte Bine (54,12 puncte); 

 Au fost evaluate 144 cadre didactice din totalul de 191  (75,39 %). 
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În urma prelucrării chestionarelor aplicate a rezultat că procentul cadrelor didactice care a 

obţinut calificativele excelent și foarte bine, calculat ca medie a rezultatelor evaluărilor efectuate în 

2017-2018 este de 89%, 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 evaluare care se 

realizează anual. 

Situaţia centralizatoare a evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi pe facultăţi este 

prezentată în tabelul 4.4. 

 

Tabelul nr. 4.4. Rezultatele sintetice ale evaluării cadrelor didactice de către studenţi 

Facultate/ 

Departament 

Cadre 

didactice 

evaluate 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 

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

FSEDAP 45 15 33,33 % 19 42,22 % 8 17,78 % 3 6,67 % 0 0 % 

FSE 30 10 33,33 % 18 60 % 2 6,67 % 0 0 % 0 0 % 

FSTMC 66 31 46,97 % 34 51,52 % 0 0 % 1 1,52 % 0 0 % 

DPPD  3 0 0 % 2 66,67 % 0 0 % 0 0 % 1 33,33 % 

TOTAL 

UCB 
144 56 38,87 % 73 50,69 % 10 6,94 % 4 2,8 % 1 0,7 % 

 

 

Pe baza datelor oferite de chestionarele aplicate în semestrul II al anului universitar 2017-2018, 

la Departamentul pentru Asigurarea Calităţii, s-a realizat şi o prelucrare suplimentară, în sensul ca  s-

au determinat  itemii  din chestionare cu cel mai mare punctaj la nivel de universitate şi, de asemenea 

s-au determinat itemii care au cel mai mic punctaj. Rezultatele au fost următoarele: 

- itemii cu cele mai mari punctaje (corespunzători primelor trei punctaje): 

„au fost formulate clar cerințele și criteriile de evaluare”,  

„oferă ajutor suplimentar atunci când e solicitat (consultații, îndrumări)”, 

„apreciază obiectiv nivelul de pregătire al studenților”; 

- itemii cu cele mai mici punctaje (corespunzători ultimelor 3 punctaje):  

„stimulează gândirea critică”, 

„stimulează studenţii cu idei şi sarcini de învăţare atractive, motivante”, 

„folosește metode de predare-învățare care facilitează înțelegerea conținutului predat”.  

b) Evaluarea colegială 

În anul universitar 2017-2018, s-a efectuat evaluarea colegială a cadrelor didactice în toate 

facultăţile şi departamentele universităţii, cu respectarea Regulamentului privind evaluarea colegială. 

Toate cadrele didactice evaluate au obţinut calificativul Foarte Bine. Situaţia evaluărilor este 

prezentată în tabelul nr. 4.5: 
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Tabelul nr. 4.5 Situaţia evaluărilor colegiale  

Nr. 

crt. 

Facultatea Nr. cadre 

didactice 

evaluate  

Calificativ 

1. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi 

Administrație Publică   

30 FB 

2. Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale şi 

Comportamentale 

47 FB 

3. Facultatea de Ştiinţe Economice  31 FB 

4. DPPD 4 FB 

 Total UCB 112 FB 

 

 

c) Evaluarea de către conducerea  universităţii (şeful ierarhic superior ) 

Evaluarea anuală a personalului didactic de către şeful ierarhic superior, este responsabilitatea 

directorului de departament şi evidenţiază gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă 

individuale. O parte din această evaluare se bazează pe Fişele de autoevaluare întocmite de cadrele 

didactice. 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 creşte performanţa  cadrelor 

didactice. 

 

4.2. Activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  

În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu funcţionează Comisia pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii (CEAC) care a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii 87/2006 şi a 

Cartei Universității. Activitatea CEAC este reglementată de Regulamentul  de organizare şi funcţionare 

al CEAC.  La nivelul facultăţilor există Comisii ale calităţii, comisii care au rol de a monitoriza 

îndeplinirea criteriilor de calitate ale programelor 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. 

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în anul 2018 a fost: 

- conf. univ. dr. Gorun Hadrian – membru; 

- lect. univ. dr. Buşan Gabriela – membru; 

- conf. univ. dr.ing. Popescu Cristinel – reprezentant sindicat; 

- Ciobanu Adrian – reprezentant student.  

La nivel de universitate, pe baza responsabilităţilor precizate în  Regulamentul  de organizare şi 

funcţionare al CEAC,  Comisia pentru  Evaluarea şi Asigurarea  Calităţii  a desfăşurat în anul 2018 o 

serie de activităţi. Dintre acestea menţionăm:  

 a urmărit cunoaşterea şi aplicarea obiectivelor calităţii şi a priorităţilor în domeniul calităţii în 

întreaga instituţie; 

 a condus şi a răspuns de proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului 

de Management al Calităţii; 
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 a asigurat legătura permanentă cu forurile naţionale în domeniul Managementului Calităţii, 

cu autorităţile locale şi beneficiarii serviciilor Universităţii; 

 a elaborat Raportul privind evaluarea și asigurarea calitatății în Universitatea 

„Constantin Brancuşi”  din Târgu-Jiu, raport aprobat de Senatul universitar şi adus la 

cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare pe site-ul Universităţii; 

 s-au formulat propuneri  de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

 a coordonat  elaborarea şi validarea documentelor privind calitatea în Universitate; 

 a elaborat graficul de auditare internă a programelor de studii, astfel încât în anul universitar 

2017-2018 au fost auditate intern un număr total de opt programe de licenţă și Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic; 

 a elaborat graficul de desfăşurare a activităţilor de evaluare a cadrelor didactice de către 

studenţi; 

 a coordonat activităţile de evaluare internă a programelor de studii şi a acordat asistenţă 

activităţilor de evaluare la nivel de facultăţi şi departamente. 

 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii desemnează Corpul de Auditori Interni 

(CAI), ce constituie un grup de persoane provenite din facultăţi şi servicii funcţionale, care dispun de 

o instruire adecvată şi au ca parte a sarcinilor de serviciu participarea la activităţile de evaluare / 

auditare internă. 

Programele de studii sunt evaluate anual de către Corpul Auditorilor Interni, conform 

Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de 

studii.  

Planificarea evaluării interne a programelor de studiu din universitate se face de către Comisia 

pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.     

Evaluarea programelor de studii presupune raportarea la standardele elaborate de către 

ARACIS, la criteriile specifice aprobate de Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-

Jiu.  

Membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii s-au întâlnit periodic în şedinţe de lucru, 

pentru a dezbate, aviza şi aproba toate documentele necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor 

specificate în regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei. 

 

 

4.3. Aprecieri privind calitatea activităţilor din UCB 

Sistemul de Management al Calităţii în Universitatea “Constantin Brâncuşi” este bazat pe politica 

şi obiectivele în domeniul calităţii stabilite de Rector precum şi pe strategiile şi procedurile concrete 

proiectate pentru asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii.   

Elementele componente ale structurii organizatorice a Sistemului de Management al Calităţii 

din U.C.B. sunt următoarele: 

a) la nivel de universitate: Rectorul, Prorectorul responsabil cu domeniul asigurării calității, 

Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii, Departamentul  pentru Asigurarea Calităţii; 

b) la nivel de facultate: Comisia Calităţii, Responsabilul pentru Asigurarea Calităţii (RAC); 

c) la nivel de departament: Colectivul Calităţii, constituit din directorul de departament și 

coordonatorii de programe de studii. 
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Evaluarea calităţii în Universitatea „Constantin Brâncuşi”  s-a realizat şi valorificat, după 

cum urmează:  

 Evaluarea instituţională internă privind calitatea educaţiei, care este realizată anual de către 

Comisia de Evaluare şi Asigurarea a Calităţii (CEAC), cu sprijinul de Departamentului pentru 

Asigurarea Calităţii (DAC), rezultând un Raport privind evaluarea şi asigurarea calităţii 

ce a fost supus dezbaterii  şi aprobării Senatului Universităţii şi publicat ulterior pe web site. 

CEAC a realizat raportul din anul 2018 pentru activitatea anului anterior. Concluziile 

raportului pot fi utilizate de către managementul universității pentru anul 2019 rezultând o 

analiză SWOT şi un plan de măsuri de  îmbunătăţire,  cu scopul de a corecta punctele slabe 

identificate;  

 Evaluarea internă a programelor de studiu, care se face anual de către Corpul de Auditori 

Interni, cu implicarea coordonatorului de program de studiu și cu sprijinul  Comisiei de 

Evaluare şi Asigurarea a Calităţii şi a Departamentului pentru Asigurarea Calităţii; 

 Evaluarea externă a programelor de studiu, care se face de către ARACIS; 

  Evaluarea nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu mediul de învăţare, evaluare 

realizată anual; 

 Evaluarea activităţii de cercetare efectuată de către cadrele didactice, care se realizează anual, 

pe baza unei metodologii interne şi este realizată  sub coordonarea Departamentului de 

Cercetare-Dezvoltare;  

 Evaluarea personalului didactic 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 se face anual în departamente, de către directorii de 

departamente, parte din această evaluare bazându-se pe Fişele de autoevaluare întocmite de 

cadrele didactice și aprobate de directorul de departament. 

Din punct de vedere al Sistemului de Managemet al Calității procesele de învățământ ocupă 

cel mai important loc în diagrama tuturor proceselor ce se desfăşoară în universitate şi prin urmare 

evaluarea şi asigurarea calităţii trebuie să fie orientată cu prioritate către acest proces. Evaluarea 

personalului didactic de către studenţi este un proces complex în cadrul căruia se obţin şi se 

prelucrează informaţii de la studenţi în scopul cunoaşterii performanţelor individuale ale personalului 

didactic din  universitate. Este important să se cunoască percepţia studenţilor privind calitatea 

activităţilor didactice realizate de personalul didactic în cadrul sarcinilor directe înscrise în fişa 

postului.  

Eficacitatea evaluării calității în UCB se reflectă în formularea unor aprecieri calitative 

cuantificabile, la nivelul departamentelor/facultăţii/universităţii, ca o componentă a evaluării generale 

anuale  a performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic din UCB. Efectele 

funcţionale ale evaluării cadrelor didactice trebuie să se reflecte în autoreglarea continuă a calităţii 

prestaţiei didactice, în sensul îmbunătăţirii continue. 

Una din cele mai importante funcţii ale evaluării didactice este cea de feedback pentru cadrul 

didactic. Profesorii sunt tentaţi de multe ori să considere că măsura competenţelor lor constă în 

calitatea activităţii didactice pe care o desfăşoară. Cadrele didactice trebuie să conştientizeze 

permanent  că importanţa şi calitatea activităţii didactice se măsoară prin efectele pe care le produce 

asupra progresului studenţilor şi eficienţei procesului de învăţământ. 

Rezultatele evaluării colegiale a cadrelor didactice, realizată anual, arată că există o strategie 

didactică ce are în centrul atenţiei creşterea nivelului de pregătire a studenţilor, în acord cu nevoile şi 
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aşteptările acestora şi vizează: punerea în practică a unor metode şi procedee de instruire noi; folosirea 

pe scară largă a unor metode activ-participative; asigurarea suportului tehnic şi informatic pentru 

procesul didactic (predare, învăţare, evaluare); folosirea unor echipamente moderne audio-vizuale în 

scopul îmbunătățirii activităților didactice; organizarea unor activităţi didactice complexe în care 

partea expozitivă (cursul) să fie combinată cu aplicaţiile practice (seminar, laborator, proiect) astfel 

încât  studenţii să fie stimulaţi să participe activ la dezbaterea temelor propuse; aplicarea celor mai 

eficiente metode de predare folosind experienţa proprie privind didactica specifică învăţământului 

universitar.  

Referitor la calitatea mediului de învăţare, din evaluările realizate, s-a  constatat că există o 

bună percepţie a studenţilor cu privire la posibilităţile de studiu şi competenţele formative asigurate 

de universitate. Opinia dominantă a studenţilor faţă de serviciile oferite de universitate  este una 

pozitivă. Se impune o atenţie mai mare aplicării procedurii de evaluarea a mediului de învăţare pentru 

a se identifica cu maximă obiectivitate procesele mai putin apreciate de studenţi. 

Funcţia evaluării calităţii constă în orientarea activităţilor de autoformare/formare continuă a 

cadrului didactic, în sensul creşterii calităţii activităţilor didactice şi de cercetare pe care le desfăşoară. 

O atenţie mai mare se impune a fi acordată valorificării rezultatelor de tip feedback în 

activitatea ulterioară. În acest sens, toate tipurile de evaluări privind calitatea activităţilor desfăşurate 

în cadrul UCB trebuie să se finalizeze cu un plan de măsuri de îmbunătățire/ dezvoltare. Pentru a 

realiza o îmbunăţăţire continuă a calităţii este necesar să se aplice corecţiile necesare în funcţie de 

aşteptările beneficiarilor direcţi - studenţii. 

Pentru a fi eficace, procesul de evaluare şi asigurare a  calităţii trebuie să fie un proces în 

continuă perfecţionare care să se bazeze pe proceduri cât mai bune şi să conducă la evidenţierea 

activităţilor care au nevoie de corecţii sau de o îmbunătăţire şi la întocmirea unor planuri de măsuri 

adecvate. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a fost 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. În cursul anului 2018 s-a inițiat procesul de recertificare în conformitate cu noile 

standarde. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu are un sistem de management al calităţii 

documentat prin Manualul Calităţii, Proceduri de sistem, operaţionale şi de lucru, Regulamente  şi 

Metodologii Procesele SMI au fost definite, acoperind toate activităţile universităţii: educaţie, 

cercetare, administraţie, relaţii cu mediul extraacademic, serviciile studenţilor şi nu în ultimul rând, 

procesele de management. Procesele, mecanismele, procedurile şi instrumentele de planificare a 

calităţii, de management şi asigurare a calităţii au fost dezvoltate şi publicate pe web site-ul 

universităţii. În fiecare an se elaborează şi implementează proceduri noi, iar cele deja existente sunt 

revizuite şi îmbunătăţite atunci când este necesar. Acest proces are loc continuu, iar procedurile se 

actualizează permanent urmărind adaptarea la schimbările legislative şi la cerinţele interne din 

universitate. 

Pentru conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Evaluarea și 

asigurarea calităţii activităților desfășurate în cadrul proceselor educaționale, de cercetare şi conexe 

a reprezentat şi reprezintă în continuare o preocupare permanentă, generată de dorința de a oferi 

studenților  programe de studii la standarde de calitate acceptate şi utilizate la nivel naţional şi/sau 

internaţional. Pe parcursul anului 2018, în UCB s-au întreprins acțiuni și măsuri pentru  Evaluarea și 

asigurarea calității, prin raportare la standardele și indicatorii de performanță corespunzători celor  
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trei domenii: capacitate instituțională, eficacitate educațională și managementul calității.  

Raportul anual privind asigurarea calităţii în universitate, evidenţiază  o preocupare 

permanentă a cadrelor didactice din cadrul tuturor componentelor, pentru asigurarea calităţii în 

activităţile pe care le desfăşoară atat cu studenţii cât şi în echipele de proiecte de cercetare/dezvoltare 

precum şi eforturile depuse de conducerea universităţii pentru a asigura baza materială şi resursele 

financiare necesare serviciilor educaţionale oferite de universitate. 

Având în vedere contextul actual în care universităţile îşi desfăşoară activităţile într-un spaţiu 

puternic concurenţial precum şi numărul  absolvenţilor de liceu în continuă scădere, pentru ca UCB 

să rămână competitivă,  considerăm că trebuie avute în vedere aspecte privind  îmbunăţăţirea calităţii 

educaţiei, precum: 

- Preocupare permanentă pentru dotarea cu echipamente moderne a spaţiilor de învăţământ şi 

cercetare; 

- Perfecţionarea întregului personal prin participarea periodică la cursuri de formare 

profesională; 

- Acordarea unui interes sporit evaluării cadrelor didactice de către studenţi; 

- Proiectarea managementului calităţii cu aportul întregii comunităţi academice, inclusiv a 

studenţilor;  

 - Intensificarea programului de voluntariat în universitate; 

- Creşterea  implicării Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră  în viaţa şi deciziile 

asupra carierei studenţilor; 

- Dezvoltarea activă a parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ preuniversitar în scopul 

promovării programelor de studiu ale facultăţilor; 

- Dezvoltarea de parteneriate cu mediul socio-economic pentru creşterea gradului de angajare 

a tinerilor absolvenţi şi pentru identificarea profesiilor cerute de piaţa muncii; 

- Dezvoltarea unei strategii financiare pentru atragerea de fonduri; 

- Îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern a programelor de studii; 

- Îmbunătăţirea activităţii comisiilor calităţii de la  nivelul facultăţilor. 

Eforturile pentru modernizare şi schimbare în vederea îmbunătățirii activităților desfăşurate 

în cadrul Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu–Jiu, trebuie să continue cu dinamism sporit, 

pentru a răspunde cerinţelor tot mai înalte ale beneficiarilor interni şi externi, respectiv studenţii şi 

angajatorii.  
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CAPITOLUL V 

POLITICA DE RESURSE UMANE 

 

V.1 Situația personalului UCB 

V.1.1. Număr total și structura pe categorii de personal 

 

La 31 decembrie 2018, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu avea un număr 

total de 230 angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și determinată cu normă 

întreagă. Dintre aceştia, 126 sunt cadre didactice și de cercetare titulare (54,78%) și 104 sunt 

personal administrativ și cercetători științifici (45,21%), înregistrându-se practic un raport de 

aproape 1 angajat personal administrativ la 1 cadru didactic, respectiv 0,82.  

 
Figura nr. 5.1. Structura personalului angajat în UCB, la 31 decembrie 2018 

 

 Raportul între cele două categorii de personal, deşi cu mici fluctuaţii, a scăzut de la 0,96 în 

2011, la 0,82 în 2018, în special pe fondul diminuării numărului de cadre didactice de la 139 în 2011 

la 126 în 2018, în condiţiile în care numărul total al personalului administrativ a scăzut: 134 (2011), 

104 (2018), așa cum se poate observa în tabelul 1. 

 

Tabelul nr. 5.1. Evoluţia personalului angajat în UCB, pe perioada 31 dec. 2011 - 31 dec. 2018 

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 

2016 237 126 -13 111 -23 0,88 

2017 235 127 -12 108 -26 0,85 

2018 230 126 -13 104 -30 0,82 

Sursa: Date interne UCB 

Raportul deficitar între personalul direct și cel indirect raportat la activitățile didactice și de 

cercetare evidențiază faptul că în timp structura de personal administrativ a crescut ca urmare a 

Cadre didactice 

titulare; 

126; 54,78%

Personal 

administrativ+de 

cercetare; 

104; 56,21%

Cadre didactice titulare Personal administratriv+de cercetare
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dezvoltării bazei materiale a universității fiind necesară o administrare eficientă a acesteia. Un alt 

motiv pentru numărul încă mare de personal administrativ ar fi birocratizarea excesivă a activităților, 

urmare a unor aspecte legislative de reglementare în domeniul financiar contabil (introducerea 

sistemului de gestiune financiar bugetar FOREXEBUG), domeniul achizițiilor (platforma SEAP), 

domeniul resurse umane (REVISAL) sau zona gestiunii studenților (platforma RNCIS).  

Pe de altă parte numărul cadrelor didactice a fost în scădere în ultimii 9 ani ca urmare a 

evoluției negative a numărului de studenți la nivelul universităților din România (inclusiv 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu), anul 2008 fiind anul cu cel mai mare număr de 

cadre didactice și de cercetare (aproximativ 165). Creșterea salariilor personalului didactic și de 

cercetare din ultimii 2 ani cu aproximativ 50% a generat cheltuieli care nu pot fi susținute prin actuala 

politică de finanțare per student practicată de statul român. Eficientizarea activității nu se poate face 

în învățământul superior prin standardizarea activităților și activități ale cadrelor didactice cu un 

număr cât mai mare de studenți în același timp. Date fiind condițiile de funcționare, orientarea 

Universității a fost spre creșterea calitativă a activității didactice și de cercetare ca o contrabalansare 

a scăderii numărului de cadre didactice în vederea menținerii unor costuri echilibrate cu resursa 

umană.  

 

V.1.2. Număr total și structura pe grade didactice a personalului didactic 

În ceea ce priveşte structura pe grade didactice a personalului de predare titular, aceasta se 

prezenta, la 31 decembrie 2018, astfel: 

- 27 profesori universitari, adică 21,4% din totalul cadrelor didactice; 

- 39 conferenţiari universitari, adică 30,9% din totalul cadrelor didactice; 

- 51 lectori şi şefi de lucrări, adică 40,4% din totalul cadrelor didactice; 

- 9 asistenţi universitari, adică 7,14% din totalul cadrelor didactice. 

Se remarcă și pentru anul 2018 o structură de personal balansată puternic spre grade didactice 

de profesor și conferențiar universitar, 52% la sută din totalul cadrelor didactice având aceste funcții 

didactice.  
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Figura nr. 5.2. Situaţia posturilor didactice pe functii didactice, la 31 decembrie 2018, la nivelul 

UCB 

Standardele ARACIS prevăd pentru acreditarea programelor de studii și acreditarea 

instituțională ca cel puțin 30% din cadrele didactice să fie titulari cu grad didactic de profesor și 

conferențiar. În raport de standardele ARACIS Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

are în momentul actual o resursă umană academică aflată la înalte standarde științifice și didactice, 

dar efectul acestei resurse se resimte în cheltuielile cu resursa umană. Punerea în valoare a 
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competențelor corpului profesoral superior al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu va 

trebui să fie realizată prin înființarea de școli de șiință/școli doctorale pe domeniile unde numărul 

profesorilor și conferențiarilor universitari este suficient de mare.  

Gradele didactice de lector universitar însumează un procent suficient (aprox.40%) și ca urmare 

a faptului că în cursul anului 2018 au fost realizate angajări pe acest tip de post. Este asigurată, astfel, 

baza lectoratelor pentru activitățile didactice, iar studenții beneficiază de cursuri, mentorat și 

consultații de calitate. 

Numărul de asistenți universitari a fost în scădere în ultimii ani, procentul de aproximativ 7% 

din totalul personalului didactic și de cercetare fiind insuficient pentru activitățile de seminarizare și 

laborator. La aceste cadre didactice se adaugă un număr de 3 tehnicieni de laborator care deservesc 

activitățile didactice și de cercetare.  

Această situație tinde să devină una cronică și se impune ca în anii următori politica de personal 

să fie orientată spre selectarea unor tineri valoroși cu potențial științific și didactic și angajarea lor pe 

posturi de asistent universitar, fie pe perioadă determinată (pentru programe de studiu autorizate) fie 

nedeterminată (pentru programe de studiu acreditate), concomitent cu o mai bună valorizare științifică 

și didactică  a gradelor academice superioare, profesori și conferențiari universitari. 

V.1.3. Situaţia personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este distribuit în funcţie de obiectul şi specificul 

activităţii, conform situaţiei din Tabelul 2.  

Se remarcă faptul că, în 2018 față de 2017, s-au înregistrat modificări semnificative în 

structura posturilor pentru personal auxiliar și nedidactic, 24,62% fiind posturi vacante, cele mai 

multe fiind la nivelul IPPASE, secretariatelor facultăților, dar și în cadrul CCOC. În anul 2017 s-a 

redus numărul total al posturilor didactic-auxiliare și nedidactice urmare a restructurării activității 

administrative. Această restructurare a fost necesară în contextul în care în anul 2016, fosta conducere 

desființase aproape toate structurile de conducere administrativă, dar crescuse numărul de posturi în 

cadrul diverselor compartimente care lucrau independent unele față de altele. Noua atitudine în 

politica de personal a vizat concentrarea resursei administrative în direcții și servicii compacte în care 

numărul de posturi total și numărul de posturi ocupate să fie mai redus. Astfel în cadrul acestor 

subdiviziuni funcționale (Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Social-Patrimoniu) chiar 

și cu un număr mai redus de posturi, dată fiind concentrarea activităților și flexibilitatea în atribuții, 

activitatea administrativă s-a derulat mai eficient. Astfel s-a recuperat activitatea investițională 

neefectuată în anul 2016, s-a executat un buget cu cca 25% mai mare, și s-a reușit o reinventariere a 

întregului patrimoniu al instituției. Aceste aspecte sunt prezentate pe larg în capitolele ulterioare. 

 

Tabelul nr.5.2. Situaţia posturilor ocupate şi vacante din statul de funcţii de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic al UCB, pentru anul 2018, comparativ cu anul 2017 

Personal didactic auxiliar şi nedidactic 

31 dec 2017 31 dec 2018 Modificări 

Total O V Total  O V Total O V 

132 108 24 134 101 33 +2 -7 +9 

din 

care: 

La facultăţi+ DPPD 21 16 5 21 15 6 0 -1 +1 

Cămine cantine 10 10 0 13 11 2 +3 +1 -2 

DGA, rectorat, senat, alte 

servicii si compartimente 
101 82 19 100 75 25 -1 -7 +6 

Sursa: Date interne UCB 
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V.2 Dinamica resurselor umane 

 V.2.1. Evoluția resursei umane pe categorii de personal 

În figura nr. 5.3 este reprezentată evoluţia numărului de angajaţi ai Universităţii, înregistrată 

la 31 decembrie 2018, pe total și pe categorii de funcții pentru a avea o imagine a fluctuațiilor resursei 

umane și perspectivele privind planificarea acestei resurse. Din punct de vedere al fluctuațiilor 

resursei umane angajate în anul 2018 a avut o evoluţie în general staţionară chiar cu o scădere a 

numărului cu un cadru didactic și de cercetare dar cu o reducere cu 4 angajați din rândul personalul 

administrativ. Resursa umană pentru activitatea didactică și de cercetare a avut o relativă constanță 

ca număr total, evoluțiile fiind în special de ordin calitativ, prin trecerea multor cadre didactice,  

lectori, pe funcții superioare. 

Fluctuația mai mare s-a înregistrat în rândul posturilor vacante asupra cărora s-a realizat o 

analiză organizatorică fiind eliminate posturi și funcții redundante sau au fost reduse schemele 

supradimensionate de personal în anumite compartimente. La nivelul statelor de funcții posturile 

vacante au fost reduse prin cuplarea seriilor de curs pentru aceeași disciplină și prin majorarea 

normelor pentru aceste posturi vacante. 

Pentru anii următori având în vedere că nu înregistrăm frecvente plecări voluntare din rândul 

personalului angajat, atât didactic și de cercetare căt si didactic auxiliar și nedidactic, se poate realiza 

o politică de resurse umane coerentă și consistentă.  

Resursa umană cu vechime și aflată pe trepte profesionale superioare, va fi principalul vector 

de creștere. Astfel cadrele didactice superioare vor fi angrenate în noi masterate și școli doctorale iar 

personalul administrativ superior va fi utilizat in activități de coordonare funcțională sau conducere 

ierarhică.  

Estimăm în următorii 2 ani o orientare spre atragerea unei resurse umane tinere, asistenți 

universitari și cercetători debutanți, dar și personal administrativ sub 30 de ani pe trepte profesionale 

inferioare și care să se dezvolte profesional în interiorul instituției. 

 
Figura nr. 5. 3. Evoluţia personalului angajat în UCB, înregistrat la 31 decembrie, pe perioada 

2013-2018 

 

 V.2.2. Evoluția personalului didactic 

În tabelul 5.3, se pot observa modificările structurale înregistrate de personalul didactic titular 

al UCB, în ultimii 7 ani. 
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Evoluții marcante ale numărului total de cadre didactice s-au înregistrat în perioada 2011-

2016 ca urmare a pensionării unui număr important de cadre didactice cu grade superioare, pierderi 

care au fost compensate de avansările personalului didactic intern pe posturi didactice superioare. În 

schimb în anul 2017 situația s-a stabilizat, noua conducere urmărind pe de o parte creșterea 

semnificației gradelor didactice superioare cât și întărirea programelor de studii noi cu personal 

didactic nou angajat. Este vorba în special de programele de studiu de la Departamentul Sănătate și 

motricitate și cele de la Facultatea de Știinșe ale Educației , Drept și Administrație publică.   

Tabelul nr. 5.3. 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% 

2016 126 1 0,8% 12 9,6% 44 35,4% 39 31,4% 28 22,5% 54,03% 

2017 127 1 0,8% 13 10,4% 43 34,6% 39 31,45% 28 22,5% 54,03% 

2018 126 0 0 9 7,14% 51 40,4% 39 30,9% 27 21,4% 52,3% 

Sursa: Date interne UCB  

 

Ponderea gradelor superioare, de conferenţiar şi profesor, a ajuns la aproximativ 52%, 

crescând cu aproape 12% faţă de 2011. Așa cum remarcam anterior în perspectiva anilor următori 

politica de resurse umane va fi orientată spre dezvoltarea nivelului 3 al studiilor universitare prin 

constituirea de Școli doctorale în jurul acestor cadre didactice, profesori și conferențiari universitari.  

Dacă avem în vedere raportul nr. studenţi/nr. cadre didactice titulare (Tabelul 5.4)., 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a înregistrat în perioada 2011-2017 o ajustare 

progresivă a raportului număr studenți față de număr cadre didactice și de cercetare, odată cu creșterea 

calității actului didactic și științific. În același timp trebuie să remarcăm faptul că acest indicator a 

fost influențat și de scăderea dramatică a numărului de studenți ai universității, o scădere de 54,7% 

în  perioada 2011-2016. Această scădere cu o rată anuală medie de peste 10% a fost marcată de un 

maxim de 14,6% în anul 2014. Pe acest fond numărul de studenți per cadru didactic a scăzut în 

perioada 2011-2016 de la 30,75 la 21,92. Această evoluție poate fi pusă și pe seama schimbărilor 

structurale din învățământ dar și pe problemele de orientare a ofertei universității și unei identități 

puternice în plan regional. 

Anul 2017 a fost primul an în care s-a reușit stoparea declinului acestui indicator prin 

programe de studii nou lansate, atât la nivel de licență cât și la nivel de masterat, dar și printr-o 

implicare mai puternică a facultăților componente la promovarea ofertei și identității instituției.  

Politica instituțională privind acest indicator va fi aceea de menținere a acestui indicator în 

intervalul 20-25 studenți per cadru didactic, urmărind creșterea anuală numărului de studenți înscriși 

la UCB, reducerea pierderilor de studenți prin exmatriculare sau retragere iar pe de altă parte prin 

creșterea numărului de cadre didactice și de cercetare tinere, care să ocupe posturi de asistenți 

universitari. 
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Tabelul nr. 5.4. Evoluţia Raportului nr. studenţi/nr. cadre didactice și de cercetare în perioada 

2011-2018 

An  Nr. cadre 

didactice 

titulare 

Modificare faţă 

de anul 

anterior 

(%) 

Nr. 

studenţi 

Modificare 

faţă de 

anul 

anterior 

(%) 

Nr. stud./cadru 

didactic 

2011 139 - 4275 - 30,75 

2012 145 +4,31 3904 -9,50 26,92 

2013 137 -5,83 3582 -8,98 26,14 

2014 138 +0,72 3125 -14,62 22,64 

2015 132 -4,54 2921 -6,98 22,12 

2016 126 -4,76 2763 -5,71 21,92 

2017 127 +0,79 2739 -0,87 21,56 

2018 126 -0,79    

Sursa: Date interne UCB 

 

 

V.2.2. Evoluția personalului administrativ 

Pe parcursul anului 2018, 12 angajați din categoria personalului auxiliar și nedidactic au 

încetat raporturile contractuale cu UCB, din care 3 prin pensionare, 8 prin acordul părților și 1 prin 

expirarea perioadei determinate a contractului de muncă. În același timp, au fost angajați 4 salariați 

pe perioadă nedeterminată. La finalul anului 2018 personalul administrativ însuma 101 angajați cu 7 

angajați mai puțin decât în anul precedent. De asemenea numărul posturilor vacante pentru personalul 

administrativ a crescut, eliminându-se posturile care supraâncărcau schema de personal a 

universității. 

Figura nr. 5. 4. Structura posturilor de personal didactic auxiliar şi nedidactic, la 31 decembrie 

2018 

 

Din totalul resursei umane alocate activităților didactic auxiliare și nedidactice, cea mai mare 

parte a angajaților lucrează în cadrul Direcției Generale Administrative (57 angajați), urmată de 

Compartimentele funcționale ale Rectoratului (25 angajați) unde se regăsesc Compartimentul Audit, 

Resurse Umane și Salarizare, Control Managerial Intern, Sanatate și Securitate în Muncă, Juridic, 

Biblioteci, Cercetare-Dezvoltare, Relații Internaționale, DAC, Secretar Șef, CCOC. De asemenea în 

cadrul facultăților lucrează un număr de 15 angajați didactic auxiliar, care deservesc secretariatele și 

departamentele facultăților. 

Privind evolutiv personalul administrativ, remarcăm o reducere a personalului în cadrul 

Direcției Generale Administrative cu 10 angajați în ultimii 4 ani și cu 3 angajați a personalului aferent 

Serviciilor specializate ale Rectoratului. Personalul administrativ al facultăților s-a menținut la același 
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nivel ca în anii anteriori. Pentru anii următori ne propunem menținerea numărului de personal didactic 

auxiliar și nedidactic la nivelul actual și o eventuală redistribuire a sarcinilor și atribuțiilor specifice 

în raport de nevoile identificate la nivelul instituției. 

Situaţia detaliată a posturilor didactice auxiliare şi nedidactice ocupate şi vacante, pe 

compartimente, la sfârşitul anului 2018, este prezentată în Tabelul 5.5.  

  

Tabelul nr. 5.5. Situaţia posturilor ocupate şi vacante din statul de funcţii de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic al UCB, pentru anul 2018 comparativ cu ultimii 3 ani, detaliat pe 

compartimente 

Nr. 

crt. 

Denumire direcţie, serviciu, 

compartiment, birou deservit 

31 dec 2015 31 dec 2016 31 dec 2017 31 dec 2018 

T O V T O V T O V T O V 

I 

Facultăţi/Structuri departamentale 21 15 6 22 16 6 21 16 5 21 15 6 

FSEMP 

FSJ 

FSEDAP 3 3 0 3 2 1 4 3 1 3 2 1 

1 1 0 1 1 0 

FSE 4 3 1 4 3 1 3 2 1 3 2 1 

FSMC 

FIDD 

FSTMC 

 

FSMC 

FI 

2 2 0 2 2 0 12 9 3 6 4 2 

10 5 5 10 6 4 7 5 2 

DPPD 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

II 
Direcţia generală administrativă 

DGA 

78 64 14 78 62 16 71 63 8 72 57 15 

III Cabinet Senat 5 4 1 4 4 0 5 3 2 4 3 0 

IV 
Compartimente aflate în subordinea 

rectorului şi prorectorilor 

38 28 10 38 27 11 30 25 5 32 25 7 

V I.P.P.A.S.E. 6 3 3 5 2 4 5 1 4 5 1 4 

 Total general 148 114 34 147 111 37 132 108 24 134 101 33 

Sursa: Date interne UCB 

 

V.3. Situația posturilor vacante 

La 31 decembrie 2018, statele de funcţii ale componentelor Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu însumau un număr total de 206 posturi didactice din care: 126 de posturi 

ocupate cu titulari – cadre didactice şi de cercetare (61,16%) şi 80 de posturi didactice vacante 

(38,83%), înregistrându-se o creştere cu 4 posturi faţă de anul anterior (vacante) - figura 5. 5.  

 
Figura nr.5. 5. Situaţia posturilor didactice la nivelul UCB 

 

Această stare de lucruri a fost determinată de apariția unor noi programe de studii și 

completarea cu anii II și III de studiu la programe lansate în anii anteriori la Facultatea de Științe 
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Medicale și Comportamentale și Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică. 

Analiza structurii posturilor didactice în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu evidențiază unele diferențe de distribuție pe facultăți dar și grade de ocupare deficitare în anumite 

domenii de activitate în timp ce în alte domenii activitatea este bine acoperită cu resursă umană didactică și 

de cercetare. În tabelul 5.6, se prezintă situaţia posturilor didactice ocupate la nivelul UCB şi pe componente. 

 

Tabelul nr. 5.6. 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 FI 54 26,21 31 57,40 

2 FSMC 43 20,87 20 46,51 

3 FSE 36 17,47 34 94,44 

4 FSEDAP 56 27,18 36 64,28 

5 DPPD 17 8,25 5 29,41 

Total UCB 206 100 126 61,16 

Sursa: Date interne UCB 

 

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

de numai 29,41%, toate cele 4 facultăţi ale Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 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 94,44%, Facultatea de Ştiinţe 

Medicale şi Comportamentale cu 46,51% şi Facultatea de Științe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie 

Publică cu 64,28%. În următorii 2 ani ne propunem acoperirea mai bună a posturilor didactice, atât 

de profesor și conferențiar cât și de lector/șef lucrări și asistent, la Facultatea de Ştiinţe Medicale şi 

Comportamentale unde programele de studiu din domeniul Sănătate dar și cele din domeniul tehnic 

(domeniul Energie-Mediu dar și Automatică) au nevoie de noi cadre didactice de predare și 

seminarizare. De asemenea o atenție deosebită va fi acordată susținerii programelor din domeniul 

Educație unde nevoile manifestate pe piață au determinat dezvoltare a acestui domeniu al științei la 

nivelul Universității. O preocupare a noastră va fi DPPD, unde sunt doar 5 cadre didactice titulare, 

gradul de ocupare fiind de doar 29,41%, resursa umană fiind insuficientă pentru desfășurarea în mod 

corespunzător a activităților de pregătire. Avem în vedere ca odată ce structura de personal din 

domeniul Educație se va îmbunătăți, unele activități să fie efectuate de titularii Facultății de Științe 

ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică. 

Chiar dacă pe parcursul anului 2018 au părăsit sistemul un număr de 4 cadre didactice titulare 

ale Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, din diverse motive (1 profesori și 1 lector prin 

pensionare, 1 conferenţiar şi 1 lector prin acordul părților, situaţia acoperirii cu cadre didactice 

rămâne una bună urmând ca în anii următori să suplimentăm numărul cadrelor didactice tinere, dar și 

personalități care să dezvolte noile domenii amintite anterior. Facultatea de Științe Medicale și 

Comportamentale, facultatea cu cel mai scăzut grad de ocupare a posturilor didactice față de celelalte 

componente, de doar 46,51% va avea o dinamică mai accentuată de personal în anul viitor. 

Dacă avem în vedere structura pe grade didactice a posturilor ocupate şi a celor vacante la 

nivel instituţional, situaţia la 31 decembrie 2018 este cea prezentată în tabelul 5.7. Numărul mare de 

cadre didactice de profesor și conferențiar universitar este o evidență pozitivă. Se remarcă nivelul 

calitativ ridicat atât științific cât și didactic la care a ajuns resursa umană a Universității „Constantin 
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Brâncuși” din Târgu-Jiu după 25 de ani de acumulări, fiind evident că universitatea va putea face față 

oricăror provocări în anii ce vor veni. În condițiile în care vom reuși dezvoltarea Școlilor de Știință 

Doctorală echilibrul academic al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu va fi deplin și 

ireversibil. Aceasta va fi principala preocupare in continuarea mandatului conducerii actuale. 

 

Tabelul nr. 5.7. 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 30 14,56 27 90 3 10 

2. Conferenţiar universitar 41 19,90 39 95,12 2 4,87 

3. Lector universitar/Şef lucrări 114 55,33 51 44,73 63 55,26 

4.  Asistent universitar 21 10,19 9 42,85 12 57,14 

Total  general 206 100 126 61,16 80 38,83 

Sursa: Date interne UCB 

În figura nr. 5.6, se prezintă atât situaţia numerică a posturilor ocupate şi a celor vacante pe 

componente la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (fig. 5.6. a), cât şi situaţia 

posturilor ocupate şi a celor vacante pe grade didactice, la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu (fig. 5.6. b). Aşa cum se poate observa în figura 5.6 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 55,33% în totalul posturilor 

didactice, acestea sunt ocupate doar în procent de 44,73%. Aceste posturi sunt în schimb ocupate în 

sistem de plata cu ora de cadre didactice titulare multe dintre ele cu grade didactice superioare ceea 

ce garantează un act didactic de calitate pentru studenții noștri. Cele 80 de posturi vacante ale 

componentelor UCB, constituite la 1 octombrie 2018, acestea au fost acoperite, conform legii, cu 

cadre didactice titulare sau cu cele 62 de cadre didactice asociate din care 2 profesori, 39 lectori şi 21 

asistenţi universitari. 

  

 

   a)       b) 

 Figura nr. 5.6  Situaţia ocupării posturilor didactice din statele de funcţii UCB, la 31 

decembrie 2018, pe facultăţi (a) şi grade didactice (b) 

 

Distribuţia posturilor ocupate şi vacante pe grade didactice, la nivelul componentelor UCB, 

este prezentată în Tabelul 5.8. Se observă necesitatea ocupării prin concurs a cel puțin 4 posturi de 
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conferențiar la Facultatea de Științe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică și a încă 4 posturi 

la Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale şi Comportamentale, posturi vacante în acest moment dar 

necesar a fi ocupate în perspectiva evaluărilor externe ale programelor de studii la aceste facultăți. 

 

Tabelul nr. 5.8. 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. 

T O V T O V T O V T O V T O V 

1 FSEDAP 56 36 20 6 5 1 14 14 0 31 13 18 5 4 1 

2 FSE 36 34 2 10 9 1 12 12 0 13 12 1 1 1 0 

3 FI 54 31 23 8 8 0 8 8 0 36 13 23 2 2 0 

4 FSMC 43 20 23 4 3 1 7 5 2 28 11 17 4 1 3 

5 DPPD 17 5 12 2 2 0 0 0 0 6 2 4 9 1 8 

Total general 206 126 80 30 27 3 41 39 2 114 51 63 21 9 12 

Notă: T – Total, O – ocupate, V- vacante 

 

Facultatea de Științe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică, Facultatea de Inginerie, 

Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, având specializări noi pentru care cererea este în 

creştere și cu personalul didactic în formare și mai redus ca dimensiune, au nevoie și de asistenți 

univeristari și lectori/șefi de lucrări care să completeze schema de personal didactic și de cercetare. 

(vezi Tabelul 5.9.). 

 

Tabelul nr. 5.9. Dinamica numărului de posturi didactice ocupate din statele de funcţii UCB, pe 

grade didactice, la sfârşitul anului 

Grad 

didactic 

Nr. posturi ocupate cu titulari 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Profesor 30 30 29 29 29 28 28 27 

Conferenţiar 26 29 28 37 36 39 39 39 

Lector 49 52 53 47 50 44 43 51 

Asistent 21 22 17 18 14 12 13 9 

Preparator 13 12 10 7 3 1 1 0 

TOTAL 139 145 137 138 132 124 124 126 

Sursa: Date interne UCB 

 

Analizând datele din Tabelul nr. 5.9, se observă că din anul 2011, numărul de profesori 

universitari s-a redus cu 3 cadre didactice ca urmare a pensionărilor din ultimul timp, universitarea 

reușind să contrabalanseze prin evoluția profesională a unor cadre didactice mai tinere, iar numărul 

de conferențiari universitari a crescut cu 13 cadre didactice întărind astfel resursa umană a facultăților.  
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Figura nr. 5. 7. Dinamica titularilor (posturi ocupate) pe grade didactice, în perioada 2011-2018 

 

O creștere s-a înregistrat în rândul lectorilor universitari/șefilor de lucrări cu 2 cadre didactice, 

iar cea mai dramatică scădere s-a înregistrat în rândul asistenților universitari unde numărul acestora 

a scăzut cu 12 cadre didactice. Dacă nucleul dezvoltării viitoare îl vor reprezenta atât conferențiarii 

cât și lectorii universitari/șefii de lucrări, universitatea va trebui să asigure o bază de selecție viitoare, 

prin angajarea chiar și pe perioadă determinată a unui număr semnificativ mai mare de asistenți 

universitari. 

În 2018, din totalul de 126 titulari, 123 cadre didactice titulare (97,61%) dețineau titlul 

ştiinţific de doctor.  

 

V.4. Etica universitară 

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

activitatea în anul 2018 în concordanţă cu prevederile Codului de Etică Universitară, ale 

Regulamentului de Funcţionare a Comisiei de Etică și ale Cartei Universităţii, având la bază 

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

În competenţa analizei Comisiei de Etică intră fapte, atitudini şi conduite care afectează 

negativ prestigiul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, onoarea şi demnitatea 

personalului didactic şi de cercetare, personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic şi 

studenţilor, precum şi faptele şi atitudinile denigratoare şi neadevărate, care ştirbesc prestigiul 

profesional al angajaţilor şi al studenţilor. 

În anul calendaristic 2018, activitatea Comisiei de Etică a Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” 

din Târgu-Jiu a continuat promovarea şi dezvoltarea culturii eticii universitare, asigurarea şi 

garantarea respectării valorilor şi normele etice care sunt indicate în Codul de etică, în Carta 

universitară şi în Legea Educaţiei Naţionale nr.  1 / 2011. 

În scopul prevenirii unor abateri de la etica universitară, pentru anul 2018, Comisia de Etică 
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 facilitarea cunoaşterii de către membrii comunităţii academice a principiilor şi a normelor de 

etică conţinute de Codul de Etică şi de către celelalte reglementări interne ale Universităţii 

,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, precum şi de legislaţia în vigoare, în vederea prevenirii 

oricăror situaţii conflictuale între membrii comunităţii academice, oricărui diferend între 

structurile Universităţii și oricărei încălcări în materia drepturilor de proprietate intelectuală; 

 autosesizarea la orice abatere săvârşită în cadrul Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-

Jiu prin colectarea de date, fapte, atitudini şi înscrisuri ce ar face obiectul unor abateri de la Codul 

de Etică Universitară; 

 promovarea unui model de comportament academic care să contribuie la consolidarea reputaţiei 

Universităţii; 

 asigurarea unui mediu universitar bazat pe competiţie şi cooperare, după reguli morale şi legale 

care să protejeze membrii comunităţii academice în fața comportamentelor nedrepte, necinstite, 

abuzive sau oportuniste; 

 evaluarea legalităţii sesizărilor şi a reclamaţiilor luate în discuţie. 

Analiza situaţiilor sesizate s-a efectuat pe baza principiilor etice care sunt investite cu titlu obligatoriu 

pentru toţi membrii comunităţii academice. Abaterile de la normele etice de conduită universitară şi 

de la normele etice de conduită în cercetarea ştiinţifică  atrag după sine răspunderea morală. 

 

Desfăşurarea activităţii Comisiei de Etică 

În perioada raportată, pentru creșterea calității activității  Comisiei  de Etică, a fost revizuit 

Regulamentul privind funcționarea Comisiei de etică a Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care a fost aprobat de Senatul UCB din  

data de 28.06.2018. 

Comisia de Etică a Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu s-a întrunit în anul 2018  în  4 

ședințe de lucru (08.01.2018, 21.02.2018, 23.02.2018, 14.12.2018). 

 

Comisia de Etică a răspuns la următoarele sesizări primite: 

 

1. Cu privire la adresa rectorului UCB,  înregistrată cu nr. 1479/16.02.2018;  

Prin adresa menționată, Rectorul UCB a solicitat un punct de vedere în legătură cu aspectele 

semnalate în sesizările cu nr. 280/05.02.2015, nr. 16212/09.06.2017 și cu nr. 9506/19.12.2017, 

primite de UCB de la Consiliul de Etică și Management Universitar. Comisia de Etică a parcurs toate 

etapele prevăzute de Regulamentul privind funcționarea Comisiei de etică a Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu și a formulat un punct de vedere pe care l-a înaintat Rectoratului UCB.   

 

2. Cu privire la sesizarea anonimă adresată Senatului UCB, care a fost direcționată către Comisia de 

Etică; 

Comisia de Etică a primit sesizarea nr. 362/14.05.2018, înregistrată la Senatul UCB. Conform 

Regulamentului privind funcționarea Comisiei de etică a Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu, (art.8. și art.18. (6)), președintele Comisiei de Etică nu a luat în analiză sesizarea anonimă 

și a transmis acest punct de vedere Senatului UCB.  

Sesizarea privea presupuse situații de plagiat, iar o copie a acesteia a fost  transmisă Consiliului 

Facultății de Științe Economice, prin Hotărârea Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu, nr. 9 din 28 iunie 2018 (art. 26). 
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Comisia de Etică a UCB a analizat sesizările primite și a transmis punctele de vedere solicitate, în 

conformitate cu  Regulamentul privind funcționarea Comisiei de etică a Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu. Din partea studenților, Comisia de Etică nu a primit nicio sesizare. 

 

V.5. Calitatea resursei umane. Activități de stimulare a carierei profesionale  

La 31.12.2018, cei 126 de titulari, care ocupă posturi în statele de funcţii ale UCB se distribuie 

pe grade didactice conform Tabelului 5.10 şi figurii 5.7. 

 

 

Tabelul nr. 5.10. Distribuţia cadrelor didactice titulare pe grade didactice, la nivelul UCB 

Sursa: Date interne UCB 

 

Calitatea resursei umane didactică și de cercetare reflectată în numărul mare de grade didactice 

superioare, este un efect al stimulării dezvoltării profesionale și personale a corpului profesoral 

propriu. Majoritatea covârșitoare a acestora și-au început cariera ca asistenți universitari sau 

lectori/șefi de lucrări în cadrul universității. Întărirea și stabilizarea componentei didactice și 

științifice s-a făcut cu eforturi financiare substanțiale ale instituției pentru asigurarea fondului de 

salarii, fiind necesarăp o preocupare mai mare a Facultăților pentru dezvoltarea unor Programe 

Postuniversitare, a Școlilor Doctorale proprii și Programe Posdoctorale precum și a unor Centre de 

Cercetare Aplicativă care să genereze venituri suplimentare mai consistente.  

 
Figura nr. 5.8. Distribuţia cadrelor didactice titulare pe grade didactice, la nivelul UCB, la 

31.12.2018 
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Nr. 

crt. 
Gradul didactic al postului Titulari/Posturi ocupate 

1. Profesor universitar 27 21,42% 

2. Conferenţiar universitar 39 30,95% 

3. Lector universitar/Şef lucrări 51 40,47% 

4.  Asistent universitar 9 7,14% 

Total general 126 100% 
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Distribuţia neuniformă a gradelor didactice cu norma de bază se păstrează şi la nivelul 

componentelor (Tabelul 5.11). Facultatea de Științe Economice reprezintă un exemplu de 

componentă care nu va mai urma predilect doar o dezvoltare pe orizontală ci o dezvoltare integrată 

cu cea pe verticală. În anii următori Facultatea de Științe Economice va trebui să dezvolte mult mai 

bine nivelul de studii masterale și postuniversitare și de asemenea va trebui să deschidă nivelul 

studiilor doctorale.  

 

Tabelul nr. 5.11. Distribuţia cadrelor didactice titulare pe grade didactice şi componente UCB 

Nr. 

crt. 

Gradul didactic al 

postului 
Titulari 

din care:  

FSEDAP FSE FI FSMC DPPD 

1. Profesor universitar 27 52,38

% 

5 52,78

% 

9 61,76

% 

8 51,61

% 

3 
40 % 

2   40% 

2. Conferenţiar universitar 39 14 12 8 5 0 

3. 
Lector universitar/Şef 

lucrări 
51 47,62

% 

13 47,22

% 

12 38,24

% 

13 48,39

% 

11 
60 % 

2 60% 

4.  Asistent universitar 9 4 1 2 1 1 

Total general 126 100% 36 100% 34 100% 31 100% 20 100% 5 100% 

Sursa: Date interne UCB 

 

Din totalul personalului didactic titular, doar 24 de persoane, adică 19,04%, nu au împlinit 

vârsta de 40 de ani până la data de 31 decembrie 2018. Aceasta arată necesitatea atragerii de noi tineri 

în structura de personal didactic și de cercetare, astfel încât procentul personalului didactic și de 

cercetare sub 40 de ani să depășească 35%. În acest fel se vor asigura perspectivele de dezvoltare a 

resursei umane didactice și de cercetare pentru următorii 15-20 de ani, și se asigura o energie și o 

dinamică mai puternică activităților aplicative unde este nevoie de tineri active și implicați. 

 

     Tabelul nr. 5.12. Caracteristici relevante privind personalul didactic 

Nr. 

crt. 
INDICATOR 31 dec 2015 31 dec 2016 31 dec 2017 

31 dec 2017 

1 Numărul total al personalului didactic 

titular cu titlul ştiinţific de doctor 
128 123 124 

123 

Din care: Lectori 50 44 43 51 

Asistenţi  13 12 13 6 

2 Numărul total al personalului didactic 

titular, cu funcţia de bază în universitate, 

care nu a împlinit 40 de ani 

48 39 32 

24 

Din care: Profesori 1 1 1 1 

Conferenţiari 12 10 3 1 

Lectori/şefi lucrări 20 17 16 17 

Asistenţi 12 10 11 5 

Preparatori 3 1 1 0 

3 Numărul personalului didactic titular, cu 

funcţia de bază în universitate, care a 

împlinit vârsta de 65 de ani 

2 0 1 

3 

Din care: Profesori 2 0 1 2 

Conferenţiari - 0 0 1 

Lectori/şefi lucrări - 0 0 0 

Asistenţi - 0 0 0 

4 Numărul personalului didactic asociat 60 63 66 62 
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Din care: Profesori 2 - - 2 

Conferenţiari 4 3 3 0 

Lectori/şefi lucrări 29 41 37 39 

Asistenţi+Preparatori 25 19 26 21 

   Sursa: Date interne UCB 

 

Cât priveşte personalul de cercetare, la 31.12.2018, UCB avea ocupate 3 posturi de cercetare 

faţă de 8 ocupate în 2015, aşa cum rezultă din Tabelul 5. 13. 

 

Tabelul nr. 5.13. Situaţia posturilor de cercetare ocupate la nivelul UCB 

Nr. 

crt. 
Grad 

Nr. posturi ocupate 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

1 Cercetător ştiinţific CS I - - - - 

2 Cercetător ştiinţific CS II 1 1 1 1 

3 Cercetător ştiinţific CS III 2 1 1 1 

4 Cercetător ştiinţific CS 2 1 1 1 

5 Asistent de cercetare ştiinţifică  ACS 3 - - - 

TOTAL 8 3 3 3 

Sursa: Date interne UCB 
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CAPITOLUL VI 

RELAȚIA CU STUDENȚII ȘI SERVICII PENTRU STUDENȚI 

 

6.1. Admiterea 2018 

Pentru concursul de admitere din anul 2018 au fost scoase la concurs 1085 de locuri la studii 

universitare de licență, din care 450 bugetate și 635 cu taxă și 580 de locuri la studii universitare de 

masterat, din care 133 bugetate și 447 cu taxă. 

Concursul de admitere s-a desfășurat în două sesiuni: iulie și septembrie. Cumulat, pe cele 

două sesiuni, situația ocupării locurilor scoase la concurs este prezentată în tabelul nr. 6.1 pentru 

studii universitare de licență și în tabelul nr. 6.2 pentru studii universitare de masterat. 

 

Tabelul nr. 6.1. Gradul de ocupare al locurilor scoase la concurs în anul 2018 pentru studii 

universitare de licență, pe facultăți și programe de studii 

Facultatea Programul de studii Locuri 

scoase la 

concurs 

Nr. 

candidați 

înscriși 

Nr. 

candidați 

admiși 

Grad de 

ocupare 

(%) 

 

 

 

Facultatea de Științe 

ale Educației, Drept 

și Administrație 

Publică 

Administrație Publică 50 46 43 86 

Relații Internaționale și Studii 

Europene 

50 23 27 54 

Pedagogia Învățământului Primar 

și Preșcolar 

50 83 49 99,08 

Limba și Literatura Engleză-

Limba și Literatura Română 

50 34 33 66 

Drept IF 111 163 111 100 

Drept ID 74 91 74 100 

Istorie 30 7 0 0 

TOTAL 415 447 337 81,21 

 

 

 

Facultatea de Științe 

Economice 

Contabilitate şi informatică de 

gestiune 

50 40 29 58 

Finanţe şi bănci 50 39 32 64 

Economia comerţului, turismului 

şi serviciilor 

50 52 29 58 

Management 50 51 37 74 

Informatica economica 50 28 25 50 

TOTAL 250 210 152 60,8 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Științe 

Tehnice, Medicale și 

Comportamentale 

 

 

Managementul Energiei 50 36 34 68 

Automatică şi informatică aplicată 50 36 29 58 

Tehnologia construcţiilor de 

maşini 

50 
40 

31 62 

Inginerie și management în 

alimentația publică și agroturism 

50 
32 

29 58 

Inginerie medicală 40 25 31 62 

Educație fizică și sportivă  60 57 54 90 

Kinetoterapie și motricitate 

specială 

30 42 29 96,67 

Asistență medicală generală 30 137 30 100 

Asistentă de farmacie 30 36 30 100 

Moașe 30 25 30 100 

TOTAL 420 466 327 78,86 

UCB TOTAL GENERAL 1085 1123 816 75,21 
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Tabelul nr. 6.2. Gradul de ocupare al locurilor scoase la concurs în anul 2018 pentru studii 

universitare de masterat, pe facultăți și programe de studii 

Facultatea Programul de studii Locuri 

scoase la 

concurs 

Nr. 

candidați 

înscriși 

Nr. 

candidați 

admiși 

Grad de 

ocupare 

(%) 

 

 

 

Facultatea de Științe 

ale Educației, Drept 

și Administrație 

Publică 

Administraţie publică europeană 50 25 23 46 

Managementul poliției locale 25 4 0 0 

Administrarea şi conducerea 

unităţilor de învăţământ 
75 

58 53 70,67 

Securitate și relații internaționale 50 13 15 30 

Carieră judiciară 25 31 34  

68 Protecția juridică a persoanei și a 

patrimoniului său 
25 

18 0 

TOTAL 250 149 125 50 

 

 

 

Facultatea de Științe 

Economice 

Antreprenoriat și administrarea 

afacerilor 
40 26 

23 
57,5 

Control, audit si expertiză 

financiar-contabilă 
40 41 

38 
95 

Bănci și asigurări 40 17 17 42,5 

Managementul dezvoltării 

afacerilor 
40 37 

34 
85 

TOTAL 160 121 112 70 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Științe 

Tehnice, Medicale și 

Comportamentale 

 

 

Managementul calității fabricației 30 19 25 83,34 

Tehnologii avansate de producere 

a  energiei 
30 24 

16 53,34 

Managementul protecţiei 

mediului în industrie 
30 15 

0 0 

Conducerea avansată a proceselor 

industriale 
30 18 

17 56,67 

Ştiinţa motricităţii în activităţi 

didactice şi de timp liber 
25 19 

16 64 

Kinetoterapia în afecțiunile 

ortopedice și în traumatologia 

sportivă 

25 31 

25 100 

TOTAL 170 126 99 58,24 

UCB TOTAL GENERAL 580 396 336 57,93 

 

  

Sintetic, situația admiterii la studii universitare de licență, pe facultăți, este prezentată în figura 

6.1.  
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Sursa: Documente interne 

Figura 6.1. Situația admiterii la studii universitare de licență, în anul 2018 

 

Sintetic, situația admiterii la studii universitare de masterat, pe facultăți, este prezentată în 

figura 6.2.  

 
Sursa: Documente interne 

Figura 6.2. Situația admiterii la studii universitare de masterat, în anul 2018 

 

Deși la concursul de admitere s-au înscris, la studii universitare de licență, 1123 de candidați, 

au fost admiși 816 candidați, mai puțini decât numărul locurilor scoase la concurs. Au rămas locuri 

neocupate datorită distribuției neuniforme a candidaților pe programele de studiu ale universității. 

Același lucru s-a întâmplat și la programele de studii universitare de masterat. Gradul de ocupare la 

nivel de universitate a fost de 75,21% la studiile universitare de licență și de 57.49% la studiile 
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universitare de masterat. Au fost și programe de studii la care gradul de ocupare a fost de 100%, cum 

ar fi Asistență medicală generală, Moașe, Asistență de farmacie, Drept. Un grad de ocupare foarte 

ridicat s-a înregistrat și la Pedagogia învățământului primar și preșcolar (99,08%), Kinetoterapie și 

motricitate specială (96,67%) și Administrarea și conducerea unităților de învățământ (70,67%). 

Pentru concursul de admitere din 2017 au fost scoase la concurs un număr de 987 de locuri la 

studii universitare de licență, din care 462 bugetate și 525 cu taxă și un număr de 514 locuri la studii 

universitare de masterat, din care 145 bugetate și 369 cu taxă. 

 În anul 2017 concursul de admitere s-a desfășurat în două sesiuni: sesiunea iulie și sesiunea 

septembrie. Cumulat, pe cele două sesiuni de admitere, situația este prezentată în tabelul nr. 6.3 pentru 

studii universitare de licență și în tabelul nr. 6.4 pentru studii universitare de masterat. 

 

Tabelul nr. 6.3. Situația concursului de admitere 2017 pentru studii universitare de licenţă, pe 

facultăți și programe de studii 

Facultatea Programul de studii 

Locuri 

scoase 

la 

concurs 

Nr. 

candidaţi 

înscrişi  

Nr. 

candidaţi 

admişi 

Grad de 

ocupare 

(%) 

0 1 2 3 4 5 

Facultatea de Științe 

ale Educației și 

Management Public 

Administraţie publică 50 46 34 68,00 

Relaţii internaţionale şi studii europene 50 55 30 60,00 

Limba şi literatura engleză - Limba şi 

literatura română 
50 29 24 48,00 

Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar 
50 71 49 98,00 

TOTAL  200 201 137 68,99 

Facultatea de Ştiinţe 

Economice  

Economia comerţului, turismului si 

serviciilor 
49 51 31 63,27 

Contabilitate şi informatică de gestiune 51 48 30 58,82 

Finanţe si bănci 49 47 30 61,22 

Management 48 64 38 79,17 

Informatică economică 45 30 26 57,78 

TOTAL 242 240 155 64,05 

 

 

Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare Durabilă 

Managementul energiei 46 36 30 65,22 

Automatică şi informatică aplicată 47 57 31 65,96 

Inginerie medicală 45 27 28 62,22 

Tehnologia construcțiilor de mașini 46 40 34 73,91 

Inginerie și management  în alimentație 

publică și agroturism 
41 39 33 80,49 

TOTAL 225 199 156 69,33 

Facultatea de Științe 

Juridice 

Drept  100 139 74 74,00 

Drept ID 50 65 60* 100,00 

TOTAL  150 204 134 89,33 

Facultatea de Științe 

Medicale și 

Comportamentale 

Educație fizică și sportivă  50 48 39 78,00 

Kinetoterapie și motricitate specială 30 42 30 100,00 

Asistență medicală generală 30 94 30 100,00 

Asistentă de farmacie 30 41 30 100,00 
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Moașe 30 22 30 100,00 

TOTAL 170 247 159 93,53 

TOTAL UCB 987 1091 741 75,08 

*au fost repartizate locuri de la forma de învățământ IF 

 

 

 Sursa: Raportul Rectorului 2017 

Figura nr. 6.3. Repartiția candidaților admiși, pe facultăți, la studii universitare de licență în anul 2017 

 

 

Tabelul nr. 6.4. Situația concursului de admitere 2017 pentru studii universitare de masterat, pe 

facultăți și programe de studii 

Facultatea Programul de studii 

Locuri 

scoase 

la 

concurs 

Nr. 

candidaţi 

înscrişi  

Nr. 

candidaţi 

admişi 

Grad de 

ocupare 

(%) 

0 1 2 3 4 5 

Facultatea de Științe 

ale Educației și 

Management Public 

Administraţie publică europeană 41 32 32 78,05 

Managementul poliției locale 38 4 0 0,00 

Administrarea şi conducerea unităţilor de 

învăţământ 
40 68 59* 100,00 

TOTAL  119 104 91 76,47 

 

 

 

Facultatea de Ştiinţe 

Economice  

Antreprenoriat și administrarea 

afacerilor 
48 29 28 58,33 

Control, audit si expertiză financiar-

contabilă 
47 38 36 76,60 

Bănci și asigurări 47 26 21 44,68 

Managementul dezvoltării afacerilor 47 26 23 48,94 

TOTAL   189 119 108 57,14 

0 1 2 3 4 5 

 

 

Facultatea de Inginerie 

și Dezvoltare Durabilă 

Managementul calității fabricației 26 18 16 61,54 

Tehnologii avansate de producere a  

energiei 
27 12 21 77,78 

Managementul protecţiei mediului în 

industrie 
26 19 15 57,69 

Conducerea avansată a proceselor 

industriale 
27 13 0 0,00 

TOTAL   106 62 52 49,06 

Carieră juridică 25 31 21 84,00 

137

155

156

134

159

Nr. candidati admisi

FSEMP FSEMP FIDD FSJ FSMC
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Facultatea de  Științe 

Juridice  

 

Protecția juridică a persoanei și a 

patrimoniului său 
25 19 15 60,00 

TOTAL 50 50 36 72,00 

Facultatea de Ştiinţe 

Medicale și 

Comportamentale 

Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice 

şi de timp liber 
50 29 26 53,44 

TOTAL 50 29 26 52,00 

TOTAL UCB 514 364 313 60,89 

*au fost repartizate locuri de la programul de studii Managementul poliției locale 

 

 
 Sursa: Raportul Rectorului 2017 

Figura nr. 6.4. Repartiția candidaților admiși, pe facultăți, la studii universitare de masterat în anul 2017 

 

La admiterea din 2017 cel mai mare grad de ocupare a locurilor scoase la concurs s-a 

înregistrat la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale (93,53%). Programele de studii cel 

mai bine plasate au fost Asistență medicală generală, Asistent de farmacie, Moașe, Kinetoterapie și 

motricitate specială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar la studii universitare de licență, 

dar și programul de studii Drept, forma de învățământ ID unde au fost redistribuite locuri, cererea 

fiind foarte ridicată. La studii universitare de masterat cel mai bine plasat program de studii a fost 

Administrarea și conducerea unităților de învățământ unde s-au redistribuit locuri de la programul 

de studii universitare de master Managementul poliției locale, cererea fiind foarte ridicată. 

Pentru concursul de admitere 2016 situația este prezentată în tabelul nr. 6.5 (pentru studii 

universitare de licență) și tabelul nr. 6.6 (pentru studii universitare de masterat).  

 

Tabelul nr.6.5. Situația concursului de admitere 2016 pentru studii universitare de licenţă, pe 

facultăți și programe de studii 

Facultatea Programul de studii 

Locuri 

scoase 

la 

concurs 

Nr. 

candidaţi 

înscrişi  

Nr. 

candidaţi 

admişi 

Grad de 

ocupare 

(%) 

Facultatea de Științe 

ale Educației și 

Management Public 

Administraţie publică 51 34 37 72,54 

Relaţii internaţionale şi studii europene 45 25 30 66,66 

Limba şi literatura engleză - Limba şi 

literatura română 
50 39 38 76,00 

91

108

52

36 26

Nr. candidați admiși

FSEMP FSE FIDD FSJ FSMC
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Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar 
50 89 50 100,00 

TOTAL  196 187 155 79,08 

Facultatea de Ştiinţe 

Economice  

Economia comerţului, turismului si 

serviciilor 
50 46 35 70,00 

Contabilitate şi informatică de gestiune 50 41 29 58,00 

Finanţe si bănci 51 38 27 52,94 

Management 50 33 34 68,00 

Informatică economică 60 30 30 50,00 

TOTAL 261 188 155 59,38 

 

 

Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare Durabilă 

Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie 
45 38 37 82,22 

Automatică şi informatică aplicată 49 55 44 89,79 

Managementul energiei 48 45 43 89,58 

Tehnologia construcţiilor de maşini 46 41 46 100,00 

Ingineria designului de produs 30 17 0 0,00 

TOTAL 218 196 170 77,98 

Facultatea de Științe 

Juridice 

Drept  121 128 82 67,76 

Drept ID 50 48 41 82,00 

TOTAL  171 176 123 71,92 

Facultatea de Ştiinţe 

Medicale și 

Comportamentale 

Educaţie fizică şi sportivă  51 45 39 76,47 

Kinetoterapie şi motricitate specială 30 36 30 100,00 

Asistenţă medicală generală 30 91 28 93,33 

Asistentă de farmacie 30 32 30 100,00 

Moase 30 30 30 100,00 

TOTAL 171 234 157 91,81 

TOTAL UCB 1017 981 760 74,72 

 

 

Tabelul nr.6.6. Situația concursului de admitere 2016 pentru studii universitare de masterat, pe 

facultăți și programe de studii 

Facultatea Programul de studii 

Locuri 

scoase 

la 

concurs 

Nr. 

candidaţi 

înscrişi  

Nr. 

candidaţi 

admişi 

Grad de 

ocupare 

(%) 

Facultatea de Științe 

ale Educației și 

Management Public 

Administraţie publică europeană 36 33 36 100,00 

Sisteme administrative şi relaţii 

internaţionale 
24 15 0 0,00 

Administrarea şi conducerea 

unităţilor de învăţământ 
40 47 37 92,50 

TOTAL  100 95 73 73,00 

 

 

 

Administrarea afacerilor în turism si 

servicii 
46 36 32 69,56 

Control, audit si expertiză financiar-

contabilă 
45 35 30 66,66 
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Facultatea de Ştiinţe 

Economice  

Finanțe și guvernanță publică 

europeană 
45 20 15 33,33 

Managementul dezvoltării afacerilor 45 37 31 68,88 

TOTAL   181 128 108 59,66 

 

 

Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare Durabilă 

Managementul calității fabricației 23 22 12 56,52 

Tehnologii avansate de producere a  

energiei 
23 20 17 73,91 

Managementul protecţiei mediului în 

industrie 
31 25 20 64,51 

Conducerea avansată a proceselor 

industriale 
23 14 13 56,52 

TOTAL   100 81 62 62,00 

Facultatea de  Științe 

Juridice  

Carieră judiciară 

 
50 51 38 76,00 

TOTAL 50 51 38 76,00 

Facultatea de Ştiinţe 

Medicale și 

Comportamentale 

Ştiinţa motricităţii în activităţi 

didactice şi de timp liber 
48 28 24 50,00 

TOTAL 48 28 24 50,00 

TOTAL UCB 481 383 305 63,40 

 

Analizând situația admiterii pe cei doi ani, 2017 și 2018, se poate observa că la nivelul 

universității admiterea din 2018 a fost puțin superioară celei din 2017, numărul candidaților la nivelul 

studii universitare de licență fiind mai mare cu 32 de candidați, iar la studiile universitare de masterat 

diferența a fost de 32 de candidați în favoarea anului 2018. Referitor la numărul candidaților admiși, 

se constată că în anul 2018 acesta a fost mai mare cu 75 de studenți față de 2017 la studii universitare 

de licență și cu 23 de studenți mai mare la studii uniiversitare de masterat. 

Comparativ, situația admiterii pe anii 2016, 2017 și 2018 la studii universitare de licență este 

prezentată în figura de mai jos. 

 

 

 
Sursa: Documente interne, Raportul Rectorului 2017 

Figura nr. 6.5. Situația comparativă a admiterii la studii universitare de licență la nivelul universității 
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Se constată, pentru fiecare an în parte, că numărul candidaților înscriși la studii universitare 

de licență este net superior numărului de candidați admiși, ceea ce înseamnă că o parte dintre candidați 

nu își confirmă locul. Deși în anii 2017 și 2018 numărul candidaților înscriși a fost mai mare decât 

numărul locurilor scoase la concurs, au rămas locuri neocupate la finalul concursului de admitere, 

deoarece cererea nu a fost omogenă pe programe de studii și pe facultăți. Tendința este crescătoare, 

dar diferențele dintre ani sunt foarte mici. 

Comparativ, situația admiterii pe anii 2016, 2017 și 2018 la studii universitare de masterat 

este prezentată în figura de mai jos. 

 

 
Sursa: Documente interne, Raportul Rectorului 2017 

Figura nr. 6.6. Situația comparativă a admiterii la studii universitare de masterat la nivelul universității 

 

La studiile universitare de masterat, pentru cei trei ani luați în considerare, numărul locurilor 

scoase la concurs a fost mai mare decât numărul candidaților înscriși și admiși. Nu a existat o cerere 

suficient de mare pentru a se depăși acest număr de locuri. La fel ca și la studiile universitare de 

licență numărul candidaților admiși este net inferior numărului de candidați înscriși, o parte dintre cei 

admiși neconfirmându-și locul ocupat. Tendința numărului de candidați înscriși și a celor admiși este 

crescătoare pentru cei trei ani considerați. 

 În concluzie, concursul de admitere din 2018 a înregistrat cele mai bune rezultate din ultimii 

trei ani. 

 

6.2. Burse, practică şi  activităţile studenţilor 

Burse  

 Pe lângă alte facilități, studenții UCB beneficiază de mai multe categorii de burse, în 

conformitate cu regulamentul  de acordare a burselor aprobat de Senatul Universității, întocmit în 

conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 3392/27.02.2017 privind stabilirea criteriilor generale de 

acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul 

superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, cu modificările și completările ulterioare (burse de 

performanță, merit, sociale, sociale ocazionale, burse speciale, burse de sprjin pentru continuarea 

studiilor, etc), indiferent de statutul de şcolarizare al acestora, fondurile necesare pentru onorarea 
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acestor categorii de burse constituindu-se din alocaţia bugetară și din veniturile proprii ale 

universităţii, fiecare facultate contribuind la fondul de burse repartizat conform alocației bugetare cu 

un procent cuprins între 15-20%  (în anul universitar 2016/2017) și de max. 10%  (în anii universitari 

2017/2018 și 2018/2019). 

Cuantumurile burselor acordate de universitate în semestrul I 2016/2017 sunt detaliate în 

continuare: 

- 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. 

Cuantumurile burselor acordate de universitate au crescut semnificativ începând cu sem. II al 

anului universitar 2016/2017, având în vedere majorarea  alocației pentru constituirea fondului 

de burse şi protecţie socială a studenţilor la 201 lei/lună pe toată durata anului universitar (12 

luni)/student de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii, acestea fiind detaliate în 

continuare:  

- bursa de performanţă               1100 lei/lună 

- bursa  de merit       800 lei/lună 

- bursa de ajutor social       600 lei/lună 

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

         600 lei/lună 

- bursa specială (voluntariat/activități extracurriculare/performanțe 

sportive/performanțe științifice)     400 lei/lună 

- bursa de sprijin financiar pentru continuarea studiilor  300 lei/lună. 

 

În continuare, este prezentată situația detaliată a repartizării numărului de burse în ambele 

semestre ale anilor universitari 2016/2017, 2017/2018 și în primul semestru al anului universitar 

2018/2019, iar ulterior, în figura nr. 6.7, este prezentată dinamica numărului de burse, pe categorii de 

burse, repartizate în semestrul I al fiecărui an universitar analizat (2016/2017, 2017/2018 și 

2018/2019).  

 

Tabelul nr. 6.7. Situaţia repartizării numărului de burse la studii universitare de licenţă/masterat în 

anul universitar 2016/2017 

Nr. 

 crt. 
FACULTATEA CATEGORII DE BURSE 

Anul universitar  

2016/2017 

Sem. I Sem. II 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

1.  

Facultatea de Științe 

Economice 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 66 55 

3.  Bursă de merit cetățeni străini CPV-Irak 1 - 

4.  Burse de ajutor social 11 36 

5.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 10 5 

6.  Burse pentru voluntariat - - 

7.  Burse pentru activități extracurriculare - 4 
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8.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- 5 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 10 10 

 TOTAL  FSE 98 115 

1.  

 

 

 

 

Facultatea de Științe ale 

Educației și Management 

Public 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 56 37 

3.  Burse de ajutor social 8 31 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 15 2 

5.  Burse pentru voluntariat - 2 

6.  Burse pentru activități extracurriculare - - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- 9 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 2 2 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia 1 1 

TOTAL FSEMP 82 84 

1.  

 

Facultatea de Științe 

Juridice 

 

Burse de performanţă 1 1 

2.  Burse de merit 24 17 

3.  Burse de ajutor social 5 13 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 8 2 

5.  Burse pentru voluntariat - 1 

6.  Burse pentru activități extracurriculare - - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- 5 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 3 3 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL FSJ 41 42 

1.  

 

Facultatea de Științe 

Medicale și 

Comportamentale 

 

Burse de performanță - - 

2.  Burse de merit 46 28 

3.  Burse de ajutor social 11 26 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 8 4 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare - 2 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- 8 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova - - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

10.  Burse speciale pentru performanțe sportive - 2 

TOTAL  FSMC 65 70 

1.   

 

 

 

Facultatea de Inginerie și 

Dezvoltare Durabilă 

 

Burse de performanţă 1 1 

2.  Burse de merit 107 82 

3.  Burse de ajutor social 19 50 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 27 10 

5.  Burse pentru voluntariat - 1 

6.  Burse pentru activități extracurriculare - 2 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- 16 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova - - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia 2 2 

TOTAL FIDD 156 164 
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STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

1.   

 

 

 

 

Facultatea de Științe 

Economice 

 

Burse de performanţă 1 1 

2.  Burse de merit 28 12 

3.  Burse de ajutor social 1 7 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 1 - 

5.  Burse pentru voluntariat - 1 

6.  Burse pentru activități extracurriculare - - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- 3 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 1 1 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL  FSE 32 25 

1.   

 

 

Facultatea de Științe ale 

Educației și Management 

Public 

 

Burse de performanţă 1 1 

2.  Burse de merit 19 8 

3.  Burse de ajutor social 3 10 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 5 4 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare - 1 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- 3 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova - - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL  FSEMP 28 27 

1.   

 

 

 

 

Facultatea de Științe 

Juridice 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 3 1 

3.  Burse de ajutor social 1 2 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 1 - 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare - - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- - 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova - - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL  FSJ 5 3 

1.   

 

 

 

 

Facultatea de Științe 

Medicale și 

Comportamentale 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 2 4 

3.  Burse de ajutor social - - 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte - - 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare - - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- - 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova - - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL  FSMC 2 4 

1.   

 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 20 8 

3.  Burse de ajutor social 1 2 
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4.   

Facultatea de Inginerie și 

Dezvoltare Durabilă 

 

Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 1 - 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare - 1 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- 4 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova - - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL  FIDD 22 15 

 

UCB 

Burse de performanţă 4 4 

Burse de merit 371 252 

Bursă de merit cetățeni străini CPV-Irak 1 - 

Burse de ajutor social 60 177 

Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 76 27 

Burse pentru voluntariat - 5 

Burse pentru activități extracurriculare - 10 

Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- 53 

Burse cetățeni străini –Republica Moldova 16 16 

Burse cetățeni străini –Republica Serbia 3 3 

Burse speciale pentru performanțe sportive - 2 

TOTAL  UCB 531 549 

  

Tabelul nr. 6.8. Situaţia repartizării numărului de burse la studii universitare de licenţă/masterat în 

anul universitar 2017/2018 

Nr. 

 crt. 
FACULTATEA CATEGORII DE BURSE 

Anul universitar  

2017/2018 

Sem. I Sem. II 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

1.  

Facultatea de Științe 

Economice 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 47 47 

3.  Burse de ajutor social 42 38 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 6 6 

5.  Burse pentru voluntariat 1 1 

6.  Burse pentru activități extracurriculare 2 2 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

10 8 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 11 11 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia 3 3 

 TOTAL  FSE 122 116 

1.  
 

Facultatea de Științe 

Tehnice, Medicale și 

Comportamentale 

 

Burse de performanță - - 

2.  Burse de merit 101 101 

3.  Burse de ajutor social 81 92 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 12 12 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare 12 12 
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7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

26 25 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 1 1 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia 3 3 

TOTAL  FSTMC 236 246 

1.   

 

 

 

Facultatea de Științe ale 

Educației, Drept și 

Administrație Publică 

 

Burse de performanţă 1 1 

2.  Burse de merit 54 56 

3.  Burse de ajutor social 52 56 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 7 7 

5.  Burse pentru voluntariat 2 2 

6.  Burse pentru activități extracurriculare 5 5 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

16 13 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 9 9 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia 3 3 

TOTAL FSEDAP 149 152 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

1.   

 

 

 

 

Facultatea de Științe 

Economice 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 10 9 

3.  Burse de ajutor social 8 11 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 1 1 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare 1 1 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

4 7 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 1 1 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL  FSE 25 30 

1.   

 

 

 

 

Facultatea de Științe 

Tehnice, Medicale și 

Comportamentale 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 13 7 

3.  Burse de ajutor social 10 5 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 2 2 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare 1 1 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

2 2 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova - - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL  FSTMC 28 17 

1.   

 

 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 9 7 

3.  Burse de ajutor social 6 1 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 1 1 

5.  Burse pentru voluntariat - - 
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6.  Facultatea de Științe ale 

Educației, Drept și 

Administrație Publică 

 

Burse pentru activități extracurriculare - - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- 3 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 1 1 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL  FSEDAP 17 13 

 

UCB 

Burse de performanţă 1 1 

Burse de merit 234 227 

Burse de ajutor social 199 203 

Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 29 29 

Burse pentru voluntariat 3 3 

Burse pentru activități extracurriculare 21 21 

Burse de sprijin financiar pentru 

continuarea studiilor 

58 58 

Burse cetățeni străini –Republica Moldova 26 26 

Burse cetățeni străini –Republica Serbia 6 6 

TOTAL  UCB 577 574 

 

 

Tabelul nr. 6.9. Situaţia repartizării numărului de burse la studii universitare de licenţă/masterat în 

semestrul I an anul universitar 2018/2019 

Nr. 

 crt. 
FACULTATEA CATEGORII DE BURSE 

Anul universitar  

2018/2019 

Sem. I Sem. II 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

1.  

Facultatea de Științe 

Economice 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 47 - 

3.  Burse de ajutor social 38 - 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 5 - 

5.  Burse pentru voluntariat 2 - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare 3 - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

10 - 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 10 - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia 5 - 

 TOTAL  FSE 120 - 

1.  

 

Facultatea de Științe ale 

Educației, Drept și 

Administrație Publică 

 

Burse de performanță - - 

2.  Burse de merit 56 - 

3.  Burse de ajutor social 52 - 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 7 - 

5.  Burse pentru voluntariat 1 - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare 3 - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

16 - 
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8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 7 - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia 1 - 

TOTAL  FSEDAP 143 - 

1.   

 

 

Facultatea de Științe  

Medicale și 

Comportamentale 

 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 45 - 

3.  Burse de ajutor social 31 - 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 3 - 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare 2 - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

10 - 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 1 - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL FSMC 92 - 

1.   

 

 

 

Facultatea de Inginerie 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 63 - 

3.  Burse de ajutor social 50 - 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 5 - 

5.  Burse pentru voluntariat 1 - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare 8 - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

14 - 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 1 - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia 4 - 

TOTAL FI 146 - 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

1.   

 

 

 

 

Facultatea de Științe 

Economice 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 10 - 

3.  Burse de ajutor social 9 - 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 2 - 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare - - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

4 - 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 2 - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL  FSE 27 - 

1.   

 

 

 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 8 - 

3.  Burse de ajutor social 4 - 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 1 - 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare - - 
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7.  Facultatea de Științe ale 

Educației, Drept și 

Administrație Publică 

 

Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

- - 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova 1 - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL  FSEDAP 14 - 

1.   

 

 

Facultatea de Științe  

Medicale și 

Comportamentale 

 

 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 3 - 

3.  Burse de ajutor social 1 - 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 2 - 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare - - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

1 - 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova - - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL  FSMC 7 - 

1.   

 

 

 

Facultatea de Inginerie 

Burse de performanţă - - 

2.  Burse de merit 9 - 

3.  Burse de ajutor social 8 - 

4.  Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 3 - 

5.  Burse pentru voluntariat - - 

6.  Burse pentru activități extracurriculare 4 - 

7.  Burse de sprijin financiar pentru continuarea 

studiilor 

3 - 

8.  Burse cetățeni străini –Republica Moldova - - 

9.  Burse cetățeni străini –Republica Serbia - - 

TOTAL FI 27 - 

 

UCB 

Burse de performanţă - - 

Burse de merit 241 - 

Burse de ajutor social 193 - 

Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 28 - 

Burse pentru voluntariat 4 - 

Burse pentru activități extracurriculare 20 - 

Burse de sprijin financiar pentru 

continuarea studiilor 

58 - 

Burse cetățeni străini –Republica Moldova 22 - 

Burse cetățeni străini –Republica Serbia 10 - 

TOTAL  UCB 576 - 
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Figura nr. 6.7 Numărul burselor repartizate în semestrul I al fiecărui an universitar (2016/2017, 

2017/2018 și 2018/2019) 

 

Practică 

În anul universitar 2017-2018, pentru studenții de la programele de studii universitare de 

licență și masterat, la nivelul facultăților și al Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, organizarea și derularea stagiilor de practică s-a realizat fie în perioade compacte, fie în 

sistem o zi/săptămână, în concordanță cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu 

modificările ulterioare, Ordinului ministrului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de 

organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat 

şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii 

universitare de licenţă sau masterat, Regulamentului de activitate profesională a studenților, 

Regulamentului cadru privind desfășurarea practicii studenților, Regulamentului de organizare și 

desfășurare a practicii pedagogice la programul de formare psihopedagogică pentru certificarea în 

profesia didactică, Regulamentului de organizare și desfășurare a practicii pedagogice la programul 

de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ale Cartei universitare 

și cu respectarea cerințelor din planurile de învățământ și Fișa disciplinei.  

Pentru acoperirea numărului de locuri necesare efectuării stagiului de practică prevăzut în 

planurile de învățământ au fost încheiate convenții – cadru de practică,  cu unități bază de practică, 

înainte de perioada prevăzută în structura anului universitar și cu unități bază de practică propuse de 

către studenții angajați, corespunzătoare locului de muncă al acestora (sub rezerva respectării 

condițiilor de desfășurare a practicii stabilite la nivel de universitate). 

Stagiile de practică s-au realizat în colaborare cu parteneri care au în domeniul principal de 

activitate operații relevante pentru specializarea studenților. Conținutul practicii de specialitate a fost 

stabilit în cadrul fișelor disciplinelor elaborate la nivelul departamentelor de specialitate pentru 

fiecare program de studiu și formă de învățământ. De asemenea, la nivelul departamentelor s-a 

procedat la elaborarea unor caiete de practică, care au inclus precizări privind justificarea efectuării 
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stagiului de practică și elaborarea unui proiect de practică din care să rezulte abilitățile practice 

dobândite. Situația efectuării stagiului de practică la nivelul facultăților și al DPPD este prezentată în 

continuare. 

1. Facultatea de Știinte ale Educatiei, Drept și Administrație Publică 

A. Studii universitare de licență 

Pentru toate programele de studii s-au încheiat protocoale cu instituțiile-bază de practică din 

domeniul de studii corespunzător, astfel încât să existe locuri pentru toți studenții și să fie asigurată 

realizarea activității de practică profesională. Suplimentar, o parte a studenților au realizat protocoale 

individuale cu instituții publice și unități de învățământ, pentru desfășurarea activității de practică la 

locul de muncă sau mai aproape de domiciliu. Stagiul de practică s-a derulat atât comasat cât și 

săptămânal, conform situației sistematizată în tabelul nr. 6.10.  

 

Tabelul nr.6.10. Situația promovabilității la colocviul de practică 

Nr. 

crt. 

An de 

studii 

Program 

de studii 

 

 

Nr. 

studenți 
Nr ore 

Număr/pondere studenți 

Perioada Repartizati 

 

Nr. studenți 

promovați 

 

Pondere 

promovați  

% 

1.  II, sem. II AP 32 70 32 28 87,50% 19.02-11.05.2018 

2.  II, sem. II RISE 27 56 27 18 66,66% 19.02-11.05.2018 

3.  I, sem. II LLE-LLR 32 42 32 18 56,25% 19.02-11.05.2018 

4.  II, sem. II LLE-LLR 25 42 25 20 80% 19.02-11.05.2018 

5.  III, sem. I LLE-LLR 30 60 30 27 90% 28.11-19.12.2017 

6.  
I, sem. I PIPP 

49 28 49 31 63,26% Săptămânal anii I, II, III  

3 ore/ săptămână 

7.  
I, sem. II PIPP 

49 42 49 34 69,38% Săptămânal anii I, II, III-  

3 ore/ săptămână 

8.  
II, sem. I PIPP 

43 56 43 33 76,74% Săptămânal anii I, II, III- 

3ore/ săptămână 

9.  
II, sem. II PIPP 

43 56 43 37 86,05% Săptămânal anii I, II, III-  

3 ore/ săptămână 

10.  
III, sem. I PIPP 

40 56 40 38 95% Săptămânal anii I, II, III-  

3 ore/ săptămână 

11.  
III, sem. II PIPP 

40 56 40 38 95% Săptămânal anii I, II, III-  

3 ore/ săptămână 

12.  
IV, sem. II Drept, IF 

65 30 65 65 100% Săptămânal 2 ore/ săpt- 

19.02.2018-29.04.2018 

13.  
IV, sem. II Drept, ID 

30 30 30 26 86,66% Săptămânal 2 ore/ săpt- 

19.02.2018-29.04.2018 

Total 505 - 505 413 81,78% - 

 

B. Studii universitare de masterat 

Activitatea de practică s-a derulat la diferite unități bază de practică, pe baza protocoalelor 

încheiate atât de către facultate, cât și a protocoalelor individuale (majoritatea studenților de la 

programul ACUI). Toți studenții prezenți au promovat colocviul susținut, situația pe programe de 

studii fiind prezentată în tabelul nr. 6.11. 
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Tabelul nr.6.11. Situația promovabilității la studii universitare de masterat 
 

 

Nr. 

crt. 

 

An de 

studii 

 

Program 

de studii 

 

Nr. 

studenți 

 

Nr. 

ore 

Număr/pondere studenți  

Perioada Repartizati  

 

Promovați 

colocviu 

Pondere 

promovați 

1. I, sem. II APE 32 42 32 27 84,37% 19.02-11.05.2018 

2. II, sem. II APE 33 56 33 27 81,82% 19.02-11.05.2018 

3. I, sem. II ACUI 37 42 37 31 83,78% 19.02-11.05.2018 

4. II, sem. II ACUI 37 56 37 27 72,97% 19.02-11.05.2018 

Total 139  139 112 80,58% - 

 

Finalizarea stagiului de practică s-a realizat prin susținerea colocviului de practică, pe baza 

evaluării Caietelor de practică elaborate în conformitate cu tematica prevăzută în Fișa disciplinei și a 

notelor propuse de tutorii din cadrul unităților bază de practică în Atestatul de practică. 

2. Facultatea de Științe Economice 

A. Studii universitare de licență 

  S-a derulat un stagiu compact de practică de specialitate pentru anul II de 90 de ore, respectiv 

3 săptămâni, la sfârşitul semestrului 4, cu o durată de 6 ore/zi x 5 zile/săptămână. Pentru toate 

programele de studiu organizate în anul universitar 2017-2018 s-au încheiat 38 de convenţii – cadru 

de practică pentru un număr de 137 studenţi. Stagiul de practică s-a desfăşurat în perioada stabilită în 

structura anului universitar (07.05.2018 – 25.05.2018), sub coordonarea responsabilului de practică şi a 

tutorelui de practică din partea unităţii bază de practică.  Studenţii au avut obligația completării caietului 

de practică, acesta fiind avizat de către tutorele de practică din cadrul unităţii bază de practică şi au 

elaborat un proiect de practică în conformitate cu temele orientative existente în Fişa disciplinei. La 

sfârşitul stagiului de practică s-a organizat activitatea de evaluare sub forma unui colocviu, susţinut 

în faţa unei comisii formată din cel puţin două cadre didactice, fiind acordate note de la 10 la 6. După 

sesiunea de colocvii susţinută în data de 25.05.2018, situaţia promovabilităţii rezultă din datele 

sistematizate în tabelul 6.12. 
 

Tabelul nr.6.12. Situația promovabilității la studii universitare de licență 

Nr. 

crt. 

An 

de 

studii 

 

Program 

de studii 

 

Nr. studenti Număr/pondere studenți 

Perioada Promoție 

curentă 
Restanțieri 

Repartizati  

 

Promovați 

colocviu 

Pondere 

promovați 

 

Restanţieri 

repartizaţi  

Restanţieri 

prezenţi 

Pondere 

restanţieri 

promovați 

1 II ECTS 28 5 28 15 53,57% 5 3 60 % 7.05.2018-

25.05.2018 

2 II 
M 30 

4 30 17 56,67% 4 0 - 8.05.2018-

25.05.2018 

3 II 
FB 

28 2 26 16 61,53% 2 0 - 7.05.2018-

25.05.2018 

4 II 
CIG 

27 - 27 22 81,48% - - - 7.05.2018-

25.05.2018 

5 II 
IE 

26 - 26 16 61,54% - - - 7.05.2018-

25.05.2018 

Total 148 137 86 62,77% 11 3 27,77% - 

*3 studenți sunt plecați în mobilități Erasmus+ 
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B. Studii universitare de masterat 

Desfășurarea stagiului de practică pentru studenţii de la programele de studii universitare de 

masterat organizate la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice s-a realizat în perioada 19.02.2018-

25.05.2018. 

În planul de învăţământ aferent anului universitar 2017-2018, studii universitare de masterat, 

este prevăzută derularea unui stagiu de practică de specialitate care se desfăşoară în fiecare zi de 

vineri ale celor 14 săptămâni din semestrul II al anului II de studiu, respectiv 14 zile x 3 ore/zi (42 

ore). 

Au fost încheiate convenţii – cadru de practică cu unităţi bază de practică înainte de perioada 

prevăzută în structura anului universitar şi s-a continuat cu identificarea altor unităţi corespunzătoare 

în cazul studenţilor angajaţi, care au efectuat stagiul de practică la unităţile corespunzătoare locului 

de muncă. În acest sens, s-au încheiat 40 de convenţii pentru un număr de 90 studenţi.  

Stagiul de practică s-a efectuat sub coordonarea responsabilului de practică şi a tutorelui de practică 

din partea unităţii bază de practică.  Pe durata desfăşurării stagiului de practică, studenţii au completat 

caietul de practică, acesta fiind avizat de către tutorele de practică stabilit la nivelul fiecărei unităţi 

bază de practică şi au elaborat proiectul de practică în conformitate cu temele orientative existente în 

Fişa disciplinei, în funcţie de tipul entităţii în care s-a desfăşurat activitatea -  societate comercială, 

instituţie publică, instituţie bancară sau de credit. 

La sfârşitul stagiului de practică, activitatea de evaluare s-a desfășurat sub forma unui colocviu, 

susţinut în faţa unei comisii de evaluare formată din cel puţin două cadre didactice, fiind acordate 

note de la 10 la 6. După sesiunea de colocvii susţinută în data de 25.05.2018, situaţia promovabilităţii 

este prezentată în tabelul nr.6.13. 

 

Tabelul nr. 6.13. Situația promovabilității la colocviul de practică pentru studenții de la programele  

universitare de masterat 

Nr. 

crt. 

An de 

studii 

 

Program de 

studii 

 

 

Nr. 

ore 

Nr. 

studenți 

Număr/pondere studenți 

Perioada Repartizati  

 

Promovați la 

colocviu 

Pondere 

promovați 

% 

1 II AATS 42 28 28 25 89,29 19.02.2018-25.05.2018 

2 II MDA 42 24 24 18 75,00 19.02.2018-25.05.2018 

3 II FGPE 42 14 14 10 71,43 19.02.2018-25.05.2018 

4 II CAEFC 42 26 26 17 65,38% 19.02.2018-25.05.2018 

Total  92 92 70 76,09% - 
 

 

3. Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale și Comportamentale, departamentul - Sănătate 

și Motricitate  

A. Studii universitare de licență 

La nivelul studiilor universitare de licenţă au fost încheiate 9 convenţii, acorduri și protocoale 

de colaborare pentru un număr total de 333 studenţi, astfel: EFS – anii I, II: 39 respectiv 38 studenţi, 

KMS – anii I, II: 29, respectiv 25 studenţi, AMG – anii I, II, III: câte 30 de studenţi/an, AF, anii – I, 

II: 30, respectiv 27 studenţi, Moașe – anii I, II: 30, respectiv 25 studenţi. 

Coordonarea stagiilor de practică s-a realizat sub îndrumarea unui colectiv de cadre didactice 

desemnate pentru fiecare specializare în parte, respectând numărul de ore prevăzute în planurile de 

învățământ, aferent fiecărei discipline. Rezultatele înregistrate după derularea stagiilor de practică 
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(pentru programele de studii universitare de licență la care s-a încheiat perioada stabilită) sunt 

sintetizate în tabelul nr.6.14. 

 

Tabelul nr.6.14. Situația promovabilității la nivelul studiilor universitare de licență 

Nr. 

crt. 

An de 

studii 

 

Program de 

studii 

 

Nr. 

studenți 
Nr ore 

Număr/pondere studenți  

Repartizati 

 

Promovați la 

colocviu  

 

Pondere 

promovați la 

colocviu % 

Perioada 

1.  Anul I EFS  39 42 39 30 76,92% 22.01.2018-  26.01.2018 

2.  Anul I EFS  39 42 39 28 71,79% 04.06.2018- 08.06.2018 

3.  Anul II EFS 38 28 38 28 73,68% 28.05.2018– 01.06.2018 

4.  Anul II EFS 38 28 

42 

38 27 71,05% 04.06.2018– 10.06.2018 

5.  Anul I KMS 29 29 21 72,41% 22.01.2018-  26.01.2018 

6.  Anul I KMS 29 42 29 20 68,96% 04.06.2018- 08.06.2018 

7.  Anul II KMS 25 42 25 19 76,00% 28.05.2018– 01.06.2018 

8.  Anul II KMS 25 42 25 21 84,00% 04.06.2018– 10.06.2018 

9.  Anul I AF 30 60 30 27 90,00% 18.06.2018 – 01.07.2018 

10.  Anul II AF 27 90 27 26 96,29% 18.06.2018 – 08.07.2018 

11.  Anul I AMG 30 120 30 29 96,66 18.06.2018 – 15.07.2018 

12.  Anul II AMG 30 120 30 30 100 18.06.2018 – 15.07.2018 

13.  Anul III AMG 30 120 30 27 90,00 18.06.2018 – 15.07.2018 

14.  Anul I Moașe 30 120 30 26 96,29 18.06.2018 – 15.07.2018 

15.  Anul II Moașe 25 120 25 23 76,66 18.06.2018 – 15.07.2018 

TOTAL* 464 - 464 381 82,11% - 

* Număr total de studenți care au efectuat stagiile de practică, cu precizarea că unele grupe au efectuat 2 stagii de practică 

(în semestrul I și în semestrul al II-lea). 

 

 

B. Studii universitare de masterat 

 La nivelul studiilor universitare de masterat a fost încheiat un protocol de practică obligatorie 

pentru un număr total de 45 studenţi (SMADTL). Stagiile de practică pentru programele de studii 

universitare de masterat s-au desfăşurat pe parcursul celor două semestre ale anului universitar 2017-

2018, sub coordonarea unui colectiv de cadre didactice desemnate pentru fiecare specializare în parte, 

respectând-se fișele disciplinelor aferente. 

 

Tabelul nr. 6.15. Situația promovabilității la studii universitare de masterat 
 

Nr. 

crt. 

An de 

studii 

Program de 

studii 

Nr. 

studenți 

Nr. 

ore 

Număr/pondere studenți  

Perioada 
Repartizati  

 

Promovați 

colocviu 

Pondere 

promovați 

% 

1. Anul I SMADTL 26 28 26 21 80,77% pe parcursul sem I 

2. Anul I SMADTL 26 28 26 22 84,62% pe parcursul sem II 

3. Anul II SMADTL 19 28 19 17 89,47% pe parcursul sem I 

Total 71 - 71 60 84,51% - 
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La Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale și Comportamentale – departamentele 

Inginerie industrială și automatică și Energie, Mediu și Agroturism, pentru anul universitar 2017-

2018, în vederea efectuării practicii de specialitate a studenţilor de la studii universitare de licenţă și 

masterat, s-au încheiat convenţii cadru practică obligatorie, pentru un număr total de 235 de studenţi 

– licență și 52 studenți - master. 

A. Studii universitare de licență 

Au fost încheiate 14 convenţii cadru practică obligatorie pentru un număr total de 235 studenţi 

(TCM – anii II și III, 25 respectiv 29 studenţi, MEn, anii II și III, 32 respectiv 27 studenţi, AIA, anul 

III – 38 studenţi, IMAPA, anul I – 33 studenţi, IPMI – anii II și III, 26 respectiv 25 studenţi), ceea ce 

reprezintă aproximativ 17 studenţi max./unitate de practică. Trebuie precizat faptul că studenții anului 

II AIA – 32 studenți, au efectuat ,,Practica informatică” în laboratoarele de specialitate ale FSTMC - 

specializări tehnice. La sfârşitul stagiului de practică s-a organizat activitatea de evaluare sub forma 

unui colocviu, susţinut în faţa unei comisii de evaluare formată din cadrele didactice care au coordonat 

practica programului de studiu respectiv. După colocviu, susţinut în data de 06.07.2018, situaţia 

promovabilităţii este prezentată în tabelul nr. 6.16: 

 

Tabelul nr.6.16. Situația promovabilității la studii universitare de licență 

Nr. 

crt. 

An de 

studii 

 

Program 

de studii 

 

Nr. 

studenți 
Nr ore 

Număr/pondere studenți 

Perioada Repartizati 

 

Promovați 

la colocviu  

 

Pondere 

promovați la 

colocviu % 

1.  
Anul II 

TCM 25 120 25 16 64% 18.06.2018– 

06.07.2018 

2.  
Anul III TCM 

29 
120 

29 19 65,52% 18.06.2018– 

06.07.2018 

3.  
Anul II MEn 

32 120 32 24 75% 18.06.2018– 

06.07.2018 

4.  
Anul III MEn 

27 120 27 9 33,33% 18.06.2018– 

06.07.2018 

5.  
Anul II AIA 

32 120 32 12 37,50% 18.06.2018– 

06.07.2018 

6.  
Anul III AIA 

38 120 38 23 60,53% 18.06.2018– 

06.07.2018 

7.  
Anul II IPMI 

26 120 26 14 53,85% 18.06.2018– 

06.07.2018 

8.  
Anul III IPMI 

25 120 25 14 56% 18.06.2018– 

06.07.2018 

9.  
Anul I IMAPA 

33 60 33 14 42,42% 18.06.2018– 

27.06.2018 

Total 267 - 267 145 54,31% - 

 

Practica de specialitate aferentă programelor de studii universitare de licenţă s-a desfăşurat în 

perioada 18.06.2018– 06.07.2018 sub coordonarea unui colectiv de cadre didactice desemnate pentru 

fiecare specializare. În conformitate cu Fișa disciplinei, activitatea de practică presupune un număr 

de 120 ore, cu excepția anului I IMAPA, la care sunt prevăzute 60 ore de practică, pe baza 
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protocoalelor de colaborare încheiate între Universitatea ,,Constantin Brâncuşi”, din Târgu-Jiu şi 

agenți economici. 

B. Studii universitare de masterat 

La nivelul studiilor universitare de masterat au fost încheiate 4 convenţii cadru practică 

obligatorie pentru un număr total de 52 studenţi (MCF – 16 studenţi, TAPE – 21 studenţi, MPMI – 

15 studenţi), ceea ce reprezintă aproximativ 13 studenţi max./unitate de practică. 

La sfârşitul stagiului de practică se organizează activitatea de evaluare sub forma unui 

colocviu, susţinut în faţa unei comisii de evaluare formată din cadrele didactice care au coordonat 

practica programului de studiu respectiv, situaţia promovabilităţii fiind prezentată în tabelul nr. 6.17. 

 

Tabelul nr. 6.17. Situația promovabilității la studii universitare de masterat 

Nr. crt. An de 

studii 

Program 

de studii 

Nr. 

studenți 

Nr. ore Nr. studenţi  

 

Perioada 
Repartizati 

 

Promovați 

la colocviu  

 

Pondere 

promovați la 

colocviu % 

1. Anul I MCF 16 154 16 11 65% 18.06.2018– 

13.07.2018 

2. Anul I TAPE 21 154 21 21 100% 18.06.2018– 

13.07.2018 

3. Anul I MPMI 15 154 15 13 87% 18.06.2018– 

13.07.2018 

 Total 52 - 52 45 86,54% - 

 

          Practica de specialitate aferentă programelor de studii universitare de masterat s-a desfăşurat 

în perioada 18.06.2018– 13.07.2018 sub coordonarea unui colectiv de cadre didactice desemnate 

pentru fiecare program de studii. Activitatea de practică se va realiza, conform Fișei disciplinei, într-

un număr de 154 ore, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între Universitatea ,,Constantin 

Brâncuşi, din Târgu-Jiu şi agenți economici. 

4. DPPD 

Obiectivele practicii pedagogice derulată în cadrul DPPD sunt formarea, dezvoltarea şi 

aplicarea cunoştinţelor specifice programului psihopedagogic astfel încât să se asigure dobândirea 

categoriilor de competente specifice profesiunii didactice. Activitatea de organizare și derulare s-a 

desfășurat în parteneriat şi pe bază de protocoale încheiate cu unităţile de învăţământ din județul Gorj. 

În anul universitar 2017/2018 au fost încheiate 12 protocoale de colaborare cu unitățile de învățământ, 

pentru desfășurarea practicii pedagogice în bune condiţii. 

Situaţia privind numărul de ore şi credite pentru disciplina Practică pedagogică, la programul 

de formare psihopedagogică, Nivelurile I şi II este sintetizată în tabelul nr. 6.18. 

 

Tabelul nr. 6.18. Situația numărului de ore privind practica pedagogică 

Nivel Anul Nr. ore/sem. I Nr. credite 
Nr. ore/sem. 

II 

Nr. 

credite 

I 
III 42 3 36 2 

I PU 42 3 36 2 

II 
II - - 42 5 

II PU - - 42 5 
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În  anul universitar 2017/2018 DPPD a organizat activitatea de practică pedagogică și pentru 

programul de studii de licență PIPP. Situația privind numărul de ore și credite pentru disciplina 

Practică pedagogică, pentru acest program este reflectată în tabelul nr. 6.19. 

 

Tabelul nr. 6.19. Situația numărului de ore privind practica pedagogică la programul de studii 

universitare de licență PIPP 

Anul/specializarea Nr. ore/sem. I Nr. credite Nr. ore/sem. II Nr. credite 

I PIPP 28 2 42 2 

II PIPP 56 4 56 4 

III PIPP 56 3 56 3 

 

Pentru anul I PIPP, la solicitarea studenților, a fost realizat un portofoliu intitulat ,,Portofoliu 

de materiale  PIPP”  la Tipografia Universităţii ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, disponibil în 

format digital. Studenţii au avut la dispozitie fişe de lucru elaborate în conformitate cu cerinţele 

pedagogice ale curriculumului pentru specializarea PIPP şi a practicii pedagogice pentru nivelul 

preşcolar. Activităţile incluse în cadrul programelor de studiu la disciplinele Practică pedagogică 

observativă la nivel preşcolar, Practică pedagogică la nivel preşcolar și Practică pedagogică la nivel 

primar au fost însoţite de  modele de fişe de lucru şi activitate în format word, disponibile pentru toţi 

studenţii prin biblioteca FSEDAP și în format electronic, astfel încât să fie asigurată elaborarea 

portofoliilor şi a lucrărilor specifice, în conformitate cu prevederile curriculumului pentru 

învăţământul primar şi preşcolar.  

Lista unităţilor de învăţământ şi a mentorilor a fost propusă de către Consiliul DPPD şi aprobată 

de Senatul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Selecţia mentorilor a fost realizată în 

urma unui interviu, organizat de DPPD. În vederea susţinerii activităţii de practică pedagogică, 

studenţii şi cursanţii au avut la dispoziţie Caietul de practică pedagogică. 
Pentru semestrul I al anului universitar 2017/2018, situația promovării colocviului de practică 

pedagogică este prezentată în tabelul nr. 6.20. 

 

Tabelul nr. 6.20. Situația promovabilității la colocviul de practică pedagogică - Nivelul I  - licență 

Programul de 

studii 

Nr. 

studenţi 

înscrişi 

Nr. studenti 

promovaţi 

Semestrul I 

Grad de 

promovare % 

Nr. studenți 

promovaţi 

Semestrul II 

Grad de 

promovare % 

Ştiințe inginerești 16 13 81,25% 12 75 % 

Ştiințe economice 12 12 100% 9 75 % 

Drept 7 5 71,43% 5 71,43 % 

AP 11 7 63,64% 7 63,64% 

RISE 4 4 100% 3 75% 

LLE-LLR 23 20 86,96% 22 95,65% 

EFS 16 7 43,75% 10 62,50% 

KMS 5 5 100% 4 80 % 

AMG 3 3 100% 3 100 % 

Total 97 76 78,35% 75 77,32% 

Nivelul I -  regim postuniversitar 

Programul de 

studii 

Nr. 

studenţi 

înscrişi 

Nr. studenti 

promovaţi 

Grad de 

promovare % 

Nr. studenti 

promovaţi 

Semestrul II 

Grad de 

promovare % 
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Ştiințe inginerești 3 2 66,67% 3 100 % 

Ştiințe economice 8 4 50% 4 50 % 

Drept 7 1 14,29% 3 42,85% 

LLE-LLR 2 1 50% 1 50 % 

Sănătate 7 7 100% 7 100% 

EFS 9 8 88,89% 7 77,77 % 

Total 36 23 63,89% 25 69,44% 

Nivelul II - master 

Programul de studii Nr. studenţi înscrişi 
Nr. studenti promovaţi 

Semestrul II 

Grad de promovare 

% 

Ştiințe inginerești 7 7 100% 

Ştiințe economice 11 9 81,82 % 

Drept 1 1 100% 

EFS 10 6 60% 

Total 29 23 79,31% 

Nivelul II -  regim postuniversitar 

Programul de studii 
Nr. studenţi 

înscrişi 

Nr. studenti 

promovaţi 
Grad de promovare % 

Ştiințe inginerești 5 3 60% 

Ştiințe economice 1 1 100 % 

Științe administrative 1 - 0 % 

EFS 7 4 57,14 % 

Total 14 8 57,14% 

 

Situaţia promovării colocviului de practică pedagogică la programul de studii universitare de 

licență PIPP este prezentată în tabelul nr. 6.21. 

 

Tabelul nr.6.21. Situația promovabilității la colocviul de practica pedagogică - PIPP 

Anul/ 

specializarea 

Nr. 

studenți 

înscrişi 

Nr. studenţi 

promovaţi 

sem. I 

Nr. studenți 

promovaţi sem. 

II 

Grad de 

promovare sem. I 

Grad de 

promovare 

sem. II 

I PIPP 49 31 34 63,26% 69,38% 

II PIPP 43 33 37 76,74% 86,05% 

III PIPP 40 38 38 95% 95% 

Total 132 102 109 77,27% 82,58% 

 

În vederea eficientizării practicii pedagogice, între DPPD şi Școala de Aplicație ,,Spiru Haret” 

există o bună colaborare în ceea ce priveşte derularea activităţii de practică pedagogică pentru 

specializările LLE-LLR şi PIPP. 

În acest sens, pe parcursul anului universitar 2017/2018, practica pedagogică s-a desfășurat și 

în regim de voluntariat în cadrul Școlii de Aplicație ,,Spiru Haret”, cu sprijinul unor cadre didactice 

din următoarele unități de învățământ: 

 Colegiul Național ,,Spiru Haret”, Târgu-Jiu, Gorj; 

 Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae”, Târgu-Jiu, Gorj; 

 Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu; 

 Școala Gimnazială Nr.1 Rovinari; 

 Grădinița cu Program Prelungit ,,Constantin Brâncuși”, Târgu-Jiu, Gorj; 

 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Târgu-Jiu, Gorj; 

 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Târgu-Jiu; 
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 Grădinița cu Program Normal Nr.13; 

 Grădinița cu Program Prelungit ,,Lumea Copiilor” Târgu-Jiu. 

În anul universitar 2017/2018 calitatea şi eficienţa practicii pedagogice a crescut prin 

participarea studenţilor de la specializările PIPP şi LLE-LLR la activităţile desfăşurate de cadre 

didactice, în regim de voluntariat, în cadrul Școlii de Aplicație ,,Spiru Haret”, precum şi ca urmare a 

creşterii numărului de protocoale de colaborare cu unităţile de învăţământ, cu posibilitatea de a 

asigura organizarea practicii pedagogice pe grupe de 6-10 cursanţi. Pentru îmbunătățirea activității 

de practică pedagogică se impune o implicare activă a coordonatorilor de practică pedagogică şi o 

colaborare accentuată cu mentorii din unităţile de învăţământ. 

Din analiza rapoartelor de practică transmise de către componente, se desprind următoarele 

aspecte: 

- preocuparea pentru asigurarea unui număr suficient de locuri pentru toți studenții, prin 

încheierea de protocoale de practică, precum și respectarea cerințelor privind organizarea și 

derularea practicii de specialitate s-a manifestat la toate componentele; 

- stagiul de practică a fost benefic pentru studenți, atât prin prisma realizării unui contact direct 

al acestora cu profesioniști în domeniu cât și al dezvoltării de aptitudini și competențe 

specifice domeniului de studiu și viitorului profesional; în plus, studenții au avut posibilitatea 

să observe în mod practic organizarea activității într-un loc de muncă și au învățat cum trebuie 

să se comporte în cadrul unui colectiv; 

- menținerea unui procent scăzut de prezentare la stagiile de practică și colocviile de finalizare 

a acestora, fiind necesare activități mai intense pentru identificarea studenților angajați, pentru 

care se pot încheia convenții individuale încă de la începutul anului universitar; 

- consilierea, orientarea și formarea complementară trebuie să se coreleze cu cerințele impuse 

de angajatori pentru ocuparea unui post și să asigure conştientizarea necesității stagiului de 

practică pentru inserţia durabilă pe piaţa muncii; 

- este necesară creearea unei baze de date cu unităţile bază de practică, astfel încât să se asigure 

o informare permanentă a potențialilor angajatori despre absolvenții universității, dar și a 

studenților despre cerințele pieței muncii și posibilitățile de angajare.  

Începând cu anul universitar 2018-2019, pot fi adoptate câteva măsuri pentru îmbunătăţirea 

modului de derulare a activității de practică, astfel încât aceasta să reprezinte o modalitate eficientă 

de pregătire pentru studenţi: 

- preluarea documentelor care atestă efectuarea stagiului de practică de către coordonatorii de 

practică – cadre didactice din cadrul universității de la tutorii din cadrul unităților bază de 

practică; 

- cooptarea unui număr cât mai mare al studenților în cadrul practicii centralizate; 

- organizarea unor întâlniri cu reprezentanții unităților bază de practică pentru implicarea mai 

activă în coordonarea practicii studenţilor; 

- implicarea susținută a cadrelor didactice coordonatoare în identificarea, împreună cu studenţii, 

a cunoştinţelor teoretice aplicate în activitatea unităților bază de practică unde se desfăşoară 

practica; 

- verificarea modului de îndeplinire a sarcinilor impuse prin Fișa disciplinei de către 

coordonatorii de practică – cadre didactice în timpul stagiilor de practică; 

- aplicarea unor chestionare care să evidențieze aspectele negative manifestate la nivelul 

unităților bază de practică la toate componentele; 



106 
 

- încetarea colaborării cu unitățile care nu oferă condiții optime pentru derularea stagiului de 

practică;  

- realizarea unor analize privind modul de desfășurare a stagiilor de practică la nivelul 

componentelor și elaborarea unor programe de măsuri privind diminuarea gradului de 

absenteism. 

 

Școala de Aplicație 

Școala de Aplicație ”Spiru Haret” are ca misiune formarea inițală a personalului didactic 

din învățământul nonuniversitar pentru ciclurile preprimar, primar, gimnazial, liceal, terțiar-

nonuniversitar și profesional.  

Școala de Aplicație a funcționat în anul universitar 2016-2017 experimental, și, începând cu 

anul universitar 2017-2018 a început să desfășoare activități în condiții normale. 

Școala de Aplicație are ca obiective aplicarea strategiilor  subordonate sintagmei ”învățăm-

făcând”: 

  formarea abilităților în domeniul proiectării didactice 

 formarea deprinderilor de predare prin utilizarea strategiilor didactice 

eficiente 

 Inițierea în utilizarea formelor și metodelor de evaluare/categorii de 

vârstă/nivele de învățare 

 inițiere în predarea în condiții speciale de mediu și predare simultană 

 inițiere în cunoașterea  particularităților de  vârstă și personalitate a 

elevilor 

 formarea deprinderilor  specifice activităților extracurriculare, 

activităților educative și a gestionării timpului 

 inițierea în managementul clasei de elevi, management instituțional 

precum și inspecția școlară 

Cadre didactice implicate în  organizarea activităților  în cadrul Școlii de Aplicație ,,SPIRU 

HARET”: 

• Prof. univ.dr. Adrian GORUN 

• Prof. univ.dr. Amalia TODORUȚ 

• Prof. univ.dr. Gheorghe GĂMĂNECI 

• Prof. dr. Gheorghe GORUN  

• Prof. univ.dr. Sorin PUREC 

• Conf. univ.dr. Simion Otilia 

• Conf. univ.dr. Dicu Maria Camelia 

• Conf. univ. dr. Mirabela CURELAR 

• Prof. Mirela SEMEN - Colegiul Național ”Spiru Haret„ Tg-Jiu 

• Prof. Marilena PÎRVULESCU dr. Colegiul Național ”Spiru Haret„ Tg-Jiu 

• Prof. Adriana ȘURCĂ- Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae„ 

•  Prof. Anca BOULEANU- Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu”, Tg-Jiu                

•  Educatoare BURCI Claudia – Grădinița nr.1, Tg-Jiu 

• Prof. Victoria GIORGI - Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae„ 

• Prof. Luciana Maria FÎCEA – Liceul Tehnologic „ General Constantin Șandru” Bâlta  

• Educatoare Adela Mihaela PLEȘA - Grădinița  cu program prelungit „Vis de Copil” 

• Educatoare Constanța TEODORESCU - Grădinița  cu program prelungit „Vis de Copil” 
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 S-au derulat activități de: 

- proiectare didactică (proiect lecție, proiect unitate de învățare, planificare calendaristică 

integrată); 

- susținerea unor lecții  demonstrative pentru învățământul primar (Matematică, Științe ale 

naturii, Comunicare etc.); 

- Susținerea unor activități demonstrative pentru învățământul preșcolar (exemplificarea 

metodei jocului la grădiniță, activități artistice – practice); 

- Participarea la activități extracurriculare (participare serbare de Crăciun organizată de D-na 

învățătoare Șurcă Adriana; 

- Proiectarea de activități extracurriculare (proiect prezentat de consilierul școlar Ciobanu 

Liliana- Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”); 

- Exemplificarea unor metode moderne de predare (ex- învățarea matematicii prin teatru); 

- Susținerea de lecții demonstrative de către studenții de la PIPP și LLE-LLR; 

Au fost implicate cadre didactice de la următoarele unități școlare: 

• Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae”, Târgu-Jiu; 

•  Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu; 

• Colegiul Național ”Spiru Haret„ Târgu-Jiu; 

• Grădinița  cu program prelungit „Vis de Copil”; 

•  Grădinița nr.1, Târgu-Jiu. 

De remarcat implicarea masteranzilor (cadre didactice) de la programul de studii de master 

Administrarea și conducerea unităților de învățământ în derularea unor activități de proiectare și 

predare, pentru buna desfășurare a activității  în cadrul Școlii de aplicație „Spiru Haret”. 

 

6.3. Frecvența studenților. Abandonul școlar 

Frecvența studenților 

În ceea ce privește frecvența studenților la activitățile didactice, aceasta este consemnată în 

condicile de prezență deținute de șefii de grupă, atât la studiile universitare de licență, cât și la studiile 

universitare de masterat. 

Din informațiile culese de la facultăți rezultă că: 

- La Facultatea de Inginerie, din situațiile transmise de îndrumătorii de an, în semestrul I al 

anului universitar 2017/2018, frecvența minimă medie a fost de 22,18% (aproximativ 6 

studenți), iar cea maximă a fost de 51,70% (aproximativ 13 studenți). O situație asemănătoare 

s-a înregistrat și în cel de-al doilea semestru, astfel că frecvența medie minimă la cursuri și 

seminarii a fost de 21,05% (aproximativ 5 studenți), iar cea maximă a fost de 47,50% 

(aproximativ 12 studenți). Cea mai bună frecvență s-a înregistrat la anul I de studii, programul 

de studii universitare de licență Automatică și informatică aplicată (83,01%) și la anul IV de 

studii, programul de studii universitare de licență Tehnologia construcțiilor de mașini 

(91,33%). Cea mai slabă frecvență s-a înregistrat la nivelul programului de studii universitare 

de licență Managementul energiei, anul III (8,56%) și al programului de studii universitare de 

masterat Managementul calității fabricației, anul II (9,15%); 

- La Facultatea de Științe Economice, din situațiile transmise de îndrumătorii de an, în semestrul 

I al anului universitar 2017/2018, frecvența medie minimă a fost de 15,38% (aproximativ 4 

studenți), iar cea maximă a fost de 44,3% (aproximativ 11 studenți). O situație asemănătoare 

s-a înregistrat și în cel de-al doilea semestru, astfel că frecvența medie minimă la cursuri și 

seminarii a fost de 14,72% (aproximativ 4 studenți), iar cea maximă a fost de 33,74% 
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(aproximativ 9 studenți). Cea mai bună frecvență s-a înregistrat la anul I de studii, programul 

de studii universitare de licență Economia comerțului, turismului și serviciilor (70,90%) și la 

anul II de studii, programul de studii universitare de licență Economia comerțului, turismului 

și serviciilor (62,68%). Cea mai slabă frecvență s-a înregistrat la nivelul programului de studii 

universitare de licență Contabilitate, audit și experiză financiară anul II (3,40%) și al 

programului de studii universitare de licență Informatică economică, anul I (3,85%); 

- La Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, din situațiile transmise 

de îndrumătorii de an, în semestrul I al anului universitar 2017/2018, frecvența medie minimă 

a fost de 17,83% (aproximativ 5 studenți), iar cea maximă a fost de 38,49% (aproximativ 11 

studenți). O situație asemănătoare s-a înregistrat și în cel de-al doilea semestru, astfel că 

frecvența medie minimă la cursuri și seminarii a fost de 18,47% (aproximativ 5 studenți), iar 

cea maximă a fost de 34,19% (aproximativ 10 studenți). Cea mai bună frecvență s-a înregistrat 

la anul III de studii, programul de studii universitare de licență Relații internaționale și studii 

europene (58,33%) și la anul I de studii, programul de studii universitare de master 

Administrație publică europeană (57,03%). Cea mai slabă frecvență s-a înregistrat la nivelul 

programului de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

anul III (2,50%) și al programului de studii universitare de licență Relații internaționale și 

studii europene, anul II (4,88%); 

- La Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, din situațiile transmise de îndrumătorii 

de an, în semestrul I al anului universitar 2017/2018, frecvența medie minimă a fost de 19,92% 

(aproximativ 5 studenți), iar cea maximă a fost de 55,9% (aproximativ 15 studenți). O situație 

asemănătoare s-a înregistrat și în cel de-al doilea semestru, astfel că frecvența medie minimă 

la cursuri și seminarii a fost de 17,94% (aproximativ 5 studenți), iar cea maximă a fost de 

49,9% (aproximativ 13 studenți). Cea mai bună frecvență s-a înregistrat la anul I de studii, 

programul de studii universitare de licență Asistent de farmacie (72,96%) și la anul IV de 

studii, programul de studii universitare de licență Asistență medicală generală (78,55%). Cea 

mai slabă frecvență s-a înregistrat la nivelul programului de studii universitare de licență 

Educație fizică și sportivă, anul I (9,28%) și al programului de studii universitare de licență 

Asistență medical generală, anul II (8,3%). 

 

Abandonul școlar 

În tabelul nr. 6.22 este prezentată situația abandonului școlar pe facultăți. Astfel, se poate 

observa că numărul studenților exmatriculați la nivel de universitate este mai mic față de anul 

universitar 2016/2017 cu 5,58%. Cel mai mare abandon s-a înregistrat la Facultatea de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică (81 de studenți), iar cel mai mic la Facultatea de Științe 

Medicale și Comportamentale (28 de studenți). De asemenea, cauza principală a abandonului școlar 

a fost, la nivel de universitate, neacumularea de credite, dar o pondere ridicată o are și neacumularea 

creditelor combinată cu neachitarea taxelor de școlarizare. 
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Tabelul nr. 6.22. Situaţia centralizată a studenţilor exmatriculaţi (la studii universitare de licenţă) la 

sfârşitul anului universitar 2017/2018 

NR. 

CRT

. 

DENUMIRE 

FACULTATE 

 

 

 

 

NR. STUDENŢI 

ÎNSCRIŞI ÎN ANUL 

UNIVERSITAR 

2016/2017  (Î) 

NR. STUDENŢI 

EXMATRICULAŢI LA 

SFÂRŞITUL ANULUI 

UNIVERSITAR 

2016/2017 (E) 

 

PONDERE  (%) 

 

 

MOTIVUL  EXMATRICULĂRII 

BUGE

T 

TAX

Ă 

TOTA

L 

BUGE

T 

TAX

Ă 

TOTA

L 

BUGE

T 
TAXĂ 

TOTA

L 

1.CRED

ITE 

NEACU

MULA

TE 

VA 

VP* 

2.TA

XE 

NEA

CHIT

ATE 

VA 

VP* 

3.CRE

DITE 

NEA

CUM

ULAT

E 

+  

TAXE 

NEA

CHIT

ATE 

VA 

VP* 

4.ALTE 

CAUZE

: (Ex. 

nereluar

ea 

studiilor 

după 

întrerup

ere) 

VA 

VP* 

5.DE

CED

ATI 

 

VA 

VP* 

1 

Facultatea de Științe 

Medicale și 

Comportamentale 

 

260 

 

146 

 

406 

 

9 19 28 3,46 13,01 6,89 
9 

32,1 

0 

0 

19 

67,8

5 

1 

3,57 

 

0 

0 

 

2 
Facultatea de 

Ştiinţe Economice 
351 101 452 31 23 54 8,83 22,77 15,38 

28 

51,85 

0 

0 

23 

42,5

9 

3 

5,55 

0 

0 

3 

Facultatea de 

Ştiinţe ale 

Educaţiei, Drept și 

Administrație 

Publică  

416 382 798 28 53 81 6,73 13,87 10,15 
28 

34,56 

0 

0 

53 

65,4

3 

0 

0 

0 

0 

4  
Facultatea de 

Inginerie 
466 37 503 65 9 74 13,94 24,32 14,71 

62 

83,78 
0 

8 

10,8

1 

3 

4,05 

1 

1,35 

TOTAL UCB 

1493 666 2159 133 104 237 8,24 18,49 11,78 
127 

50,57 

0 

0 

111 

46,6

7 

7 

3,29 

1 

1,35 

     *VA = VALOARE ABSOLUTĂ ;  VP = VALOARE PROCENTUALĂ 

 

La nivelul studiilor universitare de masterat se constată o scădere a abandonului școlar față de 

anul universitar 2016/2017 cu 23,34%, abandon determinat în principal de neacumularea de credite 

cumulat cu neachitarea taxelor de școlarizare (71,26%). Cel mai mare număr de masteranzi 

exmatriculați s-a înregistrat la Facultatea de Științe Economice (23 de masteranzi dintr-un total de 

200 de masteranzi), ceea ce reprezintă 11,50%. Cel mai redus abandon s-a înregistrat la Facultatea de 

Științe Medicale și Comportamentale (5 masteranzi dintr-un total de 45 de masteranzi), ceea ce 

reprezintă 11,11%. 
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Tabelul nr. 6.23. Situaţia centralizatoare a studenţilor exmatriculaţi (la studii universitare de 

masterat) la sfârşitul anului universitar 2017/2018 

NR. 

CRT

. 

DENUMIRE 

FACULTATE 

NR. STUDENŢI ÎNSCRIŞI ÎN 

ANUL UNIVERSITAR 

2016/2017  (Î) 

NR. STUDENŢI 

EXMATRICULAŢI LA 

SFÂRŞITUL ANULUI 

UNIVERSITAR 2016/2017 (E) 

 

PONDERE  (%) 

 

 

MOTIVUL EXMATRICULĂRII 

BUGET TAXĂ 
TOTA

L 
BUGET TAXĂ 

TOTA

L 
BUGET TAXĂ 

TOTA

L 

1.CRE

DITE 

NEAC

UMUL

ATE 

VA 

VP* 

2.TAX

E 

NEAC

HITAT

E 

VA 

VP* 

3.CRE

DITE 

NEAC

UMUL

ATE+  

TAXE 

NEAC

HITAT

E 

VA 

VP* 

4.ALT

E 

CAUZ

E: (Ex. 

nerelua

rea 

studiilo

r după 

întrerup

ere)  

VA 

VP* 

1 

Facultatea de 

Științe 

Medicale și 

Comportamenta

le 

20 25 45 2 3 5 10 12 11,11 
2 

40 

0 

0 

3 

60 

0 

0 

2 

Facultatea 

de Ştiinţe 

Economice  

80 120 200 2 21 23 2,50 17,50 11,50 
2 

8,69 

0 

0 

21 

91,30 

0 

0 

3 

Facultatea de 

Ştiinţe ale 

Educaţiei, 

Drept și 

Administrați

e Publică 

80 146 226 1 10 11 1,25 6,84 4,86 
1 

9,09 

0 

0 

10 

90,90 

0 

0 

4 
Facultatea de 

Inginerie 
78 31 109 3 4 7 3,84 12,90 6,42 

3 

42,85 
0 

3 

42,85 

1 

14,28 

TOTAL UCB 
258 322 580 8 38 46 4,39 12,31 8,47 

8 

25,15 

0 

0 

43 

71,26 

1 

14,28 

         *VA = VALOARE ABSOLUTĂ ;  VP = VALOARE PROCENTUALĂ 

La Programul de studii psihopedagogice abandonul este prezentat în tabelele nr. 6.24 – 6.27. 

Numărul studenților exmatriculați la nivelul I – licență este de 75, ceea ce reprezintă 16,16% din 

numărul studenților înmatriculați. În proporție de 70,66% abandonul s-a datorat creditelor 

neacumulate. Cei mai mulți studenți  care au abandonat studiile erau în regim fără taxă, în proporție 

de 72% din totalul celor care au abandonat. 

Tabelul nr. 6.24. Situaţia centralizată a studenţilor exmatriculaţi – NIVELUL I (licență) -  la sfârşitul 

anului universitar 2017/2018 

NR. 

CRT

. 

DENUMIRE 

FACULTAT

E 

 

 

 

 

NR. STUDENŢI 

ÎNSCRIŞI ÎN ANUL 

UNIVERSITAR 

2017/2018  (Î) 

NR. STUDENŢI 

EXMATRICULAŢI LA 

SFÂRŞITUL ANULUI 

UNIVERSITAR 

2017/2018 (E) 

 

PONDERE  (%) 

 

 

MOTIVUL  EXMATRICULĂRII 

BUGE

T 

TAX

Ă 

TOTA

L 

BUGE

T 

TAX

Ă 

TOTA

L 

BUGE

T 
TAXĂ 

TOTA

L 

1.CRED

ITE 

NEACU

MULA

TE 

VA 

VP* 

2.TA

XE 

NEA

CHIT

ATE 

VA 

VP* 

3.CRED

ITE 

NEACU

MULA

TE 

+  

TAXE 

NEACH

ITATE 

VA 

VP* 

4.ALTE 

CAUZE

: (Ex. 

exmatric

ulat la 

facultate

) 

VA 

VP* 

5.DECE

DATI 

 

VA 

VP* 

1. DPPD 406 58 464 54 21 75 13,30 36,21 16,17 53 0 20 2 0 

     *VA = VALOARE ABSOLUTĂ ;  VP = VALOARE PROCENTUALĂ 
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La nivelul I – postuniversitar au abandonat studiile doar 7 cursanți dintr-un număr total de 36, ceea 

ce reprezintă 19,44%, toți din cauza crediteleor neacumulate și neachitării taxei de studii. 

 

Tabelul nr. 6.25. Situaţia centralizatoare a studenţilor exmatriculaţi  -NIVELUL I- regim 

postuniversitar- la sfârşitul anului universitar 2017/2018 

NR. 

CR

T. 

DENUMIR

E 

FACULTA

TE 

NR. STUDENŢI ÎNSCRIŞI 

ÎN ANUL UNIVERSITAR 

2017/2018 (Î) 

NR. STUDENŢI 

EXMATRICULAŢI LA 

SFÂRŞITUL ANULUI 

UNIVERSITAR 2017/2018 

(E) 

 

PONDERE  (%) 

 

 

MOTIVUL EXMATRICULĂRII 

BUGET 
TAX

Ă 

TOTA

L 
BUGET 

TAX

Ă 

TOTA

L 
BUGET 

TAX

Ă 

TOTA

L 

1.CRE

DITE 

NEAC

UMUL

ATE 

VA 

VP* 

2.TAXE 

NEACHI

TATE 

VA 

VP* 

3.CREDI

TE 

NEACU

MULAT

E+  

TAXE 

NEACHI

TATE 

VA 

VP* 

4.ALT

E 

CAUZ

E: (Ex. 

nerelua

rea 

studiilo

r după 

întreru

pere)  

VA 

VP* 

1 DPPD - 36 36 0 7 7 0 19,44 19,44 0 0 7  

*VA = VALOARE ABSOLUTĂ ;  VP = VALOARE PROCENTUALĂ 

 

La nivelul II – master abandonul este mai scăzut decât la nivel licență, acesta fiind de 9,23% 

(6 masteranzi), majoritatea masteranzilor fiind exmatriculați din cauza creditelor neacumulate.  

 

Tabelul nr. 6.26. Situaţia centralizatoare a studenţilor exmatriculaţi)-NIVELUL II (master) - la 

sfârşitul anului universitar 2017/2018 

NR

. 

CR

T. 

DENUMIRE 

FACULTAT

E 

NR. STUDENŢI ÎNSCRIŞI 

ÎN ANUL UNIVERSITAR 

2017/2018 (Î) 

NR. STUDENŢI 

EXMATRICULAŢI LA 

SFÂRŞITUL ANULUI 

UNIVERSITAR 2017/2018 

(E) 

 

PONDERE  (%) 

 

 

MOTIVUL EXMATRICULĂRII 

BUGET 
TAX

Ă 

TOTA

L 
BUGET 

TAX

Ă 

TOTA

L 
BUGET 

TAX

Ă 

TOTA

L 

1.CRE

DITE 

NEAC

UMUL

ATE 

VA 

VP* 

2.TAX

E 

NEAC

HITAT

E 

VA 

VP* 

3.CREDIT

E 

NEACUM

ULATE+  

TAXE 

NEACHIT

ATE 

VA 

VP* 

4.ALTE 

CAUZE: 

(Ex. 

nereluare

a 

studiilor 

după 

întreruper

e)  

VA 

VP* 

1 DPPD 47 18 65 4 2 6 8,51 11,11 9,23 4 0 2 0 

*VA = VALOARE ABSOLUTĂ ;  VP = VALOARE PROCENTUALĂ 

 

La nivelul II – postuniversitar a abandonat studiile un singur cursant, reprezentând 7,14%, ca 

urmare a neacumulării creditelor și neachitării taxei de școlarizare. 
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Tabelul nr. 6.27. Situaţia centralizatoare a studenţilor exmatriculaţi  - NIVELUL II - regim 

postuniversitar  la sfârşitul anului universitar 2017/2018 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Facultate 

Nr. Studenţi Înscrişi În Anul 

Universitar 2017/2018 (Î) 

Nr. Studenţi Exmatriculaţi La 

Sfârşitul Anului Universitar 

2017/2018 (E) 

 

Pondere  (%) 

 

 

Motivul Exmatriculării 

BUGET TAXĂ 
TOTA

L 
BUGET TAXĂ 

TOTA

L 
BUGET TAXĂ 

TOTA

L 

1.CREDI

TE 

NEACU

MULAT

E 

VA 

VP* 

2.TAX

E 

NEAC

HITAT

E 

VA 

VP* 

3.CREDI

TE 

NEACU

MULAT

E+  

TAXE 

NEACHI

TATE 

VA 

VP* 

4.ALTE 

CAUZE: 

(Ex. 

Nereluare

a 

Studiilor 

După 

Întrerupe

re)  

VA 

VP* 

1 DPPD 0 14 14 0 1 1 0 7,14 7,14 0 0 1  

*VA = VALOARE ABSOLUTĂ ;  VP = VALOARE PROCENTUALĂ 

NOTĂ: Situaţia este întocmită prin prelucrarea datelor asumate şi transmise de componente 

 

La nivelul DPPD au abandonat stuiile prin exmatriculare un număr de 89 de studenți în anul 

universitar 2017/2018, ceea ce reprezintă 15,37%, mai ridicat decât la nivelul facultăților universității, 

dar mai redus față de anul universitar 2016/2017 (16,67%). 

În anul universitar 2017/2018, la nivelul facultăților situația abandonului este prezentată în 

tabelele nr. 6.28 – 6.30. 

 

Tabelul nr.6.28. Situația abandonului la Facultatea de Ingineri, în anul universitar 2017/2018 

Anul 

de 

studiu 

Programul 

de studii 

Nr. 

studen

ți 

buget 

Nr. 

studenți 

taxă 

Nr. 

total 

studenți 

Exmatriculați 

Total 

studenți 

care au 

abando

nat 

studiile 

Buget 

Motivul 

exmatri

culării 

Taxă 

Motivul 

exmatri

culării 

I 

Tehnologia 

construcţiilo

r de maşini 

30+1 

mold 

cu 

bursa+

1 sârb 

cu 

bursa 

2 34 8 
Situație 

școlară 
1 

Situație 

școlară+

taxă 

9 

Management

ul energiei 
29 1 30 

11+1= 

12 

Situație 

școlară 

+ nu a 

solicitat 

reluarea 

studiilor 

după 

întrerup

ere 

0 - 12 
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Automatică 

şi 

informatică 

aplicată 

28+2 

mold 

fara 

bursa 

1 31 6+2=8 

Situație 

școlară 

+ nu au 

solicitat 

reluarea 

studiilor 

după 

întrerup

ere 

1 

Situație 

școlară+

taxă 

9 

Inginerie și 

management 

în 

alimentație 

publică și 

agroturism 

26+1rr

om 
6 33 7 

Situație 

școlară 
1 

Situație 

școlară+

taxă 

8 

Inginerie 

medicala 
27 1 28 8 

Situație 

școlară 
1 

Situație 

școlară+

taxă 

9 

TOTAL 

anul I 
145 11 156 43 - 4 - 47 

II 

Tehnologia 

construcţiilo

r de maşini 

23+1 

mold 

fara 

bursa+

1 sârb 

cu 

bursă 

0 25 2 
Situație 

școlară 
0 - 2 

Management

ul energiei 

29+1 

mold 

fara 

bursa 

1+1r 32 2 

Situație 

școlară 
1 

Situație 

școlară+

taxă 

3 

Automatică 

şi 

informatică 

aplicată 

27+1rr

om+1 

sârb cu 

bursă 

1+1 

r+1relua

re 

32 4 

Situație 

școlară 
1 

Situație 

școlară+

taxă 

5 

Ingineria şi 

protecţia 

mediului în 

industrie 

24 2 26 2 
Situație 

școlară 
0 - 2 

TOTAL 

anul II 
108 7 115 10  2  12 

III 

Tehnologia 

construcţiilo

r de maşini 

28 1r 29 1 

Situație 

școlară 0 - 1 

Management

ul energiei 
27 0 27 1 

Situație 

școlară 0 - 1 

Automatică 

şi 

informatică 

aplicată 

34 2+2r 38 1 

Situație 

școlară 
0 - 1 
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Ingineria şi 

protecţia 

mediului în 

industrie 

24 1r 25 0 - 1 

Situație 

școlară+

taxă 

1 

TOTAL 

anul III 
113 6 119 3 - 1 - 4 

IV 

Tehnologia 

construcţiilo

r de maşini 

22 
1+1 r+1 

ext 
25 1 

Situație 

școlară 0 - 1 

Termoenerg

etica 

 

31 4r 35 3 

Situație 

școlară 1 

Situație 

școlară+

taxă 
4 

Automatică 

şi 

informatică 

aplicată 

23 3+3r 29 0 - 1 

Situație 

școlară+

taxă 
1 

Ingineria şi 

protecţia 

mediului în 

industrie 

23 1r 24 5 
Situație 

școlară 
0 - 5 

TOTAL 

anul IV 
99 14 113 9 - 2 - 11 

Total licență 465 38 503 65 - 9 - 74 

I 

Tehnologii 

avansate de 

producere a 

energiei 

electrice 

18+1rr

om 
2 21 0 - 0  0 

Manageme

ntul calitățíi 

fabricației 

10 6 16 1 

Situație 

școlară 3 

Situație 

școlară+

taxă 

4 

Manageme

ntul 

protecţiei 

mediului în 

industrie 

10 
4+1 

Spania 
15 1 

Situație 

școlară 

0 - 1 

 
TOTAL 

anul I 
39 13 52 2  3  5 

II 

Manageme

ntul calitățíi 

fabricației 

10 2 12 0 - 1 

Situație 

școlară+

taxă 

1 

Tehnologii 

avansate de 

producere a 

energiei 

9+1rro

m 
3 13 0 - 0 - 0 

Manageme

ntul 

protecţiei 

10 9 19 1 
Situatie 

scolara 
0 - 1 
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mediului în 

industrie 

Conducerea 

avansată a 

proceselor 

industriale 

9 4 13 0 - 0 - 0 

TOTAL 

anul II 
39 18 57 1 - 1 - 2 

TOTAL MASTER 78 31 109 3 - 4 - 7 

Total facultate 543 69 612 68 - 13 - 81 

 

 

Tabelul nr.6.29.Situația abandonului la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în anul 

universitar 2017/2018 

Anul 

de 

studiu 

Programul de 

studii 

Nr. 

studenți 

buget 

Nr. 

studenți 

taxă 

Nr. total 

studenți 

Exmatriculați Total 

studenți 

care au 

abandonat 

studiile 

Buget Motivul 

exmatriculării 

Taxă Motivul 

exmatriculării 

 

 

 

 

 

I 

 

Educație fizică 

și sportivă 

17 22 39 1 - neprezentare  

- credite 

neacumulate 

3 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

4 

Kinetoterapie şi 

motricitate 

specială 

10 20 30 2 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

3 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

5 

Asistenţă 

medicală 

generală 

11 19 30 0 neprezentare  

- credite 

neacumulate 

1 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

1 

Moaşe 11 19 30 1 neprezentare  

- credite 

neacumulate 

4 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

5 

Asistenţă de 

farmacie 

11 19 30 1 neprezentare  

- credite 

neacumulate 

0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

1 

Total anul I 60 99 159 5 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

11 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa 

neachitată 

16 

 

 

II 

 

 

Educaţie fizică 

şi sportivă 

26 12 38 1 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

3 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

4 

Kinetoterapie şi 

motricitate 

specială 

17 8 25 0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

3 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

3 
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-taxa neachitată 

Asistenţă 

medicală 

generală 

28 2 30 0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

0 

Moaşe 22 3 25 1 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

1 

Asistenţă de 

farmacie 

20 7 27 1 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

1 

Total anul II 113 32 145 3 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

6 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa 

neachitată 

9 

 

 

 

 

III 

Educaţie fizică 

şi sportivă 

21 7 28 0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

1 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

1 

Kinetoterapie şi 

motricitate 

specială 

23 3 26 1 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

1 

Asistenţă 

medicală 

generală 

26 4 30 0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

0 

Total anul III 70 14 84 1 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

1 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa 

neachitată 

2 

 

IV 

Asistenţă 

medicală 

generală 

17 1 18 0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

2 

Total anul IV 17 1 18 0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa 

neachitată 

0 

Total licență 260 146 406 9 

 

-neprezentare  

- credite 

neacumulate 

18 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa 

neachitată 

27 

 

I 

Ştiinţa 

motricităţii în 

activităţi 

10 16 26 2 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

2 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

4 
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didactice şi de 

timp liber 

Total anul I 10 16 26 2 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

2 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa 

neachitată 

4 

II Ştiinţa 

motricităţii în 

activităţi 

didactice şi de 

timp liber 

10 9 19 0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

1 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa neachitată 

1 

Total anul II 10 9 19 0 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

1 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa 

neachitată 

1 

Total master 20 25 45 2 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

3 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa 

neachitată 

5 

Total facultate 280 171 451 11 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

21 -neprezentare  

- credite 

neacumulate 

-taxa 

neachitată 

32 

 

Tabelul nr. 6.30. Situația abandonului la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație 

Publică în anul universitar 2017/2018 

Anul 

de 

studiu 

Programul de 

studii 

Nr. 

studenți 

buget 

Nr. 

studenți 

taxă 

Nr. 

total 

studenți 

Exmatriculați Total 

studenți 

care au 

abandonat 

studiile 

Buget Motivul 

exmatriculării 

Taxă Motivul 

exmatriculării 

I Drept IF 27 47 74 6 Credite 

neacumulate 

10 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

16 

I Drept ID - 60 60 - - 7 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

7 

I Administraţie 

publică 

26 8 34 2 Credite 

neacumulate 

3 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

5 

I Relaţii 

internaţionale 

şi studii 

europene 

26 4 30 5 Credite 

neacumulate 

2 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

7 
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I Limba și 

literatura 

engleză-Limba 

și literatura 

română  

22 2 24 4 Credite 

neacumulate 

1 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

5 

I Pedagogia 

învăţământului 

primar şi 

preşcolar 

19 30 49 7 Credite 

neacumulate 

4 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

11 

Total anul I 120 151 271 24 Credite 

neacumulate 

27 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

51 

II Drept IF 23 36 59 1 Credite 

neacumulate 

9 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

10 

II Drept ID - 34 34 - Credite 

neacumulate 

2 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

2 

II Administraţie 

publică 

28 4 32 - Credite 

neacumulate 

1 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

1 

II Relaţii 

internaţionale 

şi studii 

europene 

25 - 25 1 Credite 

neacumulate 

- - 1 

II Limba și 

literatura 

engleză-Limba 

și literatura 

română  

21 4 25 1 Credite 

neacumulate 

1 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

2 

II Pedagogia 

învăţământului 

primar şi 

preşcolar 

19 24 43 - Credite 

neacumulate 

2 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

2 

Total anul II 116 102 218 3 Credite 

neacumulate 

15 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

18 

III Drept IF 33 35 68 - Credite 

neacumulate 

5 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

5 

III Drept ID - 23 23 - - - - - 

III Administraţie 

publică 

27 2 29 - - 1 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

1 

III Relaţii 

internaţionale 

şi studii 

europene 

20 4 24 - - 1 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

1 
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III Limba și 

literatura 

engleză-Limba 

și literatura 

română  

23 7 30 - - - - - 

III Pedagogia 

învăţământului 

primar şi 

preşcolar 

25 15 40 - - 1 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

1 

Total anul III 128 86 214 - - 8 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

8 

IV Drept IF 52 13 65 1 Credite 

neacumulate 

2 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

3 

IV Drept ID - 30 30 - - 1 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

1 

Total anul IV 52 43 95 1 Credite 

neacumulate 

3 Credite 

neacumulate 

și taxă 

neachitată 

4 

Total licență 416 382 798 28 Credite 

neacumulate 

53 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

81 

I Carieră 

judiciară 

9 12 21 - - - - - 

I Protecția 

juridică a 

persoanei și a 

patrimoniului 

său 

7 8 15 - - - - - 

I Administraţie 

publică 

europeană 

13 19 32 - - 2 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

2 

I Administrarea 

şi conducerea 

unităţilor de 

învăţământ 

12 47 59 1 Credite 

neacumulate 

2 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

3 

Total anul I 41 86 127 1 Credite 

neacumulate 

4 Credite 

neacumulate 

și taxă 

neachitată 

5 

II Carieră 

judiciară 

10 24 34 - - 2 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

2 
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II Administraţie 

publică 

europeană 

17 16 33 

 

 

- - 3 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

3 

II Administrarea 

şi conducerea 

unităţilor de 

învăţământ 

12 20 32 - - 1 Credite 

neacumulate și 

taxă neachitată 

1 

Total anul II 39 60 99 - - 6 Credite 

neacumulate 

și taxă 

neachitată 

6 

Total master 80 146 226 1 Credite 

neacumulate 

10 Credite 

neacumulate 

și taxă 

neachitată 

11 

Total facultate 496 528 1024 29 Credite 

neacumulate 

63 Credite 

neacumulate 

și taxă 

neachitată 

92 

 

În ceea ce privește cauzele abandonului școlar acestea pot fi: 

a) de ordin social; 

b) aparținătoare mediului universitar; 

c) cauze ce țin de persoana care abandonează universitatea.  

În urma aplicării unui chestionar îndrumătorilor de an cauzele abandonului ar fi: 

- sărăcia în rândul tinerilor; 

- slaba pregătire a tinerilor; 

- alegerea greșită a specializării sau a facultății deoarece nu au acces la consiliere de 

specialitate; 

- neadaptarea la domeniul ales; 

- lipsa locurilor de muncă pentru persoane cu studii superioare în zona noastră și oportunitatea 

de a câștiga mai mult în străinătate și chiar de a-și continua studiile în străinătate; 

- căsătoria sau nașterea unui copil pot reprezenta cauze ale abandonului temporar; 

- admiterea la școlile militare; 

-  studenți provenind din familii în care părinții nu le pot asigura condițiile materiale pentru a 

urma studii superioare; 

-  studenți care au propria familie, fiind astfel obligați să desfășoare o activitate remunerată 

pentru susținerea familiei și, de asemenea, să dedice timp familiei; astfel, timpul pe care îl pot 

aloca activităților legate de pregătirea profesională se reduce semnificativ; 

- interesul din ce în ce mai mare pentru profesii în cadrul MApN sau MI, profesii care în 

viziunea tinerilor au multiple avantaje: loc de muncă asigurat după finalizarea studiilor, 

salarizare decentă încă de la începutul carierei, statut social și profesional, posibilități de 

avansare în carieră, pensionare la vârste mai reduse decât în cazul profesiilor civile, multiple 

avantaje oferite de acest tip de profesii; 

- la finalizarea studiilor liceale, mulți absolvenți nu au încă o viziune clară asupra traseului 

profesional pe care și-l doresc. Astfel, optează pentru programe de studii pentru care nu au 
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vocație, constatând ulterior că acestea nu li se potrivesc. Dintre aceștia, o mică parte se 

reorientează profesional spre alte programe de studii (fie studii superioare, fie medii cum sunt 

studiile medii medicale), iar cea mai mare parte părăsesc sistemul de educație optând pentru 

activități care le asigură independența financiară, chiar dacă aceste activități sunt doar 

temporare și nu constituie baza unei cariere profesionale;  

- lipsa de motivație de a finaliza studiile universitare datorată oportunităților profesionale 

reduse ale zonei; 

- distanță între domiciliu și universitate (naveta din mediul rural, zilnic, către diferite locații ale 

universității); 

- zonă slab dezvoltată economic, fără infrastructură și posibilități de angajare după absolvire; 

- lipsa consilierii de specialitate;  

- lipsa condițiilor de confort; 

- activități didactice neatractive, neinteresante, neadaptate cerințelor de pe piața muncii; 

- inadaptarea la activitatea de predare – învățare – evaluare; 

- studenții sunt slab pregătiți, intră la facultate, dar nu fac față cerințelor; 

- situația socio-economică a familiei (familii dezorganizate, intervine divorțul, nașterea unui 

copil, necesitatea de a lucra în străinătate); 

- unii studenți consideră că se dezvoltă mai bine la locul de muncă; 

- lipsa motivației; 

- lipsa dotării laboratoarelor școlare cu echipamente, astfel încât cadrele didactice care 

desfășoară lucrări de laborator sa poată efectua lucrări atractive pentru studenți; 

- lipsa remunerarii activităților de plata cu ora a cadrelor didactice titulare, ceea ce conduce la 

o lipsă de interes din partea acestora; 

- orarele au foarte multe pauze datorită faptului ca sunt puține cadre didactice; 

- există studenți angajați, cărora programul de lucru nu le permite frecventarea tuturor 

activităților didactice; 

- insatisfacție privind experiența academică, incapacitatea de a gestiona timpul și volumul de 

muncă. 

 

6.4. Promovabilitatea studenților  

La sfârșitul anului universitar 2017/2018 promovabilitatea este prezentată în tabelul nr. 6.31. 

Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale înregistrează cel mai ridicat grad de promovare, 

respectiv de 92,68%, urmată de Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică cu 

un grad de promovare de 91,01%. La nivel de universitate gradul de promovare este de 89,63%, 

pentru toate ciclurile de studii. Pe cicluri de studii promovabilitatea cea mai ridicată se înregistrează 

la studiile universitare de licență, forma de învățământ la distanță, respectiv de 93,97%, urmate de 

studiile universitare de masterat cu o promovabilitate de 92,07%. 

Comparativ cu anul universitar 2016/2017, în care promovabilitatea la nivel de universitate a 

fost de 88,64%, se înregistrează o creștere cu aproape 1% în anul universitar 2017/2018. Și în anul 

universitar 2016/2017 cea mai mare promovabilitate s-a înregistrat la forma de învățământ la distanță 

(91,62%) și la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale (91,32%). 

 

Tabelul nr. 6.31. Situaţia promovabilității la sfârșitul anului universitar 2017/2018, pe cicluri de 

studii universitare 
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FACULTATE 
Ciclul de studii 

universitare  

Studenţi 

înmatriculati 

în anul univ. 

2016/2017 

Studenţi promovaţi / 

absolvenţi la sfârșitul 

anului univ.  

Exmatriculaţi la sfârșitul anului univ. 

Nr. % 

din care,  cu  0 

credite 

Nr. % Nr. % 

Facultatea de 

Științe ale 

Educației, Drept și 

Administrație 

Publică 

Licență IF 651 580 89,09 71 10,91 15 21,12 

Licență ID 147 137 93,2 10 6,80 1 10 

Masterat 226 215 95,14 11 4,86 1 9,09 

TOTAL 

FSEDAP 
1024 932 91,02 92 8,98 17 18,47 

Facultatea de 

Științe Economice 

Licență IF 433 379 87,53 54 12,47 28 51,85 

Licență ID 19 19 100 - - - - 

Masterat 200 177 88,50 23 11,50 20 86,95 

TOTAL FSE 652 575 88,19 77 11,81 48 62,33 

Facultatea de 

Științe Medicale și 

Comportamentale 

Licență IF 406 378 93,10 28 6,90 23 82,14 

Licență ID - - - - - - - 

Masterat 45 40 88,89 5 11,11 3 60 

TOTAL 

FSMC 

451 418 

92,69 

33 
7,31 26 78,78 

Facultatea de 

Inginerie 

Licență IF 503 429 85,29 74 14,71 45 60,81 

Licență ID - - - - - - - 

Masterat 109 102 93,58 7 6,42 4 57,14 

TOTAL FI 612 531 86,77 81 13,23 49 60,49 

UCB 

Licență IF 1993 1766 88,62 227 11,38 111 48,89 

Licență ID 166 156 93,98 10 6,02 1 10,00 

Masterat 580 534 92,07 46 7,93 28 60,86 

TOTAL UCB 2739 2456 89,67 283 10,33 140 49,46 

 
Sursa: Date de la facultăți 

Figura nr. 6.8. Gradul de promovare la nivelul facultăților 
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Sursa: Date culese de la facultăți 

Figura nr.6.9. Situația promovabilității la nivelul universității în anul universitar 2017/2018 

 

În tabelul nr. 6.32 este prezentată situația promovabilitații la programul de studii 

ppsihopedagogice din cadrul DPPD. 
 

Tabelul nr. 6.32. Situaţia gradului de promovare la sfârșitul anului universitar 2017/2018, pe cicluri 

de studii universitare, la DPPD 

FACULTATE 
Ciclul de studii 

universitare  

Studenţi 

înmatriculati 

în anul univ. 

2017/2018 

Studenţi promovaţi / 

absolvenţi la sfârșitul 

anului univ.  

Exmatriculaţi la sfârșitul anului univ. 

Nr. % 

din care,  cu  0 

credite 

Nr. % Nr. % 

 

DPPD 

Nivelul I-licență 464 389 83,84 75 16,16 65 86,67 

Nivelul II-master 65 59 90,77 6 9,23 6 100 

Nivel I-regim 

postuniversitar 
36 29 80,56 7 19,44 7 100 

Nivel II-regim 

postuniversitar 
14 13 92,86 1 7,14 1 100 

TOTAL DPPD 579 490 84,62 89 15,38 79 88,77 

 

Analizând datele prezentate în tabelul nr. 6.32 se constată că cel mai scăzut grad de promovare 

la programul de formare psihopedagogică se înregistrează la nivelul I – licență, de 77,44%, iar cel 

mai ridicat grad de promovare de 100% s-a înregistrat la nivelul II - master. 

Comparativ cu anul universitar 2016/2017, când s-a înregistrat la DPPD un grad de promovare 

de 83,34%, în anul universitar 2017/2018 promovabilitatea a crescut cu 1,28%. 
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Tabelul nr.6.33. Promovabilitatea la Facultatea de Inginerie, la studii universitare de licență, în anul 

universitar 2017/2018 

Studii universitare de licentă – Invăţământ cu frecvenţă 

Programul de 

studiu  

An de 

studii 

Studenţi 

înmatriculati 

in anul univ. 

2017-2018 

Studenţi 

promovaţi/absolvenți 

la sfârșitul anului univ. 

Studenţi 

exmatriculaţi la 

sfârșitul anului 

univ. 

din care cu 

0 credite 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Tehnologia 

construcţiilor de 

maşini 

 

I 34 25 73,53 9 26,47 7 77,78 

II 25 23 92,00 2 8,00 2 100,00 

III 29 28 96,55 1 3,45 1 100,00 

IV 25 24 96,00 1 4,00 1 100,00 

Total 113 100 88,50 13 11,50 11 84,62 

 

Managementul 

energiei 

I 30 18 60,00 12 40,00 7 58,33 

II 32 29 90,63 3 9,37 2 66,67 

III 27 26 96,30 1 3,70 0 0,00 

Total 89 73 82,02 16 17,98 9 56,25 

Automatică şi 

informatică 

aplicată 

I 31 22 70,97 9 29,03 2 22,22 

II 32 27 84,38 5 15,62 4 80,00 

III 38 37 97,37 1 2,63 1 100,00 

IV 29 28 96,55 1 3,45 1 100,00 

Total 130 114 87,69 16 12,31 8 50,00 

Termoenergetica 

 

IV 35 31 88,57 4 11,43 1 25,00 

Total 35 31 88,57 4 11,43 1 25,00 

Ingineria şi 

protecţia mediului 

în industrie 

II 26 24 92,31 2 7,69 2 100,00 

III 25 24 96,00 1 4,00 1 100,00 

IV 24 19 79,17 5 20,83 2 40,00 

Total 75 67 89,33 8 10,67 5 62,50 

Inginerie și 

management în 

alimentație 

publică și 

agroturism 

I 33 25 75,76 8 24,24 7 87,50 

Total 33 25 75,76 8 24,24 7 87,50 

Inginerie 

medicala 

I 28 19 67,86 9 32,14 4 44,44 

Total 28 19 67,86 9 32,14 4 44,44 

TOTAL 503 429 85,29 74 14,71 45 60,81 

din care pe 

ani de 

studiu: 

I 156 109 69,87 47 30,13 27 57,45 

II 115 103 89,57 12 10,43 10 83,33 

III 119 115 96,64 4 3,36 3 75,00 

IV 113 102 90,27 11 9,73 5 45,45 
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Tabelul nr.6.34. Promovabilitatea la Facultatea de Inginerie, la studii universitare de master, în anul 

universitar 2017/2018 

Domeniul  
Programul de 

studiu Masterat 

Anul 

de 

studii 

Numărul 

de 

studenţi 

Numărul de studenţi 

promovați/absolvenţi 

Studenţi 

exmatriculaţi 

din care cu  

0 credite 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Inginerie 

energetică 

Tehnologii 

avansate de 

producere a 

energiei 

electrice 

 

I 21 21 100,00 0 0,00 0 0 

II 13 13 100,00 0 0,00 0 0 

Total 34 34 100,00 0 0,00 0 0 

Inginerie 

industrială 

Managementul 

calitățíi 

fabricației 

 

I 16 12 75,00 4 25,00 3 75,00 

II 12 11 91,67 1 8,33 0 0,00 

Total 28 23 82,14 5 17,86 3 60,00 

Ingineria 

mediului 

Managementul 

protecţiei 

mediului în 

industrie 

I 15 14 93,33 1 6,67 1 100,00 

II 19 18 94,74 1 5,26 0 0,00 

Total 34 32 94,12 2 5,88 1 50,00 

Ingineria 

sistemelor 

Conducerea 

avansată a 

proceselor 

industriale 

I 13 13 100,00 0 0,00 0 0 

Total 13 13 100,00 0 0,00 0 0 

Total pe ani de studiu 
I 65 60 92,31 5 7,69 4 80,00 

II 44 42 95,45 2 4,55 0 0 

TOTAL 109 102 93,58 7 6,42 4 57,14 

 

Tabelul nr.6.35. Promovabilitatea la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, la studii 

universitare de licență, în anul universitar 2017/2018 

FACULTATEA 

Studii universitare de licență – Invăţământ cu frecvență 

Programul de studii 

Anul 

de 

studii 

Studenţi 

înmatriculați 

în anul univ.          

2017/2018 

Studenţi promovaţi 

/absolvenți  

la sfârșitul anului univ. 

Studenţi 

exmatriculaţi la 

sfârșitul anului 

univ. 

din care,  

 cu  0 credite 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Facultatea de 

Științe Medicale și 

Comportamentale 

TOTAL 406 378 93,10 28 6,90 23 82,14 

Educație fizică și 

sportivă 

I 39 35 89,74 4 10,26 4 100 

II 38 34 89,47 4 10,53 3 75,00 

III 28 27 96,43 1 3,57 1 100 

TOTAL 105 96 91,43 9 8,57 8 88,89 

Kinetoterapie și 

motricitate specială 

I 30 24 80,00 6 20,00 6 100 

II 25 22 88,00 3 12,00 2 66,67 

III 26 25 96,15 1 3,85 0 0 

TOTAL 81 71 87,65 10 12,35 8 80,00 

Asistență medicală 

generală 

I 30 29 96,67 1 3,33 1 100 

II 30 30 100 0 0 0 0 

III 30 30 100 0 0 0 0 

IV 18 18 100 0 0 0 0 
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TOTAL 108 107 99,07 1 0,93 1 100 

Moașe 
I 30 25 83,33 5 16,67 4 80 

II 25 24 96,00 1 4,00 1 100 

TOTAL 

 

55 49 

89,09 

6 

10,91 5 83,33 

Asistență de 

farmacie 

I 30 29 96,67 1 3,33 1 100 

II 27 26 96,30 1 3,70 0 0 

TOTAL 57 55 96,49 2 3,51 1 50 

TOTAL FSMC licență 406 378 93,10 28 6,9 23 82,14 

din care pe ani 

de studiu: 

I 159 142 89,31 17 10,69 16 94,12 

II 145 136 93,79 9 6,21 6 66,67 

III 84 82 97,62 2 2,38 1 50,00 

IV 18 18 100 0 0 0 0 

 

Tabelul nr.6.36. Promovabilitatea la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, la studii 

universitare de master, în anul universitar 2017/2018 

FACULTATEA 

Studii universitare de master – Invăţământ cu frecvență 

Domeniul/Programul 

de studii 

Anul 

de 

studii 

Studenţi 

înmatriculați 

în anul univ.          

2017/2018 

Studenţi promovaţi 

/absolvenți  

la sfârșitul anului 

univ. 

Studenţi 

exmatriculaţi la 

sfârșitul anului 

univ. 

din care,  

 cu  0 credite 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Facultatea de 

Științe Medicale și 

Comportamentale 

TOTAL 45 40 88,89 5 11,11 3 60,00 

Ştiința sportului și 

educației fizice/ 

Ştiința motricității în 

activități didactice și 

de timp liber 

I 26 22 84,62 4 15,38 

 

2 50 

II 19 18 

94,74 

1 5,26 1 100 

 

Tabelul nr. 6.37. Promovabilitatea la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație 

Publică, la studii universitare de licență, foma de îmvățământ IF, în anul universitar 2017/2018 

FACULTATE 

Studii universitare de licență – Invăţământ cu frecvenţă 

Programul de 

studii 

Anul de 

studii 

Studenţi 

înmatriculați 

în anul univ. 

2017/2018 

Studenţi promovaţi 

/absolvenți  

la sfârșitul anului univ. 

Studenţi 

exmatriculaţi la 

sfârșitul anului 

univ. 

din care,  

 cu  0 credite 

Nr. % Nr. % Nr. % 

 

 

 

 

Facultatea de Științe 

ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 

 

Relații 

internaționale și 

studii europene 

I 30 23 76.67 7 23.33 3 42.85 

II 25 24 96 1 4 1 100 

III 24 23 95.83 1 4.17 - - 

TOTAL 79 70 88.61 9 11.39 4 44.44 

Administrație 

publică 

I 34 29 85.29 5 14.71 1 20 

II 32 31 96.88 1 3.12 - - 

III 29 28 96.55 1 3.45 - - 

TOTAL 95 88 92.63 7 7.37 1 14.28 

 

Limba și literatura 

engleză-Limba și 

literatura română 

I 24 19 79.17 5 20.83 3 60 

II 25 23 92 2 8 - - 

III 30 30 100 - - - - 

TOTAL 79 72 91.14 7 8.86 3 42.85 
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Pedagogia 

învățământului 

primar și preșcolar 

I 49 38 77.55 11 22.45 4 36.36 

II 43 41 95.35 2 4.65 - - 

III 40 39 97.50 1 2.50 - - 

TOTAL 132 118 89.39 14 10.61 4 28.57 

Drept  

I 74 58 78.37 16 21.63 3 18.75 

II 59 49 83.05 10 16.95 1 10 

III 68 63 92.64 5 7.36 - - 

IV 65 62 95.38 3 4.62 - - 

TOTAL 266 232 87.21 34 12.79 4 11.76 

TOTAL 651 580 89,09 71 10.91 16 22.53 

din care pe ani de 

studii: 

I 211 167 79.14 44 20.86 14 31.81 

II 184 168 91.31 16 8.69 2 12.5 

III 191 183 95.81 8 4.19 - - 

IV 65 62 95.38 3 4.62 - - 

 

Tabelul nr.6.38. Promovabilitatea la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație 

Publică, la studii universitare de licență, foma de îmvățământ ID, în anul universitar 2017/2018 

FACULTATEA 

Studii universitare de licență – Invăţământ la distanţă 

Programul de studii 

Anul 

de 

studii 

Studenţi 

înmatriculați 

în anul univ. 

2017/2018 

Studenţi promovaţi 

/absolvenți  

la sfârșitul anului univ. 

Studenţi 

exmatriculaţi la 

sfârșitul anului 

univ. 

din care,  

 cu  0 credite 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Facultatea de 

Științe ale 

Educației, Drept 

și Administrație 

Publică 

TOTAL 147 137 93.19 10 6.80 1 10 

din care pe ani de 

studii:  

(Drept) 

I 60 53 88.33 7 11.67 1 14.28 

II 34 32 94.11 2 5.89 - - 

III 23 23 100 - - - - 

IV 30 29 96.66 1 3.34 - - 

 

 

Total pe ani de studii  

I 60 53 88.33 7 11.67 1 14.28 

II 34 32 94.11 2 5.89 - - 

III 23 23 100 - - - - 

IV 30 29 96.66 1 3.34 - - 

TOTAL  LICENȚĂ ID  147 137 93.19 10 6.81 1 10 

 

Tabelul nr. 6.39. Promovabilitatea la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație 

Publică, la studii universitare de master în anul universitar 2017/2018 

FACULTATE 
Domeniul de 

masterat 

Programul de 

studii 

 

Anul de 

studii 

Studenţi 

înmatriculați 

în anul univ. 

2017/2018 

Studenţi promovaţi 

/absolvenți  

la sfârșitul anului 

univ. 

Studenţi 

exmatriculaţi 

din care, 

 cu 0 credite 

 Nr. % Nr. % Nr. % 

Facultatea de 

Științe ale 

Educației, Drept și 

Administrație 

Publică 

Științe 

administrative 

Administrație 

publică europeană 

 I 32 30 93.75 2 6.25 - - 

 II 33 30 90.91 3 9.09 - - 

 TOTAL 65 60 92.31 5 7.69 - - 

Administrarea și 

conducerea 

unităților de 

învățământ 

 I 59 56 94.92 3 5.08 1 33.33 

 

II 32 31 96.88 1 3.12 - - 

 TOTAL 91 87 95.61 4 4.39 1 25 
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Drept 

Carieră Judiciară 
 I 21 21 100 - - - - 

 II 34 32 94.12 2 5.88 - - 

 TOTAL 55 53 96.37 2 3.63 - - 

Protecția Juridică a 

Persoanei și a 

Patrimoniului Său 

 I 15 15 100 - - - - 

 - 
- - - - - - - 

 TOTAL 15 15 100 - - - - 

TOTAL FSEDAP  I 128 122 95,31 6 4,69 1 16,67 

 II 98 93 94,89 5 5,11 0 0 

 TOTAL 226 215 95.14 11 4.86 1 9.09 

 

Tabelul nr.6.40. Promovabilitatea la Facultatea de Economice, la studii universitare de master, în 

anul universitar 2017/2018 

Studii universitare de licentă – Invăţământ cu frecvenţă 

Programul de 

studiu  

Anul 

de 

studii 

Studenţi 

înmatriculati 

in anul univ. 

2017/2018 

Studenţi 

promovaţi/absolvenți  

la sfârșitul anului 

univ. 

Studenţi 

exmatriculaţi/an 

extensie la 

sfârșitul anului 

univ. 

din care cu  

0 credite 

Nr. % Nr. % Nr. % 

 

Finanţe şi bănci 

I 30 26 86,66 4 13,34 3 75 

II 26 25 96,15 1 3,85 1 100 

III 35 30 85,71 5 14,29 2 40 

Total 91 81 89,01 10 10,99 6 60 

Economia 

comerţului, 

turismului şi 

serviciilor 

I 31 24 77,41 7 22,59 3 42,85 

II 28 26 92,85 2 7,15 2 100 

III 35 31 88,57 4 11,43 3 75 

Total 94 81 86,17 13 13,83 8 61,53 

 

Contabilitate şi 

informatică de 

gestiune 

I 30 26 86,66 4 13,34 1 25 

II 27 26 96,29 1 3,71 1 100 

III 32 28 87,50 4 12,50 2 50 

Total 89 80 89,88 9 10,12 4 44,44 

 

Management 

I 38 28 73,68 10 26,32 6 60 

II 30 25 83,33 5 16,67 3 60 

III 39 33 84,61 6 15,39 0 0 

Total 107 86 80,37 21 19,63 9 42,85 

Informatică 

economică 

I 26 24 92,30 2 7,70 1 50 

II 26 26 100 0 - 0 0 

Total 52 50 96,15 2 3,85 1 50 

TOTAL  LICENȚĂ - 

FSE 433 378 87,29 55 12,71 28 50,90 

din care pe 

ani de 

studiu: 

I 155 128 82,58 27 17,42 14 51,85 

II 137 128 93,43 9 6,57 7 77,77 

III 141 122 86,52 19 13,48 7 36,84 

 

Tabelul nr. 6.41. Situaţia detaliată a  gradului de promovare la sfârșitul anului universitar 

2017/2018, la programele de studii de licenţă ID 
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Studii universitare de licentă – Invăţământ la distanţă 

Programul de 

studiu  

An de 

studii 

Număr 

Studenţi 

Număr de studenţi 

promovaţi/ 

Absolvenţi 

Studenţi 

exmatriculaţi 

Din care cu  

0 credite 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Economia 

comerţului, 

turismului şi 

serviciilor 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 19 19 100 - - - - 

Total 19 19 100 - - - - 

TOTAL 19 19 100 - - - - 

 

Tabelul nr.6.42. Situaţia detaliată a promovabilităţii la programele de studii de masterat IF 

Domeniul  
Programul de 

studiu Masterat 

Anul 

de 

studii 

Numărul 

de 

studenţi 

Numărul de studenţi 

promovați/absolvenţi 

Studenţi 

exmatriculaţi 

din care cu  

0 credite 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Finanțe 

 

Bănci și asigurări/ 

Finanțe și 

guvernanță 

publică europeană 

I 21 17 80,95 4 19,05 4 100 

II 14 13 92,85 1 7,15 1 100 

Total 35 30 85,71 5 14,29 5 100 

Administrarea 

afacerilor 

Antreprenoriat și 

administrarea 

afacerilor/ 

Administrarea 

afacerilor în 

turism şi servicii 

I 28 24 85,71 4 14,29 4 100 

II 28 27 96,42 1 3,58 1 100 

Total 56 51 91,07 5 8,93 5 100 

 

Management 

 

Managementul  

dezvoltării  

afacerilor 

I 23 20 86,95 3 13,05 3 100 

II 24 20 

83,33 

4 16,67 1 25 

Total 47 40 85,11 7 14,89 4 57,14 

Contabilitate 

 

Control, audit şi  

expertiză 

financiar  

contabilă 

I 36 31 86,11 5 13,89 5 100 

II 26 25 96,15 1 3,85 1 100 

Total 62 56 90,32 6 9,68 6 100 

Total pe ani de studii I 108 92 85,18 16 14,82 16 100 

II 92 85 92,39 7 7,61 4 57,14 

TOTAL Masterat 200 177 88,50 23 11,50 20 86,95 
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Tabelul nr. 6.43. Situaţia detaliată a  gradului de promovare la sfârșitul anului universitar 

2017/2018, la programele de studii de licenţă IF 

UNIVERSITATE 

Studii universitare de licență – Invăţământ cu frecvenţă 

Anul de 

studii 

Studenţi 

înmatriculaț

i în anul 

univ. 

2017/2018 

Studenţi promovaţi 

/absolvenți  

la sfârșitul anului 

univ. 

Studenţi 

exmatriculaţi la 

sfârșitul anului 

univ. 

din care,  

 cu  0 credite 

Total pe ani de studii UCB 

I 681 546 80,17 135 19,83 71 52,59 

II 581 535 92,08 46 7,92 25 54,34 

III 535 502 93,83 33 6,17 11 33,33 

IV 196 182 92,85 14 7,5 5 35,71 

TOTAL LICENȚĂ IF - UCB 1993 1765 88,55 228 11,45 112 49,12 

 

 
Figura nr.6.10. Promovabilitatea la nivelul universității, pe ani de studiu, la studiile universitare de 

licență, în anul universitar 2017/2018 

  

Așa cum se poate observa din datele din tabelul nr.6.43 și figura nr.6.10 numărul cel mai mare  

de exmatriculați se înregistrează la anul I de studii, 135 de studenți, ceea ce reprezintă 19,82% din 

numărul studenților înmatriculați. Mai mult de jumătate, 71 de studenți, au fost exmatriculați din 

cauza neacumulării creditelor. La acest an de studii se înregistrează cea mai scăzută promovabilitate 

(80,17%). 
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Tabelul nr. 6.44. Situaţia detaliată a  gradului de promovare la sfârșitul anului universitar 

2016/2017, la programele de studii de masterat IF 

UNIVERSITATE 

Studii universitare de master – Invăţământ cu frecvenţă 

Anul de 

studii 

Studenţi 

înmatriculați 

în anul univ. 

2017/2018 

Studenţi 

promovaţi 

/absolvenți  

la sfârșitul anului 

univ. 

Studenţi 

exmatriculaţi 

 din care, 

cu 0 credite 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Total pe ani de studii UCB 

I 326 296 90,79 31 9,51 23 74,19 

II 254 238 93,70 15 5,91 5 33,33 

TOTAL MASTERAT IF - UCB 580 534 92,06 46 7,93 28 60,86 

 

  

 
Figura nr. 6.11. Promovabilitatea la nivel de universitate, pe ani de studiu, la studiile 

universitare de master, în anul universitar 2017/2018 

 

Aceeași tendință se observă și la studiile universitare de masterat, cel mai mic grad de 

promovare înregistrându-se în anul I (90,79%). Numărul studenților exmatriculați la acest an de studii 

este de 31, din care 23 au fost exmatriculați din motivul neacumulării creditelor, adică 74,19%. 

 

 

6.5. Analiza situației studenților începând cu anul 1992 

 6.5.1. Indicatori de stare 

De-a lungul evoluției sale, de la înființare și până în prezent, Universitatea ”Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu a atras un număr de studenți mai mare sau mai mic, în funcție și de variația 

numărului de absolvenți de liceu și a populației cu vârstă, în special, între 18 și 24 de ani. Considerăm 

că este necesară și utilă o analiză a dinamicii numărului de candidați admiși la studii universitare, dar 

mai ales o analiză a sferei de cuprindere de-a lungul timpului. 
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Pentru a putea caracteriza cuprinderea studenților la programele de studii prin prisma 

numărului de candidați admiși se impune o raportare a acestora la numărul populației cu vârste între 

18 și 24 de ani din județul Gorj, având în vedere că majoritatea studenților universității provin din 

județul nostru și au vârste cuprinse în intervalul menționat. 

 

Tabelul nr. 6.45. Numărul de candidați admiși și populația județului Gorj cu vârste între 18-24 de 

ani 

Anul Nr. candidați admiși Populația cu vârste între 

18-24 de ani 

Ponderea 

(%) 

1992 325 51011 0,63 

1997 145 44097 0,32 

2000 2117 43520 4,86 

2005 2696 42347 6,36 

2010 2142 42410 5,05 

2015 1065 32772 3,24 

2018 1152 30572 3,76 

 

În anul 1992 populația județului Gorj cu vârste între 18 și 24 de ani era de 51011 persoane, 

iar numărul de candidați admiși la universitate era de 325, ceea ce înseamnă un raport de 157 de 

persoane la un student. Este adevărat că numărul de înscrși la studii universitare a fost mult mai mare, 

respectiv 947 de candidați, dar numărul de locuri fiind limitat nu au putut fi admiși decât 325. De aici 

concluzionăm că interesul pentru studii universitare era oarecum ridicat în acea perioadă pentru 

populația cu vârste între 18 și 24 de ani, dar, date fiind reglememntările ministerului de resort, 

numărul celor admiși a fost foarte redus. Pe de altă parte, la acel moment în universitate funcționau 

doar două facultăți și un număr foarte restrâns de programe de studii. 

 

 
Figura nr. 6.12. Dinamica populației Gorjului cu vârste între 18 și 24 de ani și a numărului 

de candidați admiși la studii universitare 
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Din figura 6.12. reiese că cea mai bună admitere a universității s-a înregistrat în anul 2005, 

fiind admiși la studii universitare un număr de 2696 de studenți. Din acest an și până în prezent 

numărul candidaților admiși a înregistrat un trend descrescător, astfel încât în anul 2018 au fost admiși 

1152 de studenți, mai puțin de jumătate față de 2005. Același trend descrescător se înregistrează și la 

populația județului Gorj cu vârste între 18 și 24 de ani. Dacă în anul 2005 ponderea candidaților 

admiși la studii universitare la universitatea noastră era de 6,36%, în anul 2018 aceasta s-a redus 

aproape la jumătate, fiind de 3,76%. 

 

Tabelul nr. 6.46. Numărul de candidați admiși și numărul absolvenților de liceu din județul Gorj 

Anul Nr. candidați admiși Nr. absolvenți de liceu Pondere (%) 

2005 2696 3164 85,20 

2010 2142 3065 69,88 

2015 1065 4063 26,21 

2018 1152 2992 38,50 

 

 
Figura nr. 6.13. Dinamica absolvenților de liceu din Gorj și a numărului de candidați 

admiși la studii universitare 

 

Din figura 6.13 reiese faptul că în anul 2015 s-a înregistrat cel mai mare număr al absolvenților 

de liceu și, cu toate acestea, numărul candidaților admiși la universitatea noastră a fost cel mai redus. 

Printre cauze putem aminti numărul redus al celor care au promovat examenul de bacalaureat, dar și 

slaba promovare a admiterii și imaginea nu tocmai favorabilă a universității. Ponderea cea mai mare 

a candidaților admiși la universitate în numărul absolvenților de liceu s-a înregistrat în anul 2005, 

aceasta fiind de 85,2%. În anul 2018 numărul candidaților admiși a crescut la 1152, în timp ce numărul 

absolvenților de liceu a scăzut la 2992, ponderea fiind de 38,5%.   

Un alt indicator de stare îl constituie eșecul universitar, adică studenții repetenți, respectiv 

reînmatriculați, aflați în an de extensie, în an de grație și în prelungire de școlaritate. 

Situația eșecului universitar este prezentată în tabelul de mai jos. 
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Tabel nr. 6.47 Situație studenți UCB care au repetat studiile în anii perioada 1992-2018                  

  

1992-

1993 

1997-

1998 

2002-

2003 

2007-

2008 

2012-

2013 

2017-

2018 

FI 

REÎNMATRICULAȚI 0 0 15 36 23 15 

AN EXTENSIE 0 0 0 23 9 1 

AN DE GRATIE 31 76 40 0 0 0 

PRELUNGIRE 

ȘCOLARITATE 2 7 1 0 0 0 

TOTAL 33 83 56 59 32 16 

FSEDAP 

REÎNMATRICULAȚI 1 0 6 22 24 22 

EXTENSIE 0 0 0 3 4 0 

AN DE GRATIE 0 0 84 0 0 0 

PRELUNGIRE 

ȘCOLARITATE 2 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 0 90 25 28 22 

FSMC 

REÎNMATRICULAȚI 0 0 0 7 7 7 

EXTENSIE 0 0 0 0 1 0 

AN DE GRATIE 0 0 0 0 0 0 

PRELUNGIRE 

ȘCOLARITATE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 7 8 7 

FSE 

REÎNMATRICULAȚI 0 0 0 50 29 22 

EXTENSIE 0 0 0 5 8 0 

AN DE GRATIE 0 0 6 0 0 0 

PRELUNGIRE 

ȘCOLARITATE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 6 55 37 22 

TOTAL UCB 

REÎNMATRICULAȚI 1 0 21 115 83 66 

EXTENSIE 0 0 0 31 22 1 

AN DE GRATIE 31 76 130 0 0 0 

PRELUNGIRE 

ȘCOLARITATE 4 7 1 0 0 0 

TOTAL 36 83 152 146 105 67 

 

Referitor la numărul de repetenți la nivelul universității și pe facultăți, observăm că cel mai 

mare număr s-a înregistrat în anul universitar 2002/2003, acesta fiind în scădere, astfel încât în anul 

universitar 2017/2018 numărul repetenților se ridică la 67 la nivel de universitate, ponderea cea mai 

ridicată fiind la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică și la Facultatea de 

Științe Economice. Având în vedere numărul de studenți la nivelul fiecărei facultăți este evident că 

ponderea cea mai ridicată a numărului de repetenți se înregistrează la Facultatea de Științe 

Economice.  
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Tabel nr. 6.48 Situație studenți UCB în perioada 1992-2018 

Nr. 

Crt. 

Anul 

universitar 

Nr. studenți Nr. repetenți Pondere 

(%) 

1. 1992/1993 476 36 7,56 

2. 1997/1998 969 83 8,56 

3. 2002/2003 4407 152 3,44 

4. 2007/2008 6237 146 2,34 

5. 2012/2013 3898 105 2,69 

6. 2017/2018 2739 67 2,44 

 

 Raportat la numărul de studenți ai universității putem constata că începând cu anul 

universitar 2007/2008 ponderea repetenților este în scădere, în anul universitar 2017/2018 ridicându-

se doar la 2,44%. 

 

 

 
Figura nr. 6.13. Dinamica numărului de studenți ai UCB  

și a numărului de repetenți 

 

Un alt indicator de cuprindere este abandonul universitar. În cele ce urmează este prezentat 

abandonul la nivelul universității și pe facultăți începând cu anul universitar 1992/1993 și până în 

prezent. 

 

Tabel nr. 6.49 Situația abandonului universitar  
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Nr. studenți întrerupere studii  1 

Nr. studenți promovați 215 

Facultatea de Științe Nr. total studenţi 215 

Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 14 

RATA ABANDON % 7% 

Nr. studenți întrerupere studii  0 

Nr. studenți promovați 199 

TOTAL UCB 

Nr. total studenţi 476 

Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 26 

RATA ABANDON % 5% 

Nr. studenți întrerupere studii  0 

Nr. studenți promovați 414 

SITUAȚII  STUDENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 1997/1998  

Facultatea de Inginerie Nr. total studenţi 589 

Nr. studenți retrași  1 

Nr. studenți exmatriculați 14 

RATA ABANDON % 3% 

Nr. studenți întrerupere studii  0 

Nr. studenți promovați 491 

Facultatea de Științe Economice  Nr. total studenţi 59 

Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 10 

RATA ABANDON % 17% 

Nr. studenți întrerupere studii  0 

Nr. studenți promovați 36 

Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative 

Nr. total studenţi 321 

Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 1 

RATA ABANDON % 0,3% 

Nr. studenți întrerupere studii  0 

Nr. studenți promovați 320 

TOTAL UCB 

Nr. total studenţi 969 

Nr. studenți retrași  1 

Nr. studenți exmatriculați 25 

RATA ABANDON % 3% 

Nr. studenți întrerupere studii  0 

Nr. studenți promovați 847 

SITUAȚII  STUDENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 2002/2003 

Facultatea de Inginerie Nr. total studenţi 1156 

Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 125 

RATA ABANDON % 11% 

Nr. studenți întrerupere studii  9 

Nr. studenți promovați 987 

Facultatea de Științe Economice  Nr. total studenţi 1202 
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Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 90 

RATA ABANDON % 7% 

Nr. studenți întrerupere studii  1 

Nr. studenți promovați 1111 

Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative 

Nr. total studenţi 2049 

Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 122 

RATA ABANDON % 6% 

Nr. studenți întrerupere studii  5 

Nr. studenți promovați 1927 

TOTAL UCB 

Nr. total studenţi 4407 

Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 337 

RATA ABANDON % 8% 

Nr. studenți întrerupere studii  15 

Nr. studenți promovați 4025 

SITUAȚII  STUDENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 2007/2008  

Facultatea de Inginerie Nr. total studenţi 1305 

Nr. studenți retrași  13 

Nr. studenți exmatriculați 138 

RATA ABANDON % 12% 

Nr. studenți întrerupere studii  4 

Nr. studenți promovați 1133 

Facultatea de Științe Economice  Nr. total studenţi 2991 

Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 256 

RATA ABANDON % 9% 

Nr. studenți întrerupere studii  3 

Nr. studenți promovați 2732 

Facultatea de Ştiinţe Juridice Nr. total studenţi 1160 

Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 99 

RATA ABANDON % 9% 

Nr. studenți întrerupere studii  6 

Nr. studenți promovați 1061 

Facultatea de Educaţie Fizică și 

Sport 

Nr. total studenţi 307 

Nr. studenți retrași  2 

Nr. studenți exmatriculați 21 

RATA ABANDON % 7% 

Nr. studenți întrerupere studii  0 

Nr. studenți promovați 284 

Facultatea de Litere și Științe 

Sociale 

Nr. total studenţi 474 

Nr. studenți retrași  1 

Nr. studenți exmatriculați 51 

RATA ABANDON % 11% 

Nr. studenți întrerupere studii  2 
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Nr. studenți promovați 422 

TOTAL UCB 

Nr. total studenţi 6237 

Nr. studenți retrași  16 

Nr. studenți exmatriculați 565 

RATA ABANDON % 9% 

Nr. studenți întrerupere studii  15 

Nr. studenți promovați 5632 

SITUAȚII  STUDENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 2012/2013 

Facultatea de Inginerie Nr. total studenţi 992 

Nr. studenți retrași  2 

Nr. studenți exmatriculați 137 

RATA ABANDON % 14% 

Nr. studenți întrerupere studii  2 

Nr. studenți promovați 839 

Facultatea de Științe Economice 

și Gestiunea Afacerilor 

Nr. total studenţi 1401 

Nr. studenți retrași  1 

Nr. studenți exmatriculați 171 

RATA ABANDON % 12% 

Nr. studenți întrerupere studii  1 

Nr. studenți promovați 1228 

Facultatea de Relaţii 

Internaţionale, Drept şi Ştiinţe 

Administrative 

Nr. total studenţi 1171 

Nr. studenți retrași  2 

Nr. studenți exmatriculați 125 

RATA ABANDON % 11% 

Nr. studenți întrerupere studii  1 

Nr. studenți promovați 1044 

Facultatea de Educaţie Fizică, 

Litere şi Kinetoterapie 

Nr. total studenţi 278 

Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 30 

RATA ABANDON % 11% 

Nr. studenți întrerupere studii  0 

Nr. studenți promovați 248 

Facultatea de Asistență Medicală, 

Arte și Ştiinţe ale Educaţiei 

Nr. total studenţi 56 

Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 10 

RATA ABANDON % 18% 

Nr. studenți întrerupere studii  0 

Nr. studenți promovați 46 

TOTAL UCB 

Nr. total studenţi 3898 

Nr. studenți retrași  5 

Nr. studenți exmatriculați 473 

RATA ABANDON % 12% 

Nr. studenți întrerupere studii  4 
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Nr. studenți promovați 3405 

SITUAȚII  STUDENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 

Facultatea de Științe Economice  Nr. total studenţi 652 

Nr. studenți retrași  1 

Nr. studenți exmatriculați 75 

RATA ABANDON % 12% 

Nr. studenți întrerupere studii  0 

Nr. studenți promovați 576 

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, 

Drept și Administrație Publică 

Nr. total studenţi 1024 

Nr. studenți retrași  0 

Nr. studenți exmatriculați 92 

RATA ABANDON % 9% 

Nr. studenți întrerupere studii  0 

Nr. studenți promovați 932 

Facultatea de Științe Tehnice, 

Medicale și Comportamentale 

Nr. total studenţi 1063 

Nr. studenți retrași  3 

Nr. studenți exmatriculați 114 

RATA ABANDON % 11% 

Nr. studenți întrerupere studii  6 

Nr. studenți promovați 945 

TOTAL UCB 

Nr. total studenţi 2739 

Nr. studenți retrași  4 

Nr. studenți exmatriculați 281 

RATA ABANDON % 10% 

Nr. studenți întrerupere studii  6 

Nr. studenți promovați 2453 

 

 Din tabelul de mai sus se observă că cea mai ridicată rată a abandonului s-a înregistrat în anul 

universitar 2012/2013 la nivelul universității, iar în cadrul acesteia cel mai ridicat abandon s-a 

înregistrat la Facultatea de Asistență Medicală, Arte și Ştiinţe ale Educaţiei, 18%. În anul universitar 

2017/2018 rata abandonului a fost de 10%, numărul studenților exmatriculați fiind de 281. Cauzele 

abandonului sunt prezentate în subcapitolul 6.3. 

 

6.5.2. Indicatori de succes 

Un prim indicator de succes îl constituie raportul dintre numărul de absolvenți și numărul de 

absolvenți cu diploma ai universității. 

Situația la nivelul universității și pe facultăți este prezentată în tabelul nr. 6.50. 

 

Tabelul nr. 6.50. Situația absolvenților cu și fără diplomă 

SITUAȚIE ABSOLVENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 1992/1993 

Facultatea de Inginerie Nr. total absolvenți 55 

Nr. absolvenți cu diplomă* 52 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 95% 

Facultatea de Științe  Nr. total absolvenți 62 

Nr. absolvenți cu diplomă* 62 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 100% 
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TOTAL UCB 

Nr. total absolvenți 117 

Nr. absolvenți cu diplomă* 114 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 97% 

SITUAȚIE ABSOLVENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 1997/1998  

Facultatea de Inginerie Nr. total absolvenți 132 

Nr. absolvenți cu diplomă* 130 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 98% 

Facultatea de Științe Economice  Nr. total absolvenți 36 

Nr. absolvenți cu diplomă* 36 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 100% 

Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative 

Nr. total absolvenți 94 

Nr. absolvenți cu diplomă* 79 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 84% 

TOTAL UCB 

Nr. total absolvenți 262 

Nr. absolvenți cu diplomă* 245 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 94% 

SITUAȚIE ABSOLVENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 2002/2003  

Facultatea de Inginerie Nr. total absolvenți 149 

Nr. absolvenți cu diplomă* 144 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 97% 

Facultatea de Științe Economice  Nr. total absolvenți 1202 

Nr. absolvenți cu diplomă* 204 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 17% 

Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative 

Nr. total absolvenți 536 

Nr. absolvenți cu diplomă* 519 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 97% 

TOTAL UCB 

Nr. total absolvenți 1887 

Nr. absolvenți cu diplomă* 867 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 46% 

SITUAȚIE ABSOLVENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 2007/2008  

Facultatea de Inginerie Nr. total absolvenți 268 

Nr. absolvenți cu diplomă* 233 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 87% 

Facultatea de Științe Economice  Nr. total absolvenți 2991 

Nr. absolvenți cu diplomă* 1201 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 40% 

Facultatea de Ştiinţe Juridice Nr. total absolvenți 487 

Nr. absolvenți cu diplomă* 458 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 94% 

Facultatea de Educaţie Fizică și Sport Nr. total absolvenți 84 

Nr. absolvenți cu diplomă* 81 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 96% 

Facultatea de Litere și Științe Sociale Nr. total absolvenți 37 

Nr. absolvenți cu diplomă* 33 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 89% 

TOTAL UCB 
Nr. total absolvenți 3867 

Nr. absolvenți cu diplomă* 2006 
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Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 52% 

SITUAȚIE ABSOLVENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 2012/2013 

Facultatea de Inginerie Nr. total absolvenți 202 

Nr. absolvenți cu diplomă* 182 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 90% 

Facultatea de Științe Economice și 

Gestiunea Afacerilor 

Nr. total absolvenți 1401 

Nr. absolvenți cu diplomă* 442 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 32% 

Facultatea de Relaţii Internaţionale, 

Drept şi Ştiinţe Administrative 

Nr. total absolvenți 386 

Nr. absolvenți cu diplomă* 337 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 87% 

Facultatea de Educaţie Fizică, Litere şi 

Kinetoterapie 

Nr. total absolvenți 96 

Nr. absolvenți cu diplomă* 84 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 88% 

Facultatea de Asistență Medicală, Arte 

și Ştiinţe ale Educaţiei 

Nr. total absolvenți 9 

Nr. absolvenți cu diplomă* 7 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 78% 

TOTAL UCB 

Nr. total absolvenți 2094 

Nr. absolvenți cu diplomă* 1052 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 50% 

SITUAȚIE ABSOLVENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 2017/2018   

Facultatea de Științe Economice  Nr. total absolvenți 652 

Nr. absolvenți cu diplomă* 194 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 30% 

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept 

și Administrație Publică 

Nr. total absolvenți 304 

Nr. absolvenți cu diplomă* 217 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 71% 

Facultatea de Științe Tehnice, Medicale 

și Comportamentale 

Nr. total absolvenți 244 

Nr. absolvenți cu diplomă* 206 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 84% 

TOTAL UCB 

Nr. total absolvenți 1200 

Nr. absolvenți cu diplomă* 617 

Abs. cu diplomă*/total absolvenți (%) 51% 

* din promoția curentă 

Notă: ex. de finalizare promovate atât în cadrul UCB, cât și în alte centre universitare 

 

Din tabelul de mai sus se poate observa că, începând cu anul universitar 2002/2003, raportul 

număr de absolvenți cu diplomă/număr de absolvenți a scăzut drastic, depășind doar cu puțin 50%, în 

timp ce în anii anteriori procentul depășea 90%. Acest lucru se datorează faptului că absolvenții nu 

și-au susținut examenul de licență, cauzele fiind diverse: plecarea în străinătate, lipsa pregătirii 

examenului de licență și a lucrării de licență, amânarea de pe un an pe altul a susținerii examenului 

de licență etc. Cea mai nefavorabilă situație se întâlnește la Facultatea de Științe Economice, unde 

procentul de susținere a examenului de licență de către absolvenții din promoția curentă abia 
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depășește 30% începând cu anul universitar 2002/2003, ajungând în mod izolat la 40% (doar în anul 

universitar 20017/2008). 

Un alt indicator care se încadrează în indicatorii de success este gradul de promovare. În 

tabelul 6.51 este prezentată situația gradului de promovare pe facultăți. 

Tabel nr. 6.51 Situația gradului de promovare  

SITUAȚII  STUDENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 1992/1993 

Facultatea de Inginerie Nr. total studenţi 261 

Nr. studenți promovați 215 

% 82,37 

Facultatea de Științe Nr. total studenţi 215 

Nr. studenți promovați 199 

% 92,55 

TOTAL UCB 

Nr. total studenţi 476 

Nr. studenți promovați 414 

% 86,97 

SITUAȚII  STUDENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 1997/1998  

Facultatea de Inginerie Nr. total studenţi 589 

Nr. studenți promovați 491 

% 83,36 

Facultatea de Științe Economice  Nr. total studenţi 59 

Nr. studenți promovați 36 

% 61,01 

Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative 

Nr. total studenţi 321 

Nr. studenți promovați 320 

% 99,68 

TOTAL UCB 

Nr. total studenţi 969 

Nr. studenți promovați 847 

% 87,40 

SITUAȚII  STUDENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 2002/2003 

Facultatea de Inginerie Nr. total studenţi 1156 

Nr. studenți promovați 987 

% 85,38 

Facultatea de Științe Economice  Nr. total studenţi 1202 

Nr. studenți promovați 1111 

% 92,42 

Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative 

Nr. total studenţi 2049 

Nr. studenți promovați 1927 

% 94,04 

TOTAL UCB 

Nr. total studenţi 4407 

Nr. studenți promovați 4025 

% 91,33 

SITUAȚII  STUDENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 2007/2008  

Facultatea de Inginerie Nr. total studenţi 1305 

Nr. studenți promovați 1133 

% 86,81 

Facultatea de Științe Economice  Nr. total studenţi 2991 

Nr. studenți promovați 2732 
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% 91,34 

Facultatea de Ştiinţe Juridice Nr. total studenţi 1160 

Nr. studenți promovați 1061 

% 91,46 

Facultatea de Educaţie Fizică și Sport Nr. total studenţi 307 

Nr. studenți promovați 284 

% 92,50 

Facultatea de Litere și Științe Sociale Nr. total studenţi 474 

Nr. studenți promovați 422 

% 89,02 

TOTAL UCB 

Nr. total studenţi 6237 

Nr. studenți promovați 5632 

% 90,29 

SITUAȚII  STUDENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 2012/2013 

Facultatea de Inginerie Nr. total studenţi 992 

Nr. studenți promovați 839 

% 84,57 

Facultatea de Științe Economice și 

Gestiunea Afacerilor 

Nr. total studenţi 1401 

Nr. studenți promovați 1228 

% 87,65 

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept 

şi Ştiinţe Administrative 

Nr. total studenţi 1171 

Nr. studenți promovați 1044 

% 89,15 

Facultatea de Educaţie Fizică, Litere şi 

Kinetoterapie 

Nr. total studenţi 278 

Nr. studenți promovați 248 

% 89,20 

Facultatea de Asistență Medicală, Arte și 

Ştiinţe ale Educaţiei 

Nr. total studenţi 56 

Nr. studenți promovați 46 

% 82,14 

TOTAL UCB 

Nr. total studenţi 3898 

Nr. studenți promovați 3405 

% 87,35 

SITUAȚII  STUDENȚI  - ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 

Facultatea de Științe Economice  Nr. total studenţi 652 

Nr. studenți promovați 576 

% 88,34 

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept 

și Administrație Publică 

Nr. total studenţi 1024 

Nr. studenți promovați 932 

% 91,01 

Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și 

Comportamentale 

Nr. total studenţi 1063 

Nr. studenți promovați 945 

% 88,89 

TOTAL UCB 

Nr. total studenţi 2739 

Nr. studenți promovați 2453 

% 89,55 
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Pentru anii analizați gradul de promovare la nivelul universității este în jurul procentului de 

90%. La nivelul facultăților gradul de promovare este între 80 și 95% pentru anii considerați. Anul 

universitar 2002/2003 a fost anul în care s-a întregistrat cel mai ridicat grad de promovare, respectiv 

91,3%. În anul universitar 2017/2018 gradul de promovare a fost de 89,55%, cel mai ridicat 

înregistrându-se la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică (91,01%). 

 

6.6. Situația inserției profesionale a absolvenților 

Absolvenții Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu sunt urmăriţi în ceea ce privește 

traiectoria lor profesională, utilizându-se în acest scop o procedură prin intermediul căreia se caută 

informații cu privire la locul de muncă al acestora.  

În urma aplicării intervievării telefonice situația inserției profesionale la nivelul Facultății de 

Științe Economice pentru promoția 2018 este următoarea: 

 

Tabelul nr. 6.52. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor promoţiei 2018 

Nr. 

crt. 

Domeniu Ciclu de 

studii 

Specializarea 

An absolvire 20181 – 6 luni 

Absolvenţi din care 
Absolvenţi 

cu licenţă 

care sunt 

masteranzi 

Pondere 

masteranzi 

în absolvenţi 

licenţiaţi 

Angajaţi 

Angajaţi la 

nivelul 

studiilor 

Angajaţi în 

alte 

domenii 

Forma de 

învătământ 
Nr. 

Cu 

licenţă/disertaţie 
Nr. % Nr % 

Nr. 

1.  Finanţe I FB Zi 24 21 9 42,86 14 66,67 9 42,85 5 

II FGPE ZI 12 7   4 57,14 4 57,14 0 

Total domeniu Finanţe  36 28 9 42,86 18 64,28 13 46,42 5 

2.  Administrarea 

Afacerilor 

I ECTS Zi+ID 54 29 13 44,83 18 62,07 15 51,72 3 

II AATS ZI 28 26 - - 24 92,31 19 73,08 5 

Total domeniu Administrarea Afacerilor  82 55 13 44,83 42 76,36 34 61,81 8 

3.  Contabilitate I CIG Zi 19 19 15 78,94 12 63,15 8 42,10 4 

II CAEFC ZI 25 23   20 86,95 20 86,95 0 

Total domeniu Contabilitate  44 42 15 35,71 32 76,19 28 66,67 4 

4.  Management I M Zi 29 29 14 48,27% 13 44,82 7 24,13 6 

II MDA ZI 24 18 - - 13 72,22 12 66,66 1 

Total domeniu Management  53 47 14 29,78% 26 55,31 19 40,42 7 

5.  Total domenii FSEGA  215 172 51 29,65 118 68,60 94 54,65  

 

Pe total facultate inserția pe piața muncii este de 68,60%, iar inserția la nivelul studiilor de 

54,65%. Cea mai bună inserție profesională s-a înregistrat la programul de studii Economia 

comerțului, turismului și serviciilor, 76,36%, iar la nivelul studiilor la programul de studii 

Contabilitate și informatică de gestiune, 66,67%. 

 

Tabelul nr. 6.53 Situația inserției profesionale pe piața muncii, promoția 2017 

                                                           
 
2 Situaţie realizată în ianuariIFe 2018 (după 6 luni de la a18bsolvire) 

Nr. 

crt. 

Domeniu Ciclu 

de 

studii 

Specializarea 

 An absolvire 20172 – 6 luni 

 

Absolvenţi din care 
Absolvenţi 

cu licenţă 

care sunt 

masteranzi 

Pondere 

masteranzi 

în 

absolvenţi 

licenţiaţi 

Angajaţi 

Angajaţi 

la 

nivelul 

studiilor 

Angajaţi 

în alte 

domenii 

 Forma de 

învătământ 
Nr. 

Cu 

licenţă/disertaţie 
Nr. % Nr % 

Nr. 

6.  Finanţe I FB  IF 30 20 14 70,00 9 45,00 5 25 4 

II FGPE  IF 31 26 - - 20 76,92 13 50 7 

Total domeniu Finanţe   61 46 14 70,00 29 63,04 18 39,13 11 

7.  I ECTS  IF+ID 63 45 21 46,67 19 42,00 1 2,22 18 
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Comparativ cu promoția 2017, inserția la nivelul promoției 2018 este net superioară. Dacă în 

2017 inserția pe piața muncii la nivelul studiilor era de 28,70%, pentru promoția 2018 procentul a 

crescut la 54,65%.  

În sprijinul unei inserții mai bune pe piața muncii, Facultatea de Științe Economice a demarat 

mai multe acțiuni prin care studenții să fie implicați în acțiuni de voluntariat sau de practică facultativă 

care să le îmbunătățească abilitățile practice solicitate de angajatori. Trebuie remarcat și faptul că 

mulți absolvenți refuză încadrarea în muncă pe studii din diverse motive dintre care dorința de a 

continua studiile masterale, un venit mai ridicat, flexibilitate în ceea ce privește timpul de muncă, 

desfășurarea unor activități antreprenoriale, etc. 

La Facultatea de Inginerie, în promoţia  2018 au finalizat studiile obţinând diplomă de inginer 

85 de absolvenţi. Dintre aceştia, 64 de absolvenți, respectiv 75,29%, erau angajaţi la sfârşitul anului 

2018, din care 32, adică 50% angajați la nivelul studiilor. La nivelul facultății, penru promoția 2018, 

inserția a fost de 51,42% la nivelul studiilor, cea mai mare inserție înregistrându-se la programul de 

studii universitare de master Managementul asigurării calității. 

 

Tabelul nr. 6.54. Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor de studii 

de licenţă ai Facultăţii de Inginerie, promoţia 2018 

Domeniul de ierarhizare / Program 

de studii 

Nr. 

Absolvenţi 

Situaţie Absolvenţi 

Angajaţi 

Nr. 

Angajaţi 

% 

Angajaţi 

Studii 

Nr. 

Angajaţi 

Studii 

% 

Inginerie industrială - Licență 

Tehnologia construcțiilor de mașini 
22 18 81,82 11 50 

Ingineria sistemelor  - Licență 

Automatică și informatică aplicată 
25 20 80,00 11 44,00 

Inginerie energetică - Licență 

Termoenergetică 
21 19 90,47 10 47,62 

Ingineria mediului - Licență 

Ingineria si protecția mediului in 

industrie  

17 7 41,17 0 0 

TOTAL LICENȚĂ 85 64 75,29 32 50,00 

Inginerie industriala - Master 

Managementul asigurării calității 
12 12 100 8 66,66 

Ingineria sistemelor  - Master 

Conducerea avansată a proceselor 

industriale 

9 6 65,66 4 44,44 

Inginerie energetică – Master  

Tehnologii avansate de producere a 

energiei 

13 13 100 5 38,46 

Administrarea 

Afacerilor 

II 
AATS 

 
IF 

19 

15 - - 13 86,66 4 26,66 9 

 Total domeniu Administrarea 

Afacerilor 

 
 

82 
60 21 35,00 32 53,33 5 8,33 

27 

8.  Contabilitate I CIG  IF 34 30 19 63,33 15 50,00 11 36,66 4 

II CAEFC  IF 35 31 - - 23 74,19 19 61,29 4 

Total domeniu Contabilitate   69 61 19 31,14 38 62,29 30 49,18 8 

9.  Management I M  IF 34 28 13 46,43 8 35,71 5 62,5 3 

II MDA  IF 21 14 - - 11 78,57 2 14,28 9 

Total domeniu Management   55 42 13 30,95 19 45,23 7 16,66 12 

 Total domenii FSE   267 209 67 32,05 118 56,45 60 28,70 58 
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Ingineria mediului - Master 

Managementul protecției mediului in 

industrie  

18 10 55,55 5 27,77 

TOTAL MASTER 52 41 78,84 22 53,65 

TOTAL FI 137 105 76,64 54 51,42 

 

Tabelul nr.6.55. Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor de studii 

de licenţă ai Facultăţii de Inginerie, promoţia 2017 

Domeniul de studii 

Situaţie absolvenţi 

Număr 

absolvenţi cu 

diplomă 

Angajaţi 

Nr. 

Angajaţi 

% 

Angajaţi 

studii 

Nr. 

Angajaţi 

studii 

% 

Înscrişi 

master 

Nr. 

Înscrişi 

master 

% 

Inginerie energetică 18+3* 15 71,42 6 28,57 9 42,85 

Ingineria mediului 21 9 42,85 2 9,52 12 57,14 

Ingineria sistemelor 23+3* 20 76,92 15 57,69 9 34,61 

Inginerie industrială 31+1* 23 71,87 14 43,75 15 46,87 

TOTAL FIDD 93+7*=100 67 67  37 37 45 45 

* absolvenți din promoțiile anterioare 

 

Comparativ cu promoția 2017, unde inserția la nivelul facultății a fost de 37,00%, pentru 

promoția 2018 numărul angajaâilor la nivelu studiilor a crescut cu 17 absolvenți, adică cu 14,42%. 

La Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, din promoţia 2018 au finalizat studiile 

obţinând diplomă de licenţă un număr de 61 absolvenţi. Din aceştia 44 (72%) erau angajaţi la finalul 

anului 2018, 24 (39%) absolvenți s-au angajat în domeniu, iar 19 (31%) au optat să-şi continue studiile 

de master în cadrul FSTMC.  

  

Tabelul nr. 6.56. Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor de studii de 

licenţă ai Facultăţii de Științe Medicale și Comportamentale, promoţia 2018 

Domeniul de studii 

Situaţie absolvenţi 

Număr 

absolvenţi cu 

diplomă 

Angajaţi 

Nr. 

Angajaţi 

% 

Angajaţi 

studii 

Nr. 

Angajaţi 

studii 

% 

Înscrişi 

master 

Nr. 

Înscrişi 

master 

% 

Educaţie fizică şi sportivă 22 13 59% 4 18% 8 36% 

Kinetoterapie şi motricitate 

specială 
21 16 76% 5 42% 11 52% 

Asistenţă medicală generală 18 15 83% 15 83% - - 

TOTAL FSMC 61 44 72% 24 39,4% 19 31% 

 

Comparativ cu promoția 2017 inserția la nivelul studiilor este mai mare cu 11,23%. De 

asemenea, a crescut numărul anagjaților de la 49,29% la 72%. 

 

Tabelul nr. 6.57. Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor de studii de 

licenţă ai Facultăţii de Științe Medicale și Comportamentale, promoţia 2017 

Programul de studii 

Situaţie absolvenţi 

Număr 

absolvenţi cu 

diplomă 

Angajaţi 

Nr. 

Angajaţi 

% 

Angajaţi 

studii 

Nr. 

Angajaţi 

studii 

% 

Înscrişi 

master 

Nr, 

Înscrişi 

master 

% 
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Educaţie fizică şi sportivă 27 12 44,44 5 18,52 16 59,25 

Kinetoterapie şi motricitate 

specială 
27 11 40,74 5 18,52 4 14,81 

Asistenţă medicală generală 17 12 70,58 10 58,82 - - 

TOTAL FSMC 71 35 49,29 20 28,17 20 28,17 

 

La Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică datele privind inserția 

pe piața muncii se culeg prin îndrumătorii de an, directorii departamente și secretariatul facultății. 

Astfel, pentru promoția 2018 inserția profesională este prezentată în tabelul nr. 6.58 pentru 

studii universitare de licență și în tabelul nr. 6.59 pentru studii universitare de master. 

 

 

Tabelul nr. 6.58. Tabel privind situaţia inserţiei profesionale a studenţilor pe piața muncii, nivel 

licenţă 

Programul de 

studii 
Anul 

Număr 

absolvenţi Număr licenţiaţi 

Angajaţi la nivelul 

studiilor 

nr. 

Angajaţi la 

nivelul studiilor 

% 

0 1 2 3 4 5 

AP 
2018 28 20 16 76.19% 

2017 15 14 10 71.42% 

RISE 
2018 23 18 14 77.77 

2017 17 17 11 64.70% 

DR - IF 
2018 62 43 28 45,16% 

2017 68 54 20 37% 

DR - ID 
2018 29 23 11 36,66% 

2017 38 25 12 48% 

ISTORIE 
2018 - - - - 

2017 11 7 2 29% 

LLE-LLR 
2018 30 3 3 100% 

2017 22 8 6 75% 

PIPP 
2018 39 28 21 52.50% 

2017 43 37 18 48.64% 

Din tabel se poate observa că la programul de studii universitare de licență Limba și literatura 

engleză-Limba și literatura română inserția profesională pentru promoția 2018 este de 100%, angajați 

la nivelul studiilor. Un procent de peste 75% se înregistrează și la programele de studii Administrație 

publică și Relații internaționale și studii europene. Cea mai scăzută inserție profesională se 

înregistrează la programul de studii Drept, forma de învățământ la distanță, respectiv 36,66%. 

Comparativ cu anul 2017 inserția pe piața muncii este net superioară pentru toate programele 

de studii.  

 

Tabelul nr. 6.59. Tabel privind situaţia inserţiei profesionale a studenţilor pe piața muncii, nivel 

masterat 

Tabelul nr. 1.Programul de 

studii 

Număr 

absolvenţi Număr diplomați 

Angajaţi la 

nivelul studiilor 

nr. 

Angajaţi la 

nivelul studiilor 

% 

APE 
2018 30 26 24 92.30% 

2017 28 22 18 81.81% 
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ACUI 
2018 31 27 24 88.88% 

2017 35 25 22 88% 

CJ 
2018 32 29 12 41,37 

2017 24 20 14 70% 

 

 La studii universitare de master, cu excepția programului de studii universitare Carieră 

judiciară, inserția profesională se ridică la peste 80%, la Administrație publică europeană ridicându-

se la 92%. 

 Comparativ cu 2017, inserția profesională la nivelul studiilor este superioară în 2018. 

  

 

 

Tabelul nr. 6.60. Situația privind continuarea studiilor universitare 

Nr. 

crt. 

Programul de studii 

universitare de licenţă 
Anul 

Nr. de 

absolvenţi 

Nr. de 

licenţiaţi 

Nr de licenţiaţi 

înscrişi la master la 

facultatea absolvită 

% 

1 DREPT IF 2018 62 43 16 37,20 

2 DREPT ID 2018 29 23 4 17,39 

 

3 

ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ 
2018 28 20 10 50 

 

4 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 

STUDII EUROPENE 

2018 23 18 8 44,44 

 

5 

LIMBA ŞI LITERATURA 

ENGLEZĂ-LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

2018 30 3 - - 

 

6 

PEDAGOGIA 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 

2018 39 28 5 17,85 

 

În anul 2018 se constată că, la programul de studii Drept, formele de învățământ IF și ID, 

număru celor care își continuă studiile universitare prin masterat este foarte redus, respectiv doar  20 

din 66 de absolvenți licențiați. Procentul este de 30,3%. Cei mai puțini absolvenți care s-au înscris la 

studii universitare de masterat sunt cei de la programul de studii universitare de licență Pedagogia 

învățământului primar și preșcolar, doar 5 din 28 de absolvenți licențiați, ceea ce reprezintă 17,85%. 

Motivul îl reprezintă faptul că Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică nu 

are un program de studii universitare de master în domeniul științelor educației. 
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CAPITOLUL VII 

RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

7.1. Activitatea Departamentului pentru Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare 

Înfiinţat prin hotărârea Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu din data 

de 29.08.2014, Departamentul pentru Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare (DRIPC) este 

condus de un director desemnat de Senat, numit prin Decizia Rectorului (vacant). DRIPC se află în 

subordinea rectorului şi Senatului universitar, fiind coordonat de prorectorul responsabil cu domeniile 

relații internaționale, asigurarea calității, dezvoltare instituțională. 

Misiunea fundamentală a DRIPC este în concordanţă cu misiunea Universităţii, aceea de 

întărire a participării la schimbul internaţional de valori, prin cooperare internaţională, pentru 

afirmarea apartenenţei la Spaţiul European al Învăţământului Superior şi la Spaţiul European al 

Cercetării. Departamentului îi revine misiunea de a asigura derularea şi dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare academică ale Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, cu universităţi, instituţii 

de cercetare, instituţii culturale şi sociale din Europa şi din întreaga lume.  

În anul 2018, Compartimentul pentru relații internaționale din cadrul DRIPC a avut prevăzut 

în statul de funcţii un singur post – vacant, iar Biroul Erasmus+ un singur post - ocupat.  

DRIPC din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a colaborat cu 

reprezentanţii facultăţilor şi departamentelor implicate în schimburile academice în cadrul 

programelor comunitare, cu asociaţii studenţeşti şi cu diferite organisme externe pentru diseminarea 

informaţiilor referitoare la programele comunitare şi pentru organizarea activităţilor specifice 

gestionării şi derulării acestor programe. 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare din cadrul Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îndeplineşte, în domeniul său de activitate, următoarele atribuţii 

principale: 

- Organizează schimburi de bune practici cu universităţi naţionale şi internaţionale, 

performante în activitatea de relaţii internaţionale; 

Schimburi de bune practici cu universitățile din străinătate au avut loc – mai ales – în cadrul 

programului Erasmus+ (8 mobilități de predare efectuate la UCB, 7 mobilități de formare efectuate 

la UCB, 28 mobilități de predare desfășurate la universitățile partenere, 35 mobilități de formare 

desfășurate la universitățile partenere).  

De asemenea, participarea reprezentanților Biroului Erasmus+ la seminariile organizate 

semestrial de către ANPCDEFP reprezintă schimburi de bune practici cu universitățile din România 

(octombrie 2017, februarie 2018).  

Astfel, în perioada ianuarie – septembrie 2018, s-au realizat 28 mobilități de predare și 35 

mobilități de formare ale personalului UCB, desfășurate la universitățile partenere (anul universitar 

2017-2018).  

Pe de altă parte, 8 mobilități de predare și 7 mobilități de formare au fost efectuate la UCB de 

către reprezentanți ai universităților partenere, toate acestea realizate în perioada ianuarie – 

septembrie 2018 (anul universitar 2017-2018). Alte 2 mobilități de predare si 2 mobilitati de formare 

s-au desfășurat in semestrul I 2018-2019, realizându-se un total de 19 mobilități de personal 

Incoming, în anul calendaristic 2018. 

Organizarea primei ediții a Săptămânii Internaționale în cadrul UCB este, de asemenea, 

schimb de bune practici privind internaționalizarea învățământului superior la care au participat 12 
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invitați din străinătate (noiembrie 2018), dar și participarea UCB la Târgul Educațional Internațional 

EAIE Geneva 2018 (septembrie 2018) – evenimente finanțate de MEN – CNFIS – FDI .  

- Oferă informaţii despre Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-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). Ultima 

actualizare: septembrie 2018. 

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.).  

- Asigură comunicarea dintre Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-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. 

 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, monitorizarea atentă s-a realizat, iar 

BE+ și responsabilii Erasmus sunt în contact continuu cu reprezentanții universităților gazdă prin e-

mail, telefon sau rețele de socializare. 

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 contractatși. Au fost încheiate noi acorduri de 

colaborare și parteneriate Erasmus+. 

  În anul 2018, au fost încheiate 9 parteneriate noi Erasmus+ cu universități din străinătate, 4 

acorduri de colaborare generale, 12  parteneriate noi cu instituții/ întreprinderi europene, după cum 

urmează: 

 9 parteneriate Erasmus+ noi cu universități din străinătate: 

 Erzurum Technical University, Turcia 

 Istanbul Aydin University, Turcia 

 Inonu University, Turcia 

 Universita degli Studi di Salerno, Italia 

 Cukurova University, Turcia 

 Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine 

 Bukovinian University, Ukraine 

 Siirt University, Turcia 

 Karabuk University, Turcia 

• 4 acorduri de colaborare generale 

 Universitatea Constantin Stere, Chișinău, Republica Moldova 

 Universitatea Americană din Moldova, Chișinău Republica Moldova 

 Universitatea Națională ,,Yuriy Fedkovych” din Cernăuți,  Ukraine 

 Bukovinian University, Ukraine. 
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 12 parteneriate Erasmus+ noi cu instituții/întreprinderi din străinătate (formare a 

personalului și practică studențească): 

 Balakanakis Bros SA, Grecia 

 Excel Services International, Grecia 

 Decorazioni Michele di Balan Mihail, Italia 

 Stelios Papatzanakis – Knossos Souvenir Shop, Grecia 

 Ilyssion Hotel, Grecia 

 Turker Avukatlik Burosu, Turcia 

 Vernillo law office, Italia 

 Excellence Consulting Group S. L., Spania 

 Calypso Turizm Tekstil San.Tic.Ltd.Sti, Turcia 

 Algoos Study, Work and Travel Inc.Tm, Grecia 

 Taxace LTD, Anglia 

 Asos Ayakkabi, Grecia 

S-au făcut şi se fac demersuri pentru identificarea de noi parteneri și, astfel, încheierea de noi 

parteneriate Erasmus+, pentru perioada 2019/2020.  

 - Colaborează cu ambasadele române şi cu cele străine din România; 

În cazul studenților Outgoing, pentru obținerea vizei de studiu pentru Turcia li se pune la 

dispoziție Contractul financiar, Scrisoarea de Invitație din partea partenerilor, Contractul de studii.  

În cazul studenților Incoming, în urma primirii aplicației și a contractului de studiu, BE+ a 

întocmit Scrisoarea de Acceptare. Aceasta - alături de contractul de studii semnat și de partea UCB – 

a fost trimisă partenerilor. Însăși ANPCDEFP a venit în sprijinul obținerii vizei de studiu, iar UCB a 

răspuns la timp solicitărilor acesteia privind situația studenților turci. La sosire la UCB, studenții 

Incoming s-au prezentat la Biroul pentru Imigrări în vederea obținerii permisului de ședere, indiferent 

de țara din care aceștia au provenit. BE+ a insistat ca aceștia să-și anunțe prezența imediat la sosire și 

a întocmit o situație a studenților Incoming care a fost transmisă la Biroul pentru Imigrări (a fost 

desemnat un fost student Erasmus sau responsabil Erasmus care să îi însoțească). BE+ le-a acordat 

sprijin privind obținerea adeverinței medicale, iar ulterior le-a pus la dispoziție toate documentele 

necesare obținerii permisului: contractul de cazare, decizia de înmatriculare, parteneriatul încheiat 

între UCB și universitatea de origine, adeverință de student Erasmus. Fostul student Erasmus sau 

responsabilul Erasmus desemnat i-a însoțit și de această dată.  

 S-au eliberat adeverințe de student Erasmus pentru Biroul de Imigrări Gorj (20 de adeverințe 

– octombrie 2017, februarie 2018, 14 adeverinte - octombrie 2018). 

- Organizează procese de selecţie pentru mobilităţi Erasmus+ în cadrul instituţiei, în 

condiţiile reglementate de Uniunea Europeană;  

La nivelul UCB, de regulă, se organizează 2 interviuri de selecţie a participanţilor. Dacă nu 

se ocupă locurile disponibile, se organizează și altele.  

Calendarul și selecțiile au fost aprobate la propunerea BE+, de către rectorul universității, în 

baza unui referat. A urmat anunţul oficial al facultăţilor (adrese), popularizarea în rândul studenţilor 

și personalului UCB prin e-mail, Facebook, pliante, broșuri etc. În urma desfășurării selecţiilor, au 

fost întocmite cataloage pentru fiecare probă în parte, liste finale cu beneficiarii (candidaţi admiși, 

candidaţi rezervă, candidaţi respinși), procese-verbale privind organizarea interviului.  

În anul universitar 2017-2018, au fost organizate 3 selecții pentru mobilitățile de studiu, 3 

selecții pentru mobilitățile de practică, 2 selecții pentru mobilitatile de predare și o selecție pentru 

mobilitățile de formare. Acestea au fost organizate după cum urmează: 30.05.2017, 20.06.2017, 
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09.11.2017 (SMS), 30.05.2017, 09.11.2017, 04.04.2018 (SMP), 09.11.2017, 04.04.2018 (STA), 

09.11.2017 (STT). In  anul universitar 2018-2019 a fost organizată o selecție pentru mobilitățile de 

studiu, o selecție pentru mobilitățile de practică, o selecție pentru mobilitățile de predare și o selecție 

pentru mobilitățile de formare în data de  16.11.2018. 

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 care să fie utilizată 

în momentul retragerii unora dintre beneficiari, ceea ce s-a și întâmplat. 

- Coordonează şi monitorizează toate mobilităţile internaţionale din şi la Universitatea 

„Constantin Brâncuşi ”din Tg-Jiu (mobilităţi incoming şi outgoing); 

În ceea ce privește studenții Outgoing (plecați), încă din momentul în care aceștia s-au 

prezentat la BE+ pentru a solicita informații, au beneficiat 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.  

Cei 106 de studenți Outgoing (studii și practică - perioada ianuarie – septembrie 2018 - anul 

universitar 2017-2018), dar și cei 25 de studenți Outgoing ( studii și practică - iunie – decembrie 2018 

– semestrul I an universitar 2018-2019) au fost puși în legătură cu foști studenți Outgoing pentru 

informații mai detaliate asupra mediului social și cultural al universităților gazdă. În cazul studenților 

Outgoing cu posibilități financiare precare s-au acordat cei 200 de euro/luna în plus. A fost cazul a 

10 studenți proveniți din medii dezavantajate, în anul universitar 2017-2018 și a 2 studenți, în anul 

universitar 2018-2019 – semestrul I.  

Cu privire la participanții Incoming (sosiți), aceștia au beneficiat de consiliere individuală prin 

e-mail și telefon. Este vorba despre 20 de studenți Incoming (20 – studii), în anul universitar 2017-

2018 si în anul universitar 2018-2019 – semestrul I, 14 studenti Incoming - studii. Studenții Incoming 

au beneficiat 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.).  

În anul calendaristic 2018, s-au desfășurat în cadrul UCB Târgu-Jiu 34 de mobilități Erasmus 

de studiu (20 mobilități – perioada ianuarie-iunie 2018 – an universitar 2017-2018; 14 mobilități – 

perioada octombrie-decembrie 2018 – semestrul I 2018-2019). 

De asemenea, cadrele didactice și personalul administrativ – atât Incoming, cât și Outgoing – 

au fost consiliați cu privire la participarea la programul Erasmus+ și au fost sprijiniți în organizarea 

administrativă a mobilităților (contracte de formare/predare, contracte financiare etc.). În anul 

universitar 2017-2018, au fost organizate 63 de mobilități de personal Outgoing (28 mobilități de 

predare și 35 mobilități de formare) și 15 mobilități de personal Incoming (8 mobilități de predare și 

7 mobilități de formare). 

Astfel, în perioada ianuarie – septembrie 2018, s-au realizat 28 mobilități de predare și 35 

mobilități de formare ale personalului UCB, desfășurate la universitățile partenere (anul universitar 

2017-2018).  

Pe de altă parte, 8 mobilități de predare și 7 mobilități de formare au fost efectuate la UCB de 

către reprezentanți ai universităților partenere, toate acestea realizate în perioada ianuarie – 

septembrie 2018 (anul universitar 2017-2018). Alte 2 mobilități de predare si 2 mobilități de formare 

s-au desfășurat în semestrul I 2018-2019, realizându-se un total de 19 mobilități de personal 

Incoming, în anul calendaristic 2018. 
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- Colaborează 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; 

În anul universitar 2017-2018, au fost înmatriculați 20 studenți Erasmus+, sosiți la UCB 

Târgu-Jiu (octombrie 2017 și februarie 2018) și au fost întocmite documente de mobilitate pentru 106 

de studenți Erasmus+ care au desfășurat mobilități la universitățile/instituțiile partenere iulie-

septembrie 2017, octombrie 2017-februarie 2018, februarie-iunie 2018, iulie-septembrie 2018). 

În anul calendaristic 2018, au fost înmatriculați 34 studenți Erasmus+, sosiți la UCB Târgu-

Jiu (20 – în perioada ianuarie - iunie 2018 – an universitar 2017-2018; 14 – în perioada octombrie – 

decembrie 2018 – semestrul I 2018-2019) și au fost întocmite documente de mobilitate pentru 131 de 

studenți Erasmus+ care au desfășurat mobilități la universitățile/instituțiile partenere (26 mobilități 

de studiu – perioada ianuarie – iunie 2018 – an universitar 2017-2018; 80 mobilități de practică – 

perioada iunie - septembrie 2018 – an universitar 2017-2018; 18 mobilități de studiu –semestrul I, an 

universitar 2018-2019; 7 mobilități de practică – perioada iunie - decembrie 2018 – an universitar 

2018-2019, semestrul I). 

- Gestionează 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 universitate;  

Gestionarea fondurilor s-a dovedit a fi eficace în anul universitar 2017-2018. S-a reușit, astfel, 

efectuarea unui număr mai mare de mobilități Outgoing decât cel estimat, pentru care s-a acordat 

finanțare de la ANPCDEFP: 106 de mobilități studențești față de 90 de mobilități finanțate, 63 de 

mobilități pentru personal față de 49 de mobilități finanțate.  A fost utilizat transferul de fonduri între 

diferite categorii bugetare. Astfel, 169 beneficiari au desfășurat mobilități Erasmus+, față de cele 139 

estimate prin contractul financiar pentru anul universitar 2017-2018. Cele 26 de mobilități de studiu, 

80 mobilități de practică, 28 de mobilități de predare și 35 de mobilități de formare au fost realizate 

în cadrul a 26 parteneri (18 universități și 8 IMM-uri) din țări precum Portugalia, Italia, Polonia, 

Grecia, Cehia, Slovenia, Slovacia, Turcia, Bulgaria, Malta, Marea Britanie. Granturile acordate au 

fost în concordanță cu recomandările ANPCDEFP.  

- Organizează evenimente speciale pentru studenţii străini; 

În anul 2018, au fost organizate: Welcome dinner (24.10.2017), International Cultural Night 

(02.02.2018; 06.06.2018 - prezentări de tradiții, dans, karaoke și mâncare tradițională), excursii 

(stațiunea turistică Rânca – 04.02.2018; Tismana și Hobița – 06.06.2018) – toate cu scopul integrării 

interculturale a studenților Incoming.  

Toti studenții Incoming sunt încurajați să-și prezinte universitatea și țara în cadrul 

evenimentelor de promovare a Programului, organizate semestrial (Erasmus Open Doors – 

08.03.2018).  

- Organizează cursuri de limba română pentru studenţii străini; 

Pentru studenții străini (Erasmus Incoming), au fost organizate cursuri de limba română pentru 

începători, cu un cadru didactic al UCB, în vederea unei mai bune integrări a acestora în comunitatea 

academică a UCB (martie 2018). Se încearcă organizarea semestrială a unor astfel de cursuri.  

- Organizează cursuri de limbi străine pentru personalul și studenţii Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu care participă la mobilităţi; 

Studenții UCB care au desfășurat mobilități studențești Erasmus+ au beneficiat și de cursuri 

de limbă engleză, gratuit, prin intermediul platformei OLS (Online Linguistic Support), pusă la 
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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. 

În anul universitar 2017-2018, dintre cei 106 de studenți care au desfășurat mobilități de studii 

și practică, 90 au beneficiat de licențe de evaluare și 90 de licențe pentru cursuri de limbă. 15 licențe 

pentru cursuri nu au fost utilizate.   

Cursurile de limbă au fost alocate studenților, însă aceștia nu le-au accesat în termenul limită 

menționat în e-mailul aferent (4 zile). Ulterior, aceștia nu le-au mai putut accesa deloc, iar platforma 

le menționează ca neutilizate. Considerăm că ar trebui mărită perioada de accesare a cursului, iar 

acest lucru a fost transmis ANPCDEFP. 

- Organizează baza de date cu partenerii instituţiei şi detalii ale acestora;  

Situația parteneriatelor de colaborare cu universitățile/instituțiile din străinătate este 

actualizată semestrial. 

 - Organizează 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 2017-2018, Erasmus Day a fost organizat în 25.10.2017, iar Erasmus Open 

Doors Day în data de 08.03.2018. Evenimentele s-au adresat 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: https://gorjeanul.ro/evenimente-marca-ucb-pentru-integrarea-studentilor-straini/).  

- Gestionează platforma Mobility Tool+ și platforma OLS; 

DRIPC/BE+ gestionează platforma Mobility Tool+ și platforma OLS, puse la dispoziție de 

Comisia Europeană.  

- Raportează 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 (raportul intermediar – februarie 2018; raportul final – noiembrie 2018). 

Întrucât prin raportul intermediar nu s-a demonstrat cheltuirea a 70% din fondurile alocate pentru 

mobilități, s-a retransmis un alt raport intermdiar în momentul îndeplinii acestui prag (iunie 2017). 

Fondurile Erasmus+ au fost absorbite în procent de 100%.  

- Organizarea de cursuri de vară cu participare internaţională de către fiecare facultate (cel 

puțin un curs de vară) 

În perioada 09-18.07.2018, a fost organizată a III-a ediția a Școlii de Vară „Constantin 

Brâncuși”, la care au participat 20 de elevi din Republica Moldova și 10 elevi din Republica Serbia, 

alături de studenți  de la UCB (proiectul se numeste „Etnici români la UCB”, finanțat de Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni). Organizarea evenimentului a debutat prin întâlniri cu studenții etnici 

români de la UCB,  în vederea promovării evenimentului în liceele din Republica Moldova și Serbia.  

A fost  transmis către presa scrisă, radio și tv un comunicat de presă privind organizarea 

evenimentului. Deschiderea a avut loc în data de 09.07.2018, în Sala „Horațiu Mălăiele” a 

Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu, la deschidere participând prefectul județului Gorj, 

viceprimarul municipiului Tg-Jiu, reprezentantul Consiliului Județean Gorj, cadre didactice și 

studenți, conducerea Senatului Universității, reprezentanți din presa scrisă radio și televiziune.  
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La finalul Școlii Internaționale de Vară „Constantin Brâncuși”- ediția a II-a a fost transmis un 

comunicat de presă ce a fost publicat în presa locală. 

Toți elevii participanți la Școala de vară au primit Certificate de participare. De asemenea, a 

fost distribuit un Chestionar de satisfacție pentru elevii participanți, astfel încât organizatorii (UCB 

Tg-Jiu) să cunoască părerea participanților referitoare la activitățile derulate și dacă așteptările 

acestora au fost îndeplinite.  

Acestea au fost posibile prin intermediul proiectului: Etnici români la UCB – Școala 

internatională de vară Constantin Brâncuși ediția a III-a, nr. D2/73/01.02.2018, finanțator: 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni). 

- Prezentarea ofertei educaționale în țări învecinate cu comunități numeroase de români 

(Serbia și în Republica Moldova) 

Vizitele de promovare a ofertei educaționale au avut loc în mai multe licee din Republica 

Moldova (27-29 octombrie 2018) și Serbia (13–14 noiembrie 2018). Acestea au fost posibile prin 

intermediul proiectului: Etnici români la UCB – Școala internatională de vară Constantin Brâncuși 

ediția a III-a, nr. D2/73/01.02.2018, finanțator: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni). 

- Alte activități desfășurate:  

A fost organizată prima ediție a Săptămânii Internaționale în UCB Târgu-Jiu, în perioada 19 

-23.11.2018, la care au participat 12 invitați din străinătate (4 participanți din cadrul a 2 universități 

din Bulgaria, 2 participanți din cadrul a 2 universități din Ucraina, 2 participanți din cadrul a 2 

universități din Republica Moldova, 2 participanți din cadrul unei universități din Germania, 1 

participant din cadrul unei universități din Rusia și 1 participant al unei universități din Turcia), alături 

de studenți și cadre didactice de la UCB (prin proiectul: Creșterea gradului de internaționalizare a 

UCB prin participarea la târguri educaționale internaționale și organizarea evenimentului 

International week – finanțator: MEN – CNFIS – FDI). 

Totodata UCB a participat pentru prima dată la un târg educațional internațional în septembrie 

2018.  

Participarea la Târgul Educațional Internațional EAIE Geneva 2018 s-a realizat prin proiectul: 

Creșterea gradului de internaționalizare a UCB prin participarea la târguri educaționale internaționale 

și organizarea evenimentului International week – finanțator: MEN – CNFIS – FDI). 

 

Analiza mobilităților Erasmus+ desfășurate în UCB Târgu-Jiu, în anul universitar 2017-2018 

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. Pentru anul universitar 2017-2018, 

sesiunile de selecție au fost organizate în: 30.05.2017, 20.06.2017, 09.11.2017 (SMS), 30.05.2017, 

09.11.2017, 04.04.2017 (SMP). 

Grantul Erasmus+ 

Începând cu derularea noului program Erasmus+, granturile Erasmus+ sunt prestabilite prin 

Ghidul programului Erasmus+ și recomandările ANPCDEFP. 

Numărul de mobilități studențești Erasmus/Erasmus+ 

Numărul de mobilități studențești, efectuate în cadrul programului Erasmus/Erasmus+, 

precum și dinamica acestora sunt prezentate în tabelul 7.1 si figura 7.1. 
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Tabelul nr. 7.1 Număr total de mobilităţi studențești OUTGOING, realizate în perioada  2009-2018 

 

An universitar 

SMS SMP  

TOTAL 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 

2015-2016 31 19 50 

2016-2017 29 33 62 

2017-2018 26 80 106 

Total 2009-2018 201 148 349 

 

 

Figura nr. 7.1 Dinamica mobilităţilor de studii si plasamente – OUTGOING – 

în perioada  2009-2018 

Aşa cum se poate observa din dinamica mobilităților prezentată mai sus, numărul mobilităţilor 

studenţeşti Erasmus/Erasmus+ a crescut de la 16 mobilităţi realizate în 2009-2010 şi 11 mobilităţi în 

2010-2011, la 23 de mobilităţi desfăşurate în anul universitar 2012-2013, 28 de mobilităţi studenţeşti 

în 2013-2014, 34 de mobilități studențești în anul universitar 2014-2015, 50 de mobilități studențești 

în 2015-2016, 63 de mobilitati studentești în 2016-2017, 106 de mobilitati studentești în 2017-2018 

în total, în perioada 2011-2018 vorbind despre un număr de 349 de mobilităţi pentru studenţi în cadrul 

programului Erasmus/Erasmus+.  

 Situația mobilităţilor Erasmus/Erasmus+ desfăşurate în cadrul U.C.B. Târgu-Jiu (componenta 

Incoming, studenţi sosiţi) este prezentată în tabelul 7.2, tabelul 7.3 și figura 7.2: 
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Tab.7.2 Număr total de mobilităţi studenţești INCOMING, realizate în perioada 2009-2018 

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 

2 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:12    

2015-2016 

2 Grecia (Universitatea din Piraeus) 4x2 FSE 

1 Portugalia (Universitatea Porto) 4x1 FIDD 

4 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x4 FIDD 

3 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x3 FSEMP 

2 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x2 FSMC 

5 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x5 FSEMP 

2 Turcia (Universitatea Abant Izzet Baysal) 4x2 FSEMP 

2 Turcia (Universitatea Pamukkale) 4x2 FSEMP 

Total: 21    

2016-2017 

 

4 Grecia (Universitatea din Piraeus) 4x3 FSE 

3 Portugalia (Universitatea Porto) 4x2 

9x1 

FIDD 

4 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x1 

9x2 

FSEMP 

1 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x1 FSMC 

2 Turcia (Universitatea Pamukkale) 4x2 FSEMP 
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1 Turcia (Universitatea Pamukkale) 9x1 FSE 

2 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x2 FSMC 

2 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x2 FIDD 

2 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x2 FSEMP 

1 Turcia (Universitatea Abant Izzet Baysal) 43x1 FIDD  

 Total : 22    

2017-2018 

5 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x5 FSEDAP 

4 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4x4 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Pamukale) 4x1 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Pamukale) 8x1 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Pamukale) 8X1 FSE 

1 Grecia (Universitatea Piraeus) 4x1 FSE 

5 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 4,75x5 FSTMC (FI) 

1 Turcia (Universitatea Eskisehir Osmangazi) 8,75 FSTMC (FI) 

1 Portuglia (Universitatea Porto) 4x1 FSTMC (FI) 

Total:20    

Total: 97    

 

 
 

Figura nr. 7.2 Dinamica mobilităţilor de studii- INCOMING -  în perioada  2009-2018 

 

Tabelul nr. 7.3 Număr de  mobilități studenți practică INCOMING 

Anul 

universitar 

SMS- MOBILITATI STUDENTI PRACTICA 

Număr 

mobilităţi 

Ţara de origine Durata 

(luni) 

Facultatea 

2016-2017 
1 Turcia (Universitatea Eskisehir 

Osmangazi) 

3x1 FIDD 

2017-2018 0    

Total 1    

 

Aşa cum se poate observa din dinamica mobilităților prezentată mai sus, numărul mobilităţilor 

Erasmus/Erasmus+, desfăşurate în cadrul U.C.B. 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, 12 mobilități în anul universitar 2014/2015, 21 de mobilități în 2015-

2016, la 22 de mobilități de studiu și o mobilitate de practică în anul universitar 2016-2017, la 20 de 

mobilități de studiu în anul universitar 2017-2018 numărul total de studenţi străini primiţi în cadrul 

programului Erasmus+ la U.C.B. Târgu-Jiu fiind 97. 
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Mobilităţile Erasmus/Erasmus+ de predare şi formare  

Selecţia candidaţilor 

Selecţia personalului universității s-a făcut prin interviul de selecţie organizat la nivelul 

Universităţii. Au avut prioritate cadrele didactice şi personalul administrativ care pleacă pentru prima 

dată în cadrul acestui program.  

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. 

 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 7.4, iar dinamica acestora pentru perioada 2009-

2018 – în figura nr. 7.3: 

Tabelul nr. 7.4 Număr total de mobilităţi de personal OUTGOING, realizate în perioada  2009-2018 

 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 

2015-2016 21 26 

2016-2017 27 27 

2017-2018 28 35 

Total 143 150 

TOTAL 293 

 

 

 

 
 Figura 7.3 Dinamica mobilităţilor de personal OUTGOING, realizate în perioada  2009-2018 
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Aşa cum se poate observa din dinamica mobilităților prezentată mai sus, numărul mobilităţilor 

de predare Erasmus/Erasmus+ a crescut de la 4 mobilităţi realizate în 2009-2010 şi 3 mobilităţi în 

2010-2011, la 12 mobilităţi în anul universitar 2012-2013, la 19 mobilităţi în 2013-2014, 22 în 

2014/2015, 21 de mobilități în anul academic 2015-2016, 27 de mobilități în anul academic 2016-

2017, 28 de mobilități în anul academic 2017-2018 vorbind despre un număr de 143 de mobilităţi ale 

cadrelor didactice, de predare, în cadrul programului Erasmus/Erasmus+. 

Totodată, în anul universitar 2017-2018, a fost atins grupul țintă privind categoria Invited Staff 

from Enterprises – personal invitat din întreprinderi, care va fi declarat tot ca mobilitate de predare 

Erasmus+ Outgoing (total mobilități STA - 27). S-au realizat 2 astfel de mobilități: d-l ing. Daniel 

Kostadinov si d-na ing.Velichka Georgieva, de la firma EMI Electric, Varna, Bulgaria, pe parcursul 

a 3 zile, în cadrul FSTMC (domeniul Inginerie). 

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, la 20 mobilităţi 

în 2013-2014, 21 în 2014/2015, 26 de mobilități în anul academic 2015-2016, la 27 de mobilități de 

formare în anul academic 2016-2017, la 35 de mobilități de formare în anul academic 2017-2018 

ajungând la un număr total de 150 de mobilităţi ale personalului U.C.B. Târgu-Jiu (cadre didactice şi 

personal administrativ), în cadrul programului Erasmus/Erasmus+, în perioada 2010-2018. 

  Situația mobilităţilor Erasmus/Erasmus+ desfăşurate în cadrul U.C.B. Târgu-Jiu (componenta 

Incoming, personal sosit) este prezentată tabelul 7.5, iar dinamica acestora în figura 7.4: 

 

Tabelul nr. 7.5. Număr total de mobilităţi INCOMING pentru PREDARE - cadre didactice, realizate 

în 2010-2018 

 

 

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 

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 
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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  

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) 5 zile x 2 FSE 

 1 Republica Cehă (Universitatea Mendel) 10 zile x 1 FSE 

 Total: 6    

2015-2016 1 Spania (Universitatea A Coruna) 5 zile x 1 FSE 

 
1 Turcia (Universitatea Izmir Katip 

Celebi) 

5 zile x1 FIDD 

 Total: 2    

2016-2017 3 Spania (Universitatea A Coruna) 5 zile x 3 FSE 

 
1 Bulgaria (Universitatea Economica din 

Varna) 

5 zile x 1 
FSE 

 
1 Bulgaria (Universitatea Tehnica din 

Gabrovo) 

5 zile x 1 
FIDD 

 2 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 5 zile x 2 FIDD 

 Total: 7    

2017-2018 
1 Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Gabrovo) 

2 zile x 1 
FSTMC (FI) 

 
2 Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Varna) 

5 zile x 2 
FSTMC (FI) 

 1 Germania (Universitatea Jade) 2 zile x 1 FSTMC (FI) 

 2 Slovacia (Universitatea Zilina) 5 zile x 2 FSEDAP 

 
1 Turcia (Universitatea Abant Izzet 

Baysal 

3 zile x 1 

 
FSTMC (FI) 

     

 Total: 7    

Total: 56     
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Figura nr. 7.4 Dinamica mobilităţilor de personal de predare 

–INCOMING-in perioada 2010-2018 

 

Tabelul nr. 7.6. Număr total de mobilităţi INCOMING pentru formare - cadre didactice şi personal 

administrativ, realizate în 2010-2018 

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    

2015-2016 2 Bulgaria (Universitatea Tehnica din 

Varna) 

5 zile x 2 FIDD 

2016-2017  5 Bulgaria (Universitatea Tehnica din 

Varna)  

5 zile x 5 FIDD 

1 Spania (Universitatea A Coruna) 5 zile x 1 FSE 

Total: 6    

2017-2018 7 Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Varna) 

5 zile x 6 
FSTMC 

 Total: 7    

Total: 21     

 

Aşa cum se poate observa din dinamica mobilităților de personal prezentată mai sus, numărul 

mobilităţilor Erasmus/Erasmus+ desfăşurate în cadrul U.C.B. Târgu-Jiu (componenta Incoming, 

cadre didactice sosite, predare) 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, în 2015-2016 doar două 

mobilități de predare, în anul universitar 2016-2017 s-au efectuat 7 mobilitati de predare, în anul 

universitar 2017-2018 s-au efectuat 7 mobilitati de predare. 
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Numărul total de cadre didactice străine, sosite, până în prezent, pe programe de predare, în 

cadrul programului Erasmus/Erasmus+, la U.C.B. Târgu-Jiu, este de 56 de cadre didactice. 

În ceea ce priveşte, mobilităţile Erasmus/Erasmus+ de formare, 16 membri ai personalului din 

universităţile partenere au sosit la UCB, astfel: 1 mobilitate de formare în 2012/2013, 1 mobilitate în 

2013/2014, 6 mobilități în anul universitar 2014/2015, 2 mobilități în 2015-2016, 6 mobilități în anul 

universitar 2016-20176, 7 mobilități în anul universitar 2017-2018. Se remarcă interesul crescut al 

cadrelor didactice de la Universitatea Tehnică din Varna pentru Facultatea de Inginerie. Acest interes 

este un răspuns la mobilitățile de predare și formare efectuate de către cadrele didactice din cadrul 

Facultății de Inginerie în Universitatea Tehnică din Varna, în perioada 2016-2017 și 2017-2018, care 

a condus la întărirea relațiilor de colaborare între cele două Universități. 

 

 

7.2. Aspecte calitative privind implementarea programului Erasmus+ în Universitatea 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Din punct de vedere calitativ, în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu s-au 

respectat principiile Cartei Erasmus. Astfel, au fost respectate principiile nediscriminării și au fost 

asigurate șanse egale de acces la desfășurarea mobilităţilor. Selecția candidaţilor pentru mobilităţile 

studenţești s-a realizat transparent, pe baza rezultatelor academice cumulate și a interviului de 

selecţie. Interviul a fost modalitatea de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţile de personal. 

Recunoașterea stagiilor s-a făcut integrum și automat. Echivalarea rezultatelor obţinute la 

disciplinele parcurse s-a făcut prin reguli transparente, clare. Mobilităţile de studiu și de predare s-au 

realizat numai în baza acordurilor interinstituţionale în prealabil încheiate; a fost recomandată 

încheierea unor acorduri de colaborare și în cazul mobilităţilor de practică sau formare.  

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. Responsabilii Erasmus au dovedit o mai mare implicare. S-au organizat chiar conferințe 

cu teme privind aspectele educaționale, culturale, știintifice ale mobilității.  

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. Sunt foști studenți Erasmus care au solicitat implicarea în activități 

de voluntariat și au desfășurat astfel de activități în administrația UCB.  

Studenţii Outgoing au beneficiat de consiliere individuală, expunându-li-se acestora întreaga 

procedură administrativă, de la procedura de selecţie și până la finalizarea mobilităţii, drepturile și 

obligaţiile pe care le au în cazul în care devin beneficiari ai mobilităţilor, dar și aspecte legate de 

instituţiile partenere. Studenţii Incoming au beneficiat de consiliere individuală prin e-mail și telefon. 

Li s-a adus la cunoștinţă procedura de aplicare. Le-au fost puse la dispoziţie, prin e-mail, toate 

formularele necesare, lista cursurilor, tradusă în limba engleză, programa analitică a acestora în cazul 

solicitării, ghidul studenţilor Incoming în care există toate informaţiile necesare unei bune organizări 

a mobilităţii la UCB (prezent și pe site-ul UCB).   

Participanţii Incoming au beneficiat de același tratament ca și studenţii proprii, având acces 

neîngrădit la toate facilităţile oferite de UCB. Stunenții incoming au fost îndrumaţi în alegerea 

disciplinelor în cazul în care a trebuit modificat programul de studiu/practică, de asemenea au fost 

sprijiniţi în îndeplinirea procedurilor cu obţinerea permisului de ședere și asigurare medicală (unde 
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este cazul). Au fost încurajaţi să-și prezinte universitatea, ţara în cadrul evenimentelor semestriale de 

promovare.  

Creșterea vizibilităţii UCB la nivel european și internaţional a fost unul dintre principalele 

rezultate ale implementării programului. Mobilităţile au avut asupra beneficiarilor un efect pozitiv 

atât din punct de vedere personal, cât și profesional și au contribuit la întărirea legăturilor cu 

universităţile partenere. 

În cazul mobilităților de studii, s-a depășit numărul de mobilități contractat, iar numărul de 

mobilități realizat este mai mare cu 1 mobilitate decât în anul universitar precedent. Se observă din 

ce în ce mai mult orientarea studenților către mobilitățile de practică în detrimentul celor de studii. 

Astfel, în cazul mobilităților de practică, numărul realizat (80 de mobilități) a fost aproape dublu față 

de numărul contractat (50 mobilități). 

Cel mai mare număr de mobilități este realizat către Bulgaria. Motivele sunt diverse: este la o 

mai mică distanță de UCB, costurile de călătorie și subzistență sunt mai reduse, există deja o 

colaborare în domeniul cercetării științifice cu una dintre universitățile din Bulgaria și s-a dorit 

întărirea relațiilor cu aceasta. În același timp, Grecia a fost – în acest an universitar - solicitată. Această 

țară este o destinație Erasmus preferată de majoritatea participanților din mai multe motive: 

colaborarea este mai ușoară cu partenerii, sunt mai înțelegători, facilitățile oferite studenților sunt mai 

numeroase, sunt mai ospitalieri, cultura este foarte diferită și interesant de observat, sunt mai deschiși 

la cooperare, au un sistem educațional bine pus la punct și sunt foarte bine dotați din punct de vedere 

logistic.  

Pe de altă parte, motivele invocate de participanți în ceea ce privește reticența acestora de a 

desfășura mobilități în spații europene precum Spania, Germania, Portugalia se referă îndeosebi la 

costurile mai ridicate cu transportul, distanțe mai mari, comunicare mai greoaie, grant acordat pentru 

subzistență mai mic decât cel acordat pentru Bulgaria sau Turcia. Se va încerca o reorientare a 

participanților și către alte destinații Erasmus.  

Toți cei 106 de studenți care au desfășurat mobilități de studii și practică au primit 

recunoașterea perioadei de studiu/practică, în conformitate cu Fișa de echivalare și recunoaștere a 

rezultatelor obținute în mobilitate și cu Adresa de recunoaștere a studiilor/practicii, iar perioada de 

mobilitate a fost menționată în Suplimentul la diplomă. Referitor la recunoașterea mobilităților de 

formare în cazul personalului administrativ, în acel moment, aceasta s-a realizat prin declararea 

mobilităților în planul anual de perfecționare, acolo unde a fost cazul.  

În urma discuţiilor cu beneficiarii Outgoing ai mobilităţilor Erasmus s-a ajuns la concluzia că 

impactul mobilităţii Erasmus asupra acestora a fost unul pozitiv. Aceştia consideră ca şi competenţe 

dobândite: experienţa culturală, comunicarea într-o limbă străină, planuri de viitor academice şi 

culturale. Pentru a transfera acest impact asupra viitorilor beneficiari, foştii studenţi Erasmus sunt 

invitaţi de fiecare dată să participe şi să ia cuvântul în cadrul întrunirilor Erasmus organizate de 

Universitate (Erasmus Open Doors Day, Erasmus Day  etc.).  

În ceea ce priveşte gradul de satisfacţie al studenţilor Incoming referitor la experienţa Erasmus 

în general, BE+ a luat toate măsurile ca studenţii Erasmus să fie integraţi în noul mediu. În principiu, 

nemulţumirea acestora, de obicei, se referă la faptul că oraşul Târgu-Jiu este un oraş mic care nu oferă 

toate posibilităţile pe care le au alţi studenţi Erasmus în oraşe mai mari. BE+ va urmări îmbunătăţirea 

integrării în viaţa de zi cu zi a studenţilor Incoming prin organizarea mai multor evenimente sociale 

şi culturale la care să participe aceştia (ex. Orientation Week, excursii, concursuri, competiţii sportive, 

ştiinţifice etc). 
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Toți beneficiarii mobilităților de studii și practică (100%) au considerat că și-au îmbunătățit 

abilitățile de rezolvare a problemelor, de planificare a sarcinilor și a activităților, de cooperare cu 

persoane din diferite medii sociale si culturale, au realizat valoarea diferitelor culturi, au devenit mai 

adaptabili la situații noi.  

Toți beneficiarii mobilitaților de studii (100%) au considerat că și-au îmbunătățit spiritul de 

echipa, competențele privind planificarea și desfășurarea procesului de învațare, competențele privind 

luarea deciziilor, gândirea critică, sunt mai încrezători și mai convinși de propriile abilități și își 

cunosc mai bine punctele forte și slabiciunile.  

Aceste competente sunt obținute și îmbunătățite și în cazul mobilităților de practică (peste 97-

98%). Comparativ, procentul studenților care consideră că și-au îmbunătățit creativitatea, dezvoltarea 

și punerea în practică a unei idei este mai ridicat în cazul mobilităților de studiu (100% față de 95-

96% - în cazul practicii). Totodată, dorința de implicare mai mult în viața comunității este mai ridicată 

în cazul mobilităților de studii față de practică (95% față de 89% - în cazul practicii). În schimb, 

beneficiarii mobilităților de practică au devenit mai interesați de problematica europeană (95% față 

de 85% - în cazul studiilor) și se consideră mai europeni (91% față de 80% - în cazul studiilor). 

Mobilitățile de predare și formare au avut asupra beneficiarilor un efect pozitiv atât din punct 

de vedere personal, cât și profesional si în mod sigur a contribuit la întărirea legăturilor cu 

universitățile gazdă.  

Prin mobilitățile de predare, UCB a permis studenților care nu pot să participe într-un plan de 

mobilități să beneficieze de cunoștintele și expertiza unui personal academic din universități din alte 

țări europene, să promoveze schimbul de expertiză și experiență 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 mobilităților de formare și predare (100%) consideră că și-au 

îmbunătățit competențele sociale, lingvistice și culturale, au învațat din bunele practici identificate în 

străinătate, au realizat noi contacte, au consolidat și extins rețeaua profesională. Pe lângă acestea, toți 

beneficiarii de mobilități de predare (100%) consideră ca au experimentat și dezvoltat noi practici de 

învațare și metode de predare, și-au îmbunatatit competențele de limbi străine și consideră că a crescut 

satisfacția la locul de munca. În schimb, toți beneficiarii de mobilități de formare (100%) au dobândit 

abilități practice relevante pentru locul de muncă și dezvoltarea profesională. Cele mai mici procente 

se înregistrează în ceea ce privește construirea unei cooperări cu piața muncii și societatea civilă 

(37,04% STA și 51,43% STT, respectiv 29,63% STA și 42,86% STT).   

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. 

Beneficiarii mobilităților devin funcționari mai buni în cadrul universităților, mai buni susținători ai 

dimensiunii europene în educație. Angajatorii locali au început să realizeze plus valoarea pe care o 

oferă mobilitatea internaționala CV-ului candidatului.  

 

Valorificarea mobilităţilor Erasmus în cadrul UCB Târgu-Jiu 

Programul Erasmus/Erasmus+ a avut un impact deosebit asupra studenţilor, cadrelor 

didactice, personalului administrativ din UCB, atât din punct de vedere personal, cât şi profesional 

şi, în mod cert, a contribuit la dezvoltarea şi întărirea relaţiilor internaţionale.  

Experienţa Erasmus înseamnă „studiu în scopul profesionalizării, dar şi socializare şi 

relaţionare pentru dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi interinstituţionale”. 

Totodată, această experienţă a condus la:  
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 Accesul la noi cunoştinţe;  

 Sporirea încrederii în propriile forţe, devenind persoane mai responsabile, mai 

sociabile, mai deschise la nou; 

 Sporirea încrederii şi aprecierii universităţilor gazdă faţă de UCB, fapt ce a generate 

schimburi ulterioare de cadre didactice şi studenţi; 

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare, de a lucra în echipă; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare într-o limbă străină; 

 Dezvoltarea dimensiunii culturale a personalităţii individuale prin cunoaşterea şi 

înţelegerea mai aprofundă a valorilor culturale;  

 Mai bună vizibilitate a cercetărilor ştiinţifice ulterioare pe plan internaţional – în cazul 

cadrelor didactice; 

 Accentuarea cooperării în domeniul cercetării ştiinţifice; 

 Promovarea UCB, a municipiului Târgu-Jiu, a învăţământului superior din România -  

reuşindu-se atragerea unui număr din ce în ce mai mare de studenţi şi cadre didactice 

din străinătate; 

 Cunoaşterea şi diseminarea exemplelor de bună practică, împărtăşirea experienţelor 

privind îmbunătăţirea procesului de predare şi evaluare – în cazul cadrelor didactice; 

 Inocularea dorinţei de cunoaştere şi a altor aspecte din alte ţări europene, a dorinţei de 

perfecţionare;   

 Testare a capacităţii de adaptare într-un alt mediu, într-o altă ţară; 

 Provocare, dar şi o experienţă interculturală, universitară şi personală unică; 

De asemenea, personalul UCB – beneficiari Erasmus – reprezintă un real sprijin în organizarea 

şi desfăşurarea mobilităţilor Erasmus, fiind persoane de legătură pentru cei care doresc să efectueze 

vizite la UCB. 

Prin mobilităţi de predare ale cadrelor didactice, UCB Târgu-Jiu permite studenţilor care nu 

pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi experienta unui personal 

academic din universităţi din alte ţări europene, să promoveze schimbul de expertiză şi experienţă în 

ceea ce priveşte metodologia de predare, să încurajeze celelalte cadre didactice să-şi extindă şi să-şi 

îmbunătăţească conţinutul cursurilor ce le oferă studenţilor. Prin intermediul mobilităţilor de formare 

a personalului didactic şi administrativ, se obţine lărgirea orizontului profesional şi astfel un impact 

pozitiv asupra managementului educaţional prin preluarea unor exemple de bună practică. 

Beneficiarii mobilităţilor studenţeşti Erasmus, în urma competenţelor dobândite pe parcursul 

stagiului (competenţe profesionale: comunicare în limbi străine, un grad mai ridicat de flexibilitate şi 

adaptabilitate; competenţe personale: interculturalitate), devin funcţionari mai buni în cadrul 

universităţilor, în eventualitatea în care ar deveni angajaţi ai acestora,devenind mai buni susţinători 

ai dimensiunii europene în educaţie. 

La sfârşitul mobilităţii, personalul universităţii prezintă un raport de activitate (în limba 

engleză, on-line pe platforma de gestionare a programului Erasmus+ - Mobility Tool).  

Totodată, responsabililor Erasmus li s-a solicitat realizarea unui Raport privind valorificarea 

mobilității Erasmus+ la nivelul facultății (raport realizat în baza rapoartelor individuale ale 

participanților), care să fie prezentat Consiliului Facultății, pentru diseminarea informaţiilor şi 

bunelor practici în rândul colegilor.   

Foştii participanţi sunt invitaţi, de asemenea, să ia cuvântul în cadrul evenimentelor organizate 

de DRIPC (Erasmus Open Doors, Erasmus Day), pentru a transmite experienţa dobândită altor cadre 
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didactice şi personalui administrativ, pentru a transfera impactul pozitiv al mobilităţilor asupra 

viitorilor beneficiari.  

În urma analizării Rapoartelor privind valorificarea mobilităților de predare și formare 

Erasmus+ desfășurate până în 2018, dar și a analizării Proiectelor cu privire la implementarea 

bunelor practici dobândite în urma mobilităților de predare și formare Erasmus+ la universitatea 

gazdă, realizate până în prezent, s-au identificat următoarele aspecte: 

 Motivarea și scopul deplasării:  

 Obţinerea unor competenţe noi şi cunoştinţe  

 Experimentarea şi dezvoltarea unor noi metode de predare 

 Împărtăşirea propriilor cunoştinţe şi abilităţi  

 Îmbunătățirea relațiilor dintre cele două instituții 

 Creşterea mobilităţilor cadrelor didactice şi studenţilor de la UCB 

 Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză 

 Obţinerea unor competenţe noi şi cunoştinţe  

 Experimentarea şi dezvoltarea unor noi metode de predare 

 Împărtăşirea propriilor cunoştinţe şi abilităţi  

 Îmbunătățirea relațiilor dintre cele două instituții 

 Creşterea mobilităţilor cadrelor didactice şi studenţilor de la UCB 

 Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză 

 Obţinerea unor competenţe noi şi cunoştinţe  

 Experimentarea şi dezvoltarea unor noi metode de predare 

 Împărtăşirea propriilor cunoştinţe şi abilităţi  

 Îmbunătățirea relațiilor dintre cele două instituții 

 Creşterea mobilităţilor cadrelor didactice şi studenţilor de la UCB 

 Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză 

 Îmbunătățirea relevanței personale a carierei didactice și dezvoltarea unei mentalități 

de profesor într-un sistem european multicultural; 

 Depistarea unor modalități diferite de a comunica cu studenții și care să permită o mai 

bună relaționare cadru didactic-student; 

 Raportarea profesională la realităţile prezentului, din perspectiva internaţională, 

compatibilizarea curriculară, precum şi armonizarea procedurilor de instrucţie cu cele 

ale universității gazdă, dezvoltarea abordării interdisciplinare printr-un acces mai facil 

la resursele europene şi creşterea capacităţii de valorificare a cercetării ştiinţifice.  

Totodată, prin mobilitatea de formare, s-a mai urmărit dezvoltarea competenţelor de comunicare 

interpersonală şi de management al carierei, dar şi dezvoltarea competenţelor sociale şi culturale; 

- analiza și înțelegerea noului tip de management și leadership la nivelul instituțiilor de 

învățământ superior, adaptat la schimbările radicale și profunde specifice societății actuale; 

- dobândirea unor cunoștințe noi în managementul educațional și dezvoltarea de parteneriate 

noi între facultățile Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și instituții de 

învățământ superior din Uniunea Europeană; 

- eficientizarea activității din cadrul departamentelor și, implicit, a activităților la nivel de 

facultate, prin colaborarea cu alte facultăți din cadrul unor universități partenere și firme; 

- îmbunătățirea corelației dintre disciplinele prevăzute în planurile de învățământ și cerințele 

pieței forței de muncă din spațiul UE; 
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- îmbunătățirea organizării activităților de practică de specialitate a studenților, eficientizarea 

competențelor dobândite de absolvenți și valorificarea lor pe piața muncii; 

- stabilirea unor legături de colaborare academică pe termen lung cu membrii corpului 

profesoral și de cercetare din cadrul universităților vizitate; 

- consolidarea cooperării între universități, atât din punct de vedere al mobilităților studențești 

și al cadrelor didactice, cât și al dezvoltării de curriculum; 

- promovarea schimbului de experiență privind metodica de predare a disciplinelor care au 

stat la baza programului de lucru.  

- cunoașterea funcționarii sistemului de învățământ din alt mediu universitar;  

- cunoașterea sistemului informatic privitor la înmatricularea și evidența studenților, utilizat 

de către alte universități; 

- îmbunătățirea și îmbogățirea cunoștințelor profesionale prin contact direct cu persoane cu 

atribuții similare din cadrul altor universități;  

- promovarea culturii și obiceiurilor românești etc. 

- obţinerea unor competenţe noi şi cunoştinţe, impărtăşirea propriilor cunoştinţe şi abilităţi, 

imbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză. 

- experimentarea şi dezvoltarea unor noi metode de predare; 

- creşterea numărului de mobilităţi ale cadrelor didactice şi ale studenţilor. 

 Bunele practici identificate: 

Toate mobilitățile Erasmus și-au atins obiectivele. Cele mai importante se referă la obținerea 

și îmbunătățirea anumitor competențe personale și profesionale care au avut impact deosebit și asupra 

instituției și comunității locale. Pe de altă parte, UCB a învățat să iasă din relativa izolare în care se 

află, să comunice mai facil și mai deschis cu partenerii străini, să-și promoveze comunitatea 

academică, comunitatea locală, națională 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.  

În cazul unora dintre mobilitățile desfășurate, rezultatele obținute au fost mult mai mari. Spre 

exemplu, povești de succes pot fi considerate experiențele trăite de câțiva studenți de la Facultatea de 

Științe Economice și Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, care au 

desfășurat o mobilitate de practică la Universitatea Piraeus, Grecia, în vara lui 2017 și care – pe 

perioada concediului reprezentanților universității – au facut voluntariat în cadrul unui ONG. Acolo 

au predat limba engleză unor copii și adulți orfani și sărmani, i-au învățat pe aceștia să scrie un CV 

Europass, au efectuate diverse activități fizice (fotbal, grădinărit etc.). Mai putem aduce în discuție 

situația unei studente care a beneficiat de 3 mobilități de studii la Universitatea Abant Izzet Baysal, 

Bolu, Turcia și care ulterior a predat limba engleză în cadrul unei instituții din Bolu. Aceasta și-a 

câștigat o foarte bună reputație în cadrul universității gazdă.  

Identificarea exemplelor de bune practici în ceea ce privește mobilitățile de personal s-a 

realizat prin urmărirea rezultatelor obținute de beneficiarii acestora, în urma mobilităților.  

Mobilitatea la Universitatea din Piraeus, Grecia, a cadrelor didactice ale Facultății de Științe 

ale Educației și Management Public și ale Facultății de Știinte Economice  a facilitat cunoașterea de 

bune practici în vederea dezvoltării sustenabile a instituțiilor educaționale. Mobilitatea a permis 

urmărirea metodelor și tehnicilor de predare moderne, interactive, utilizate de cadrele didactice din 

cadrul Universității gazdă. În timpul acestei mobilități, prof. Toader Nicoară - Rectorul Universitatii 

„Constantin Brâncuși”, prof. Amalia Todoruț, prof. Gabriela Dobrotă, conf. Ina Tomescu, conf. 

Căruntu Genu, precum și alți colegi din cadrul acestor facultăți au participat la activități de 
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formare/predare. Totodată, prof. Amalia Todoruț și conf. Ina Tomescu au susținut activități didactice 

cu studenții de la această universitate. Rectorul UCB - prof. Toader Nicoară a avut o întalnire de lucru 

cu rectorul Universității din Piraeus, prof. Aggelos Kotios și prorectorul responsabil cu relațiile 

internaționale, prof. Pantelis Pantelidis. Au avut loc discuții asupra sistemelor de învățămant din cele 

două țări, managementul strategic în vederea obținerii avantajului competitiv. De asemenea, prof. 

Toader Nicoară, prof. Amalia Todoruț și conf. Ina Tomescu au participat la activitățile Biroului de 

Relații Internaționale, legate de pregătirea și semnarea unui memorandum de cooperare cu orașele 

grecești antice, eveniment organizat de către Centrul European de Informare Europe Direct cu tema 

„Crearea de legături și promovarea formelor moderne de diplomație culturală – exemplu de succes al 

vechilor orașe grecești”. De asemenea, în urma activităților de formare, a fost întărită colaborarea cu 

această universitate. 

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 este mult mai ridicat.  

 Rezultatele obţinute în urma mobilităţii şi atingerea obiectivelor avute în vedere: 

- colaborarea în domeniul cercetării prin elaborarea de lucrări comune, prezentate la conferințe 

internaționale (Cîrțînă Liviu, Todoruț Amalia, Cruceru Mihai, Țîrcă Diana, Foanene Adriana, Ianăși 

Cătălina);  

- includerea tematicilor referitoare la mobilităţile Erasmus în cadrul activităţilor din programul 

de manifestări la nivelul DPPD pentru anul 2017-2018;  

- îmbunătăţirea activităţii de cercetare prin participarea cu lucrări la conferinţele universităţii 

gazdă: prof.univ.dr. Diana Țîrcă a participat la conferințele organizate de Universitatea din A Coruna, 

Spania;  

- publicarea unei lucrări științifice la conferința Facultății de Inginerie, CONFERENG 2017, 

CONFERENG 2018 (Ex. conf.dr.ing. Penka Zlateva de la Facultatea de Construcții Navale a 

Universității Tehnice din Varna și Foanene Adriana), precum și în revistele Universității Tehnice din 

Varna (Eastern Academic Journal) - Foanene Adriana, Adina Tatar; 

- publicarea de lucrări științifice și participarea la conferințele UCB și UT Varna împreună cu 

colegii din Departamentul de Inginerie Mecanică din Universitatea Tehnică din Varna, publicarea 

unei lucrări științifice la conferința Facultății de Inginerie, CONFERENG 2017, împreună cu ș.l 

dr.ing. Radostin Dimitrov; publicarea unei lucrări științifice în revista Durabilitate și Fiabilitate 

(Symech 2018) alături de ș.l dr. Tanya Avramova de la Facultatea de Inginerie Mecanică a 

Universității Tehnice din Varna (Ianași Cătălina); 

- publicarea de lucrări la conferința Universității Tehnice din Gabrovo, UNITECH 2018 

(Cîrțînă Liviu, Cruceru Mihai, Foanene Adriana, Radulescu Constanța) desfășurată în data de 16-17 

noiembrie 2018, precum și publicarea de cărți de specialitate împreună cu colegii de la Universitatea 

Tehnică din Gabrovo (Foanene Adriana).  

Toți foștii beneficiari sunt acum susținători ai programului care joacă un rol important în 

promovarea acestuia în cadrul sălilor de curs, evenimentelor organizate, în comunitatea academică. 

Alte recomandări, sugestii evidenţiate în Rapoartele privind valorificarea stagiilor Erasmus 

de predare şi formare, de-a lungul timpului, în urma observării modului de lucru şi bunelor practici 

la universităţile gazdă: 

- numărul orelor de aplicaţii practice (ore de laborator) să fie mai mare decât numărul orelor 

de teorie;  
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- încheierea unor contracte între UCB şi firmele de profil, ca în urma participării studenţilor 

la stagiile de practică şi formării acestora încă din primii ani de studiu, să li se ofere un loc de muncă 

în aceste firme după încheierea studiilor; 

- o investiţie mai mare în educaţie, dacă se realizează o comparaţie între condiţiile de pregătire 

ale studenţilor; punerea accentului pe practică; 

- îmbunătăţirea planurilor de învăţământ prin corelarea lor cu cerinţele actuale ale pieţei 

muncii, în funcţie de fiecare specializare în parte; 

- îmbunătăţirea activităţii de cercetare la nivel internaţional prin participarea cu lucrări la 

conferinţele universităţii gazdă, cât şi extinderea colaborării cu alte universităţi internaţionale; 

- întreprinderea unor acţiuni de redefinire a strategiei de comunicare a universităţii, în special 

prin accentuarea comunicării on-line (site-ul web putând fi considerat componentă principală a 

comunicării instituţionale cu publicul extern). 

- aplicarea în procesele educaționale a metodelor și tehnicilor moderne de benchmarking, 

calitate totală; 

- îmbunătățirea procesului de predare inovativă și învățare creativă prin  promovarea unor 

metode moderne, inovative, care să genereze o implicare și o responsabilizare mai profundă a 

studenților și implicit creșterea performanțelor acestora, calitatea totală; 

- dotarea bibliotecilor cu mobilier adecvat studiului şi depozitării publicaţiilor conform 

standardelor. 

 

Analiză SWOT a implementării programului Erasmus+ în UCB Târgu-Jiu: 

Puncte tari 

• Sprijină cursanții în dobândirea de competențe (cunoștințe, competențe și atitudini), pentru a-

și îmbunătăți dezvoltarea personală și șansele de angajare pe piața europeană a muncii și în 

afara acesteia; 

• Sprijină internaționalizarea, atractivitatea, calitatea, echitatea accesului și modernizarea 

instituțiilor de învățământ superior din afara Europei, în vederea promovării dezvoltării țărilor 

partenere;  

• Asigură studenților suportul financiar minim pentru a realiza o perioadă de studiu în 

străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră / un stagiu (program de practică) în 

străinătate într-o întreprindere sau orice alt loc de muncă relevant; 

• Asigură personalului suportul financiar minim pentru a realiza perioade de predare, perioade 

de formare, fiind astfel sprijinită dezvoltarea profesională a personalul didactic și nedidactic 

din instituțiile de învățământ superior, sub forma unor evenimente de formare și a unor 

perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituție de învățământ 

superior parteneră sau într-o altă organizație relevantă din străinătate;  

• Sprijină competențele lingvistice ale participanților; dezvoltarea personală, dezvoltarea 

capacităţii de adaptare, de socializare, dobândirea de noi competenţe, lărgirea orizontului; 

• Crește gradul de acceptare și integrare în comunitatea academică a participanților Incoming 

(sosiți la UCB); 

• Crește vizibilității UCB pe plan internațional; 

• Din punct de vedere administrativ, parteneriatele Erasmus+ si acordurile interinstitutionale 

încheiate de UCB Târgu-Jiu sunt numeroase, acoperă toate domeniile de studiu în care 

universitatea poate coopera, iar parteneri sunt universități mari din UE, Turcia, Ucraina, 

Republica Moldova și Rusia.  
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• Din punct de vedere cantitativ, numărul mobilităților Erasmus+ efectuate în cadrul UCB a 

crescut în fiecare an, asa cum se observă și din tabelele și graficele inserate în acest raport. 

• Odata cu creșterea vizibilității UCB, a avut loc o promovare a orașului Târgu-Jiu, a României, 

beneficiarii mobilităților realizând o prezentare a acestora la începutul fiecărei mobilități. 

 

Puncte slabe 

- Existența unor domenii de studiu (Sănătate, Sport) în cazul cărora posibilitățile de efectuare a 

mobilităților sunt mai reduse (ele fiind posibil a se efectua cu preponderență către universități 

Turcia); 

- Existența unei disproporții între studenții străini primiți și cei ai UCB trimiși în străinătate (98 

față de 349);  

- Numărul mobilităților de predare și formare efectuate de cadre didactice din străinătate la 

UCB este foarte mic în comparație cu cele ale UCB care desfășoară mobilități Erasmus în 

străinătate (56 față de 293); 

- UCB este un magnet pentru studenții Erasmus din Turcia, lipsind însă studenți din țări precum 

Germania, Italia, Franța, Anglia; 

- Din dorința de a menține numărul de mobilități realizat în anul anterior sau de a crește numărul 

acestora și din cauza fondurilor insuficiente pentru realizarea acestui lucru, granturile au fost 

acordate numai pentru cheltuielile de subzistență, și nu pentru transport;  

- Reticența studenților, a cadrelor didactice, dar și a personalului administrativ cu privire la 

desfășurarea mobilităților Erasmus (probleme financiare, insuficiența pregătirii lingvistice, 

grad scăzut de adaptabilitate la nou și interculturalitate), dar și dificultăți în găsirea unui 

program de studiu compatibil; 

- Lipsa suporturilor de curs, a programelor analitice în limba engleza – pentru a le pune la 

dispoziția studenților străini, în momentul solicitării (existând doar lista cursurilor care 

cuprinde denumirea acestora în limba engleză și număr ECTS, la nivelul fiecărei componente 

ale UCB, pusă la dispoziție de către Responsabilii Erasmus ai fiecărei Facultăți din cadrul 

UCB);  

- Gradul scăzut de recunoaștere a mobilităților de formare și predare ale personalului în UCB. 

Recunoașterea mobilităților de formare în cazul personalului administrativ se realizează prin 

declararea acestora în Planul anual de perfecționare, acolo unde a fost cazul. Recunoașterea 

mobilităților de predare și formare în cazul cadrelor didactice se realizează prin acordarea 

unor ore pentru schimburi academice între universități și pentru pregătirea profesională și 

pedagogică, în fisa postului. DRIPC urmărește creșterea gradului de recunoaștere și, astfel, a 

gradului de satisfacție a beneficiarilor, prin următoarele propuneri: acordarea unui punctaj la 

evaluarea anuală a activității didactice și pedagogice, pentru fiecare mobilitate efectuată, în 

Fișa de evaluare; acordarea unui punctaj atunci când se pune problema gradațiilor de merit 

(atât în rândul personalului didactic, de cercetare sau administrativ); acordarea unui punctaj 

pentru promovarea în posturi didactice sau de cercetare, dar și în cazul promovării interne a 

personalului administrativ; 

- Programul este bun, de succes și reprezintă o deschidere, o „poartă” către multe beneficii 

instituționale și personale, însă depinde de beneficiarii acestuia să onoreze sau nu această 

oportunitate. Nu programul în sine sau implementarea administrativă a acestuia la nivelul 

UCB poartă vina pentru eventuala lipsă de calitate sau de rezultate, ci înseși modalitatea în 

care aleg unii participanți să-și ducă la îndeplinire misiunea mobilității. 
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Oportunități  

- Consolidarea imaginii universității pe plan internațional; 

- Posibilitatea schimbului cultural și al studiului într-o altă țară din UE; 

- Colaborarea cu universităţile cu care avem semnate parteneriate Erasmus+, urmărind 

formarea unei reţele de colaborare funcționale; 

- Stimularea cooperării ştiinţifice internaţionale;  

- Organizarea de şcoli de vară prin implicarea partenerilor Erasmus+; 

- Implementarea bunelor practici identificate la universitățile din străinătate; 

- Favorizarea îmbunătățirii calității, a excelenței în inovare și a internaționalizării la nivelul 

instituțiilor de învățământ și formare; 

-  Promovarea apariției unui spațiu european de învățare pe tot parcursul vieții și creșterea 

sensibilizării cu privire la acesta; 

- Îmbunătățirea dimensiunii internaționale a educației și formării profesionale, în special prin 

cooperarea între instituțiile din țările participante și partenere în domeniul educației și formării 

profesionale și al învățământului superior; 

- Îmbunătățirea predării și a învățării limbilor străine și promovarea vastei diversități lingvistice 

a UE, precum și sensibilizarea cu privire la dimensiunea sa culturală. 

 

Riscuri 

-  Întârzieri datorate dublării volumului de muncă în cadrul DRIPC; personal insuficient;  

-  Dificultăți în identificarea disciplinelor identice sau compatibile din planurile de învățământ 

ale UCB cu disciplinele din planurile de învățământ ale universităților gazdă;  

-  Lipsa programelor la care predarea să fie realizată în limbi de circulație internațională care a 

condus la retragerea unor candidaturi privind efectuarea mobilităților la UCB; 

-  Grad scăzut de satisfacție al studenților Incoming (sosiți) referitor la experiența Erasmus în 

general, îndeosebi din cauza lipsei de atractivitate a orașului Târgu-Jiu, oraș mic care nu oferă 

toate posibilitățile pe care le au alți studenți Erasmus în orașe mai mari; 

 

7.3. Aprecieri privind internaționalizarea în UCB  

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a urmărit pe parcursul anului 2018 

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. 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 este 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 are în vedere realizarea 

unor parteneriate compatibile cu misiunea Universităţii, înlăturând barierele geografice. 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a continuat politica sa de promovare şi 

creştere a cooperării cu universităţi din străinătate, urmăreşte 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.  

În derularea programului Erasmus+, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut 

drept obiective principale: promovarea şi creşterea cooperării la nivelul Comunităţii Europene, 
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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 între instituţiile de învăţământ superior partenere. 

În prezent, Universitatea are încheiate un număr de 83 de parteneriate în străinătate dintre care 

63 sunt acorduri interinstituționale și parteneriate Erasmus+ cu universități și 20 parteneriate cu 

asociații/întreprinderi din străinătate (în cadrul programului Erasmus+ pentru mobilități de formare 

sau practică studențească). 

Finanțarea activităților din domeniul internațional în cadrul Departamentului de Relaţii 

Internaţionale şi Programe Comunitare s-a realizat din fondurile atrase în cadrul Programului 

Erasmus+ , din cadrul proiectului „Etnici români-studenți la UCB”, finanțat de Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni și prin proiectul: Creșterea gradului de internaționalizare a UCB prin 

participarea la târguri educaționale internaționale și organizarea evenimentului International week – 

finanțator: MEN – CNFIS – FDI. 

UCB urmărește continuarea și dezvoltarea cooperării academice la nivel european și 

internațional prin: - continuarea și aprofundarea relațiilor existente în prezent cu universități și 

instituții academice; - inițierea de activități și parteneriate și identificarea de noi posibilități de 

cooperare în educație și cercetare științifică (programe, proiecte comune de cercetare etc.); - invitarea 

pentru susținere de conferințe, cursuri, prelegeri, precum și pentru stabilirea de relații de cooperare, 

a unor profesori din străinătate și găsirea unor soluții viabile pentru stabilirea de acțiuni comune pe 

termen lung; - dezvoltarea colaborării în cadrul Programului Erasmus+, semnarea de noi acorduri de 

colaborare pentru stagii de studii, plasamente, predare și formare; - participarea, în calitate de 

parteneri sau coordonatori, la proiecte dezvoltate pe alte acțiuni ale programului Erasmus+, în afara 

proiectelor de mobilitate; - organizarea de manifestări cu caracter didactic și/sau științific (conferințe, 

simpozioane, seminarii) cu participare internațională; - organizarea de școli de vară cu participare 

internațională, săptămână internațională, participarea la târguri educaționale.  

Arealul de impact vizat de universitate s-a dezvoltat de la planul local și național, la cel 

regional și european, planurile strategice prevăzând obiective tot mai ambițioase. 
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CAPITOLUL VIII 

SITUAŢIA FINANCIARĂ ŞI INVESTIŢIILE 

 

 

8.1. Situaţia financiară a UCB pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli 

 

 Execuţia bugetară a veniturilor şi principalele surse de finanţare 

Managementul activităţii financiare la nivelul universităţii în perioada analizată a fost marcat 

de impactul politicilor academice din anii anteriori care nu au reuşit extinderea pe orizontală a 

nivelului de studii universitare de licenţă şi dezvoltarea nivelurilor superioare de masterat şi doctorat. 

Pierderile de studenţi cu taxă de peste 10% anual au determinat scăderea veniturilor proprii şi 

reducerea acestora de la 60% la mai puţin de 24% din totalul veniturilor proprii din taxe de şcolarizare 

sau alte taxe (recontractări, reexaminări, recuperări activităţi, finalizare de studii etc). Anii 2014-2016 

au fost reprezentativi pentru această situaţie. Anul 2017 a fost primul an în care s-a stopat declinul 

programelor de studiu (scădere sub 1% în raport cu perioada 2011-2016 când scăderile au fost peste 

5% anual cu un maxim de peste 14% în anul 2014). Urmând trendul actual începând cu anul 2018 s-

a reușit o creștere a numărului de studenţi cu o creștere corespondentă a veniturilor bugetare dar o 

menținere a veniturilor proprii ca urmare a menținerii nivelului taxelor la tarife apropiate de anul 

anterior. Pentru anul 2019 estimăm o creştere stabilă, dar uşoară a numărului de studenți, însă se 

impune o creștere mai mare a veniturilor din taxe de școlarizare pe baza actualizării nivelului taxelor 

proporțional cu creșterea costurilor privind resursa umană.. 

În anul 2018, sumele primite pentru finanţarea de bază şi pentru finanţarea suplimentară a 

instituţiei provenite de la bugetul ministerului de resort, au fost distribuite echilibrat către facultăţile 

componente, ţinându-se cont de un model de finanţare per student unitar, având în vedere costurile 

asemănătoare cu resursa umană. O parte importantă din veniturile alocate prin finanţarea de bază de 

la bugetul de stat au fost utilizate pentru dezvoltarea bazei materiale a facultăţilor, în special pentru 

programe de studii noi care au necesitat amenajarea unor noi laboratorare şi dotări. 

Pe parcursul anului 2018, Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu a avut încasări 

în sumă de 27.320.568,24 lei, dintre care 25.985.513,60 lei în conturi deschise la Trezoreria 

municipiului Târgu-Jiu și 1.335.054,64 lei în conturi deschise la Banca Comercială Romănă 

conform situaţiei veniturilor încasate pe anul 2018 pe surse de finanţare (tabelul 8.1). Per total, 

veniturile universității au fost mai mari în anul 2018 cu 21% față de anul anterior, 2017, arătând 

faptul că pe ansamblu activitatea instituției este una în creștere, atât pe segmentul educație și 

cercetare, cât și prestări de servicii diverse, dar și proiecte cu finanțare nerambursabilă. 

Analizând structura veniturilor încasate în anul 2018, în tabelul 8.1. se constată faptul că 

veniturile din subvenţii încasate de la MEN pentru finanţarea instituţională (pentru finanţare de bază 

şi alocaţii cu destinaţie specială), în sumă de 18.643.863,86 lei, au reprezentat ponderea cea mai mare 

din totalul veniturilor, respectiv 68,24%, în timp ce veniturile proprii ale Universității obținute din 

taxe şi alte venituri din învăţământ, prestări servicii, valorificarea produselor, cămine-cantine, 

sponsorizări și cercetare au însumat 4.415.727,57 lei, reprezentând 16,16% din totalul veniturilor.  În 

aceeași perioadă a anului 2018 sumele încasate pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri 

europene au totalizat 4.260.976,81 lei, reprezentând un procent de 15,60% din totalul veniturilor 

încasate de Universitate. 
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În anul 2018 s-a reuşit menţinerea veniturilor din taxe, în sumă de 3.785.200,28 lei, iar cea mai 

mare parte a acestora a fost realizată din taxe de şcolarizare, circa 70%, iar restul din taxe diverse 

(restanţe, recontractări, atestate de limbă străină, licenţe şi disertaţii). 

În tabelul 8.1. este prezentată într-un mod mai detaliat situaţia veniturilor realizate de 

universitate pe anul 2018, pe surse de finanţare. 

Tabelul nr. 8.1. Situaţia veniturilor încasate pe anul 2018 pe surse de finanţare şi instituţii de credit  

Sold din anul precedent, la 01.01.2018 4.310.882,80 

 

Din ca re  pr in:  

Venituri curente an 2018, din care:  TOTAL  

 

 

 

 

 

TREZORERIE BCR 

 

 

Lei Lei Lei 

 

 

27.320.568,24 25.985.513,60 1.335.054,64 

Venituri din subvenţii pentru instituţii 

publice, 42.38.00 din care: 
18.643.863,86 18.643.863,86 0 

Sume primite de ia MEN pt. finanţarea 
instituţionala 

13.562.150,86 13.562.150,86 0 

Alocaţii de la buget cu destinaţie specială 
subvenţii cămine -cantine, burse, transport 

studenţi, proiecte etc. 

5.081.713,00 5.081.713,00 0 

Veni turi  p ropri i ,  d incare:  4.415.727,57 4.371.726,61 44.000,96 

Venituri proprii din taxe şi alte venituri 

în învăţământ; 33.05.00 

3.785.200,28 3.743.775,67 41.424,61 

Venituri din valorificarea produselor din 
activitatea proprie sau alte activităţi 

33.16.00 

1.198,12 1.198,12 0 

Alte venituri din prestări servicii şi alte 

activităţi 33.50.00 

153.650,40 151.074,05 2.576,35 

Venituri proprii aferente căminelor şi 

cantinelor 33.14.00 

110.824,40 110.824,40 0 

Alte venituri - amenzi, penalitati etc. 

35.50.00 
2.579,38 2.579,38 0 

Donaţii şi sponsorizări 37.01.00  114.630,96 114.630,96 0 

Venituri din activitatea dc cercetare 

33.20.00 
247.644,03 247.644,03 0 

Venituri aferente proiectelor finanţate din 

fonduri nerambursabile, 

d incare:  

4.260.976,81 2.969.923,13 1.291.053,68 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

precedent 48.01.02 
21.132,60 21.132,60 0 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

precedent 48.01.03 
653.215,00 653.215,00 0 

Prefinantare48.02.01 126.043,56 126.043,56 0 

Prefinantare48.02.03 2.169.531,97 2.169.531,97 0 

   - Sume primite de la alte programe operationale  

Erasmus+48.16.01 
1.291.053,68 0 1.291.053,68 

Sold an curent trezorerie + BCR Ia 

31.12.2018 

3.495.791,42 2.752.962,13 742.829,29 
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În ceea ce priveşte finanţarea de la bugetul de stat din totalul de 18.643.863,86 lei componenta 

cea mai importantă în 2018 a fost finanţarea de bază şi suplimentară în sumă de 13.562.150,86 lei, 

reprezentând 72,74% din totalul veniturilor bugetare, iar alocările speciale pentru burse, transport, 

dotări şi investiţii au însumat 5.081.713,00 lei, reprezentând 27,26% din total alocări bugetare. 

În momentul actual structura veniturilor este afectată puternic de nivelul scăzut al veniturilor 

proprii din taxe ca urmare a scăderii numărului studenţilor cu taxă în ultimele mandate de conducere 

în perioada 2014-2016. Încetinirea scăderii numărului de studenți cu taxă în anul universitar 2017-

2018 și creșterea numărului de studenți începând cu anul universitar 2018-2019. Creşterea veniturilor 

proprii va trebui să fie axată în primul rând pe o creştere a numărului de studenţi cu taxă la programele 

nou lansate în 2017 și a celor în dezvoltare din domeniile Ştiinţelor educaţiei şi Sănătate, dar şi pe o 

revitalizare a programelor de studii din domeniul tehnic şi chiar o extindere în domenii noi cerute pe 

piaţa forţei de muncă, precum domeniul Construcţii şi instalaţii sau domeniul Ingineriei Tehnologiei 

Agrare. În al doilea rând, vom sprijini dezvoltarea programelor de masterat, fiind nevoie de implicarea 

facultăţilor pentru creşterea importanţei şi cererii pentru programele din domeniul economic, tehnic 

şi sănătate. Nu în ultimul rând componenta postuniversitară şi doctorală va reprezenta o prioritate. 

Structura cheltuielilor arată o reducere pentru cheltuielile de personal (62,08%), cheltuielile cu 

burse studenţi - în proporţie de 13,18%, cheltuielile cu decontarea transportului studenţi - în 

proporţie de 0,19%, pentru cheltuiala cu bunuri şi servicii 6,25% și o menținere pentru cheltuielile 

de capital (investiţii şi reabilitări) în procent de 9,76%,. Cheltuielile cu proiecte cu finanţare 

externă nerambursabilă (POC, POCU) au crescut reprezentând un procent de 8,54%, dublu față 

de cel din anul precedent. 

 

Tabelul nr. 8.2 Structura cheltuielilor efectuate în anul 2018, după destinaţie 
 

Total cheltuieli Din 

care: 

31.12.2018 

Lei % 
27.519.480,27 100% 

Cheltuieli de personal (inclusiv legea 8 5 / 2 0 1 6 )  17.095.015,78 62,12% 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 1.719.558,71 6,25% 

Cheltuieli cu asistenţă socială 53.128,70 0,19% 

Cheltuieli cu proiecte cu finanţare externă nerambursabilă 2.351.040,92 8,54% 

Alte cheltuieli 3.627.711,65 13,18% 

Alte active nefinanciare 2.687.467,51 9,76% 

Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate -14.443 - 0,04% 

 

Structura cheltuielilor efectuate în anul 2018, după sursa de finanţare (tabelul 8.3) evidenţiază 

faptul că 67,68% din cheltuielile universităţii s-au finanţat din surse publice. Din venituri proprii 

(cheltuieli din venituri proprii - 6.239.651,71 lei şi cheltuieli pentru activitatea de cercetare - 6.945,00 

lei). Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu a cheltuit 22,70%, pentru proiecte cu 

finanţare europeană nerambursabilă a cheltuit 8,54%, iar din alocaţiile speciale pentru cămine-

cantine 1,08%. 

Tabelul 8.3 Structura cheltuielilor efectuate în anul 2018, după sursa de finanţare 

Total cheltuieli Din 

care: 

31.12.2018 

Lei % 
27.519.480,27 100% 

Cheltuieli din finanţare de baza 12.394.186,00 
67,72% 

Cheltuieli din alocaţii de la bugetul de stat cu destinaţie speciala 6.244.883,86 

Cheltuieli din venituri proprii 6.239.651,71 
22,70% 

Cheltuieli pentru activitatea de cercetare ştiinţifica 6.945,00 

Cheltuieli pentru proiecte cu finanţare nerambursabila 2.351.040,92 8,54% 

Cheltuieli pentru cămine-cantine 297.215,78 1,08% 

Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate -14.443 -0,04% 
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Anul 2018 a reprezentat un an cu evoluție financiară relativ stabilă pentru Universitatea 

"Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu dar cu unele dificultăți privind constituirea veniturilor proprii 

din taxe și alte venituri din învățământ. Această dificultate de a constitui veniturile proprii 

acoperitoare pentru cheltuielile instituției provine din menținerea taxelor de școlarizare la un nivel 

scăzut (2600-2700 lei pentru nivelul de licență și 3000-3100 lei pentru nivelul de masterat) puterrea 

financiară a studenților Universității fiind una scăzută. Astfel nivelul taxelor nu a fost majorat din 

anul 2017 decît cu 100 de lei/taxă nivel insuficient pentru acoperrirea creșterii cheltuielilor salariale 

cu peste 27% în anul 2018. Acest an din activitatea Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-

Jiu a continuat sub presiunea creşterilor salariale începute în anul 2017, pentru personalul didactic 

salariile majorându-se cu 35%, pentru personalul didactic auxiliar cu 25% iar pentru personalul 

nedidactic cu o medie de 15%, fiind nevoită să reducă o parte din cheltuielile materiale pentru a aloca 

resurse mai multe pentru cheltuielile de personal. 

În anul 2018 alocările bugetare pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu au 

adus o majorare a veniturilor din finanţarea de bază de 17,5%, mai mică decât creșterea medie a 

fondului de salarii de 27,2% ceea ce a determinat o atenţie mai mare pentru colectarea veniturilor 

proprii din taxe şi identificarea unor surse suplimentare de venit dar și reducerea cheltuielilor 

suplimentare atât cu resursa umană cât și a cheltuielilor materiale. 

În acest an au fost reduse cheltuielile materiale cu 1,74%, în special prin reducerea sumelor 

pentru utilităţi şi contracte de prestări servicii, iar alte contracte au fost menţinute la nivelul anului 

anterior (1.761.304,85 în anul 2016 şi 1.730.485 lei în anul 2017). Aceasta în condiţiile în care au 

fost finalizate şi date în folosinţă încă două etaje din clădirea de spaţii de învăţământ din Campusul 

Universitar Debarcader, spaţii care au necesitat resurse financiare, materiale şi umane suplimentare. 

Sumele rezultate din reducerea preţului la contractele de servicii au fost utilizate şi pentru 

aprovizionarea mai bună a facultăţilor cu diverse consumabile şi birotică. 

Anul 2018 a reprezentat şi un an de creștere a cheltuielilor cu proiectele cu finanţare parţial 

nerambursabilă aceste cheltuieli crescând de la 4,34% la 8,54%. În anul 2018 au fost semnate 

contracte de finanțare pentru 5 noi proiecte, care au adus investiții în dotări şi echipamente pentru 

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu. De asemenea, au fost sistate orice împrumuturi 

de sume pentru derularea proiectelor iar implementarea acestor proiecte s-a realizat doar din sumele 

primate în conturile de prefinanțare și plată. Sumele altădată cheltuite în aceste scopuri au fost alocate 

spre cheltuieli cu resursa didactică sau pentru susţinerea cheltuielilor materiale. 

Urmărind rezultatele financiare ale Universității putem desprinde câteva concluzii 

edificatoare privind echilibrul financiar al instituției și măsurile ce se impugn pentru exercițiul 

financiar 2019 (a se vedea și Anexa VIII.1.) 

Finanțarea de bază în sumă de 13.562.150,86 lei a fost utilizată integral pentru Cheltuieli de 

personal și cheltuieli materiale, reprezentând 76,7% din veniturile pentru activitatea de bază. 

Finanțarea din venituri proprii în sumă de 3.898.627,49 lei, reprezentând 23,3% din veniturile 

pentru activitatea de bază, a fost utilizată de asemenea integral fiind însă insuficientă pentru 

cheltuielile curente ale instituției, înregistrându-se un deficit pe această componentă de 665.141,07 

lei care au fost acoperiți la închiderea exercițiului financiar din soldul anului precedent (2017) 

conform normelor privind operațiunile de închidere a exercițiului financiar aprobate prin OM al 

Ministerului Finanțelor Publice. Se impune astfel, pentru anul 2019 ajustarea nivelului taxelor de 
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școlarizare și a altor taxe asociate procesului de învățământ precum și continuarea creșterii numărului 

de studenți cu taxă înregistrată în anul 2018.  

La nivelul activității Cămine-Cantine au fost înregistrate venituri în sumă de 366.084,40 lei 

din care au fost cheltuiți 297.215,78 lei, înregistrându-se un excedent de 68.868,62 lei care a fost 

cumulate cu excedentul din anul anterior de 52.701,57 lei. Putem spune că în ultimii 2 ani activitatea 

acestui compartiment a fost redresată impunîndu-se în continuare investiții în acest domeniu și 

extinderea activității Cantinei studențești cu activități de tip snack-bar.   

În privința investițiilor de tip dotări, în anul 2018 au fost alocate de la bugetul de stat 100.000 

lei bani care au fost cheltuiți pentru laboratoare la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale 

la care s-a adăugat suma de 454.334,88 lei cheltuită din soldul anului 2017 pentru laboratoare la cel 

patru facultăți ale Universității.   

O problemă a constituit-o derularea lucrărilor în anul 2018 pentru care au fost alocați 

250.000,00 lei în anul current și 351.000,00 lei din soldul anului precedent dar nu s-a reușit cheltuirea 

nici unui leu urmare a neîncheirii sau rezilierii contractelor de lucrări ca urmare a incapacității 

firmelor câștigătoare ale contractelor de adduce la îndeplinire contractile câștigate. De altfel această 

problem o au majoritate universităților din România, urmare a migrării forței de muncă din dimeniul 

construcțiilor. 

În anul 2018 au fost cheltuiți pentru burse 3.627.712,00 lei din fonduri proprii și de la bugetul 

de stat dintr-un total alocat de 3.887.713,00 lei cu un excedent al activității de 230.001,00 lei. De 

asemenea pentru subvenții ale transportului studenților au fost cheltuiți 14.737,24 lei, sumă mai mica 

decît în anii anteriori, ca urmare a introducerii gratuității pentru studenți la transportul pe calea ferată. 

Estimăm că și în anii următori cheltuielile se vor menține la un nivel asemănător rezultănd excedente 

succesive în exercițiile financiare viitoare. 

Pentru activitatea de cercetare în anul 2018 au fost cheltuiți 605.662,26 lei atât pentru partea 

de cercetare din fișa postului pentru cadrele didactice cât și pentru activități de cercetare ce au excedat 

fișei postului pentru norma de bază. Pentru aceasta au fost alocați și 420.543,00 lei din excedentul 

anului 2017.  

Nu în ultimul rând, trebuie menționat că pentru finalizarea investiției noi din Complexul 

Studențesc Debarcader au fost cheltuiți în anul 2018, 2.133.132,63 lei din care 800.000,00 lei din 

încasările anului current de la Ministerul Educației Naționale și 1.333.132,63 lei din soldul anului 

2017. Estimăm în anul 2019 finalizarea construcției prin actualizarea valorii conform OUG 114/2018 

și plata restului de executat în exercițiul financiar următor. 

 

8.2. Situaţia investiţiilor realizate în anul 2018 de UCB  

    Investiţiile-achiziţiile şi dezvoltarea patrimoniului Universităţii 

Investiţiile - achiziţiile şi dezvoltarea patrimoniului Universităţii 

Pentru anul 2018, managementul administrativ a presupus atât continuarea investiţiilor în 

curs, cât şi achiziţia de produse, servicii şi lucrări necesare funcţionării şi întreţinerii capacităţilor 

existente. 

In ultimii ani universitatea şi-a asigurat baza materială prin modernizări şi dotări, dar şi prin 

continuarea investiţiilor în Campusul Universitar Debarcader. Primele spaţii noi au fost finalizate 

începând cu anul 2014, când au fost date în funcţiune spaţiile de la parterul şi etajul unu de la investiţia 

Spaţii de învăţământ în Campusul Universitar Debarcader, str. Tineretului nr. 4 (care este o investiţie 

multianuală) şi puse în funcţiune împreună cu centrala termică, începând cu anul 2015 lucrările au 
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stagnat fiind nevoie de încheierea unui nou contract de execuţie lucrări, la finele anului 2015 fiind 

efectuate lucrări de doar 236715,62 lei cu TVA, fără a fi finalizat niciun spaţiu nou de învăţământ şi 

cercetare. După obţinerea autorizaţiei de construcţie şi transmiterea comunicărilor privind începerea 

execuţiei către Inspectoratul de Stat în Construcţii, către ITM Gorj şi către Primăria Municipiului 

Târgu-Jiu, s-a predat constructorului amplasamentul şi s-a dat ordinul de începere a lucrărilor nr. 4351 

abia în 25.04.2016. 

În acord cu noile reglementări privind securitatea la incendiu, în perioada 2016 -2018 au fost 

realizate numeroase îmbunătăţiri la spaţiile nou construite, aceste spaţii fiind unele dintre cele mai 

moderne şi sigure spaţii de învăţământ din România. 

Pe parcursul anului 2018 au fost finalizate şi date în folosinţă toate spaţii de învăţământ şi 

cercetare în Campusul Universitar Debarcader, crescând substanţial numărul de spaţii în această 

locaţie  pentru cursuri, seminarii, laboratoare, centre de cercetare şi spaţii administrativ-didactice. 

  In anul 2018, la această investiţie au fost efectuate, în principal, următoarele lucrări, aşa cum 

sunt prezentate în tabelul 8.4. 
 

Tabelul nr. 8.4 - Lucrări la investiţia Spatii de învăţământ în Campusul Universitar Debarcader pe nivele 
 

Nr. crt Denumirea 

zonei 

Lucrări efectuate în 2018 

1 Demisol Au fost realizate în totalitate lucrări de construcţie ( tencuieli, gletuiri, 
vopsitorii, placaje cu plăci ceramice, instalaţii sanitare, electrice şi termice) 
la spaţiile administrative de la acest nivel. Au fost finalizate finisajele 

interioare şi instalaţia electrică la spaţiile A.L.A. 

2 Parter Au fost finalizate lucrările impuse de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă privind reconfigurare acestor spaţii, suplimentarea căilor de 
evacuare de la parter, mărirea golurilor de uşi şi înlocuirea acestora cu 

altele adecvate conform cerinţelor ISU. 

3 Etaj I Nu 

4 Etaj II Au fost finalizate lucrările de construcţie, finisaje, vopsitorii, instalaţii 
electrice, de curenţi slabi, instalaţii termice, instalaţii sanitare, a fost 
montată tâmplăria interioară şi au fost montate dotările necesare punerii în 
funcţiune a spaţiilor de învăţământ. 

5 Etaj III Au fost finalizate lucrările de construcţie, finisaje, vopsitorii, instalaţii 

electrice, de curenţi slabi, instalaţii termice, instalaţii sanitare, a fost 
montată tâmplăria interioară şi au fost montate dotările necesare punerii în 
funcţiune a spaţiilor de învăţământ. 

6 Etaj IV Au fost realizate în totalitate lucrările aferente acestui etaj şi au fost 

montate dotările necesare punerii în funcţiune a spaţiilor de învăţământ.  

7 Scări acces 

etaje 

Au fost realizate lucrările în totalitate. 
  

8 Lifturi Au fost puse în funcţiune  două din cele trei lifturi din dotarea investiţiei 

9 Bazin incendiu A fost finalizată construcţia bazinului de incendiu şi instalaţia de conducte 
a acestuia, de alimentare şi pompare, au fost achiziţionate grupurile de 

alimentare cu apă şi de pompare 

10 Terasă 

exterioară 

Au fost finalizate  în totalitate lucrările de construcţie şi finisaje. 

11 Zid de sprijin Au fost finalizate în totalitate lucrările de construcţie. 

12 Platformă 

acces 

garaje 

A fost finalizată calea de acces şi platforma din interiorul zidului de sprijin. 
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În plus, noile spaţii de învăţământ date în folosinţă au fost dotate cu mobilier, table şi sisteme 

de videoproiecţie care au permis utilizarea lor în cele mai bune condiţii de studiu. 

Pentru această investiţie, în 2016 au fost efectuate plăţi pentru taxe, servicii şi lucrări, în valoare 

de 1.389.141,17 lei cu TVA, în anul 2017 au fost realizate plăţi în valoare totală de 3.206.829,33 lei, 

din care 1.620.000,00 lei din alocaţii bugetare şi 1.586.829,33 lei din venituri proprii, iar în anul 

2018  au fost realizate plăţi în valoare totală de 2.133.132,63 lei din care 1.333.132,63 lei din venituri 

proprii şi 800.000 lei din alocaţii bugetare. 

 

 

Figura nr. 9.2 Dinamica plăţilor pentru taxe, servicii şi lucrări la investiţia nouă  

pe perioada 2014-2018 

 

Serviciile necesare bunei funcţionări a activităţilor din cadrul universităţii şi în anul 2018 au 

fost achiziţionate din veniturile proprii ale instituţiei, iar situaţia se prezintă astfel: 

- În anul 2017, valoarea totală a serviciilor achiziţionate de către instituţie a fost de 

235.251,06 lei cu TVA 

- În anul 2018, valoarea totală a serviciilor achiziţionate de către instituţie a fost de 

280.093,59 lei cu TVA 

Pe lângă cele menţionate mai sus, pentru asigurarea produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare 

derulării în condiţii optime a activităţilor instituţiei, în anul 2017, la nivelul Direcţiei Generale 

Administrative, prin Compartimentul Achiziţii, Investiţii, Monitorizare, au fost derulate 560 de 

proceduri de achiziţie online, în valoare de 1.114.339,05 lei cu TVA şi 43 de proceduri offline în 

valoare totală de 91.357,93 lei cu TVA şi au fost realizate 640 de documente de plată, iar în anul 

2018 au fost efectuate 275 de proceduri de achiziţie online, în valoare de 1.883.926,92 lei fără TVA 

şi 31 de proceduri offline în valoare totală de 28.891,33 fără TVA şi au fost efectuate realizate 617 

de documente de plată. 

În anul 2018, pentru dotarea spaţiilor de învăţământ şi creşterea gradului de îndeplinire a 

practicii studenţeşti, au fost achiziţionate laboratoare specializate la: 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică: 

- Dotări Laborator de Clinică Judiciară şi Procese Simulate în valoare de 31.880,10 lei cu TVA; 

- Dotări Laborator Multimedia – Calculatoare  PC ALL-IN-ONE în valoare de 99.960,00 lei 

cu TVA; 
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Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale: 

- Dotări Laborator de Informatică şi Biostatistică Medicală în valoare de 98.770,00 lei cu TVA; 

- Dotari Laborator Farmacie, Biochimie, Determinări toxicologice, Nutritie doping în valoare 

de 26.180,00 lei cu TVA; 

- Dotari pentru Laborator Medical- Sala de demonstraţii în valoare de 22.610,00 lei cu TVA; 

- Dotări Laborator Inginerie Medicală în valoare de 104.720,00 lei cu TVA. 

 

Facultatea de Inginerie: 

- Dotări Laborator Alimentaţie Publică în valoare de 62.248,90 lei cu TVA. 

De asemenea, se află în derulare prin procedură simplificată, o achiziţie de echipamente IT 

pentru spaţiile de învăţământ, în valoare de 118.263,39 lei cu TVA 

În total, în anul 2018  la capitolul Investiţii-dotări, s-au înregistrat achiziţii de laboratoare şi 

dotări în valoare de 564.632,39 lei. 

La capitolul investiţii-lucrări/reabilitări, 

În anul 2018 s-au contractat lucrări de reabilitate în valoare de 145.165,72 lei cu TVA 

reprezentând: 

- Lucrări de Reabilitare şi modernizare punct termic Victoriei nr. 24, proiectare si execuţie; 

- Lucrări de execuţie instalaţie gaz, în valoare de 18.171,49 lei cu TVA. 

- Lucrări de reamenajare căi de acces şi grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilităţi la 

imobilele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu”, în valoare de 77.112 lei cu TVA. 

În anul 2018 valoarea totală a lucrărilor de investiţii/reabilitări a fost de 240.449,21 lei cu TVA. 
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CAPITOLUL IX 

ADMINISTRAREA ŞI GESTIUNEA PATRIMONIULUI 

 

Patrimoniul Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu s-a dezvoltat continuu în cei 

peste 25 de ani de activitate, instituţia fiind astăzi într-o situaţie foarte bună a bazei materiale, ce 

permite desfăşurarea de activităţi didactice şi de cercetare extinse pe orizontală în domenii diverse 

ale ştiinţei, prin numeroase programe de studii. Baza materială a universităţii s-a dezvoltat în mod 

continuu, în prezent fiind în curs de finalizare noua clădire a universităţii destinată spaţiilor de 

învăţământ, Campusul universităţii din str. Tineretului, nr. 4, Târgu Jiu, iar conducerea instituţiei are 

o permanentă preocupare pentru dezvoltarea infrastructurii şi crearea de noi facilităţi didactice şi de 

cercetare. 

Dacă nivelul bazei didactice şi de cercetare fundamentală este unul ridicat, situaţia bazei 

materiale pentru activităţi de cercetare aplicată va trebui îmbunătăţită în anii viitori, în special prin 

finanţări alternative venite din fonduri naţionale şi internaţionale pentru cercetare şi dezvoltare, dar 

şi fonduri pentru stimularea şi creşterea competitivităţii. 

în Anexa nr. IX. 1 este prezentată situaţia locaţiilor universităţii aşa cum este ea reflectată şi 

de situaţiile financiar-contabile ale universităţii, iar în Anexa nr. IX.2 este prezentată situaţia 

terenurilor universităţii, cu indicarea regimului juridic, al anului dobândirii, valorii iniţiale sau 

actualizate. In Anexa nr. IX.3 este prezentată situaţia bunurilor universităţii de natura construcţiilor. 

In prezent, clădirile, terenurile şi bunurile aflate în proprietate sau administrare pe perioadă 

nelimitată, asigură necesarul pentru desfăşurarea optimă a activităţii universităţii. Nevoile şi soluţiile 

de administrare şi dezvoltare a patrimoniului pentru anul 2019 vor viza extinderea şi dezvoltarea în 

continuare a spaţiilor din Complexul Universitar Debarcader prin finalizarea investiţiei actuale şi 

extinderea capacităţii de cazare a studenţilor. De asemenea, se are în vedere îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale şi de cercetare la sediul din Strada Victoriei, nr. 24 (Facultatea de Ştiinţe 

ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică) şi cel din strada Eroilor, nr. 30 (Facultatea de Ştiinţe 

Tehnice, Medicale şi Comportamentale). în acest sens, prin Planul Anual al Achiziţiilor Publice vor 

fi propuse lucrări şi dotări a se realiza în cursul anului 2019, în concordanţă cu resursele financiare 

alocate prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al universităţii pe anul 2019. 

In acest moment situaţia locaţiilor Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu 

evidenţiază existenţa a 16 locaţii de desfăşurare a activităţii, cu o suprafaţă desfăşurată totală de 

23.377 mp, din care suprafaţă utilă 17.418 mp, interconectate comunicaţional şi administrate prin cele 

trei facultăţi, DPPD şi prin Direcţia Generală Administrativă. Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale 

şi Comportamentale are în folosinţă spaţii situate în 2 imobile, Facultatea de Inginerie are alocate 5 

imobile specifice domeniilor tehnice (plus 4 laboratoare, din cadrul Colegiului Naţional "Tudor 

Vladimirescu", spaţii ce au fost mutate în anul 2017 în imobilul situat în Eroilor, nr. 30). Facultatea 

de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică împreună cu DPPD utilizează spaţii situate în 

2 imobile din zona centrală a oraşului cu o situare apropiată una de cealaltă, ceea ce favorizează 

integrarea activităţilor. Facultatea de Ştiinţe Economice îşi desfăşoară activitatea în spaţiile din 

imobilul situat în Complexul Universitar Debarcader şi o bază de practică la Rânca-Gorj. De 

asemenea, universitatea mai pune la dispoziţie facultăţilor şi DPPD un imobil aflat în conservare, 

situat în Calea Bucureşti, în cazul în care vor fi creşteri periodice ale volumului de activitate al 

acestora, dar şi un centru de operare a proiectelor de cercetare. 
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Figura nr. 9.1 Dinamica studenţilor cazaţi în cămine în anii universitari 2017/2018 şi 

2018/2019 

In anul 2018, la nivelul căminelor şi cantinelor universităţii veniturile proprii realizate au 

fost în sumă totală de 112.824,4 lei, din care cazare – 105.987,2 lei, cantină – 4.837,2 lei şi 

închirieri sală – 2.000 lei. 

Pentru anul 2018, cheltuielile privind consumul de utilităţi din cadrul Căminului 

Studenţesc Debarcader se prezintă astfel: 

- Furnizare gaze naturale -56.259,36 lei, pentru un consum de 34.814 mc; Furnizare 

energie electrică - 29.768,08 1ei, pentru un consum de 53.912 kw; 

- Furnizare apă - canal - 19.903,8 lei, pentru un consum de 3.487 mc. 

De asemenea, în ceea ce priveşte Căminul studenţesc Nr.2, situat în Municipiul Târgu-

Jiu, str. Victoriei nr. 132-134, cheltuielile privind consumul de utilităţi se prezintă astfel : 

Furnizare gaze naturale - 7.599,05 lei, pentru un consum de 4.729 mc; Furnizare 

energie electrică - 2.925,9 lei, pentru un consum de 5.214 kw; Furnizare apă - canal – 

1.974,94 lei, pentru un consum de 316 mc. 

Serviciul Social, Patrimoniu si Administraţie gestionează camerele de oaspeţi şi celelalte 

spaţii aferente locaţiilor din universitate şi soluţionează toate deficienţele apărute în utilizarea 

spaţiilor şi bazei materiale a instituţiei. Serviciul Social, Patrimoniu si Administraţie este 

conceput pentru rezolvarea problemelor studenţilor şi gestionarea altor activităţi specifice din 

cadrul Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu. 

Serviciul Social, Patrimoniu şi Administraţie şi Direcţia Tehnică, Achiziţii şi Investiţii 

sunt cele două componente organizatorice ce se ocupă de buna administrare a spaţiilor şi 

patrimoniului universităţii, atât spaţii de învăţământ şi cercetare, cât şi spaţii funcţionale şi 

administrative, desfăşurând în anul 2018 următoarele activităţi: 

• au administrat şi au pus la dispoziţie facultăţilor spaţiile necesare, asigurând inclusiv 

autorizaţiile sanitare de funcţionare şi de protecţie la incendiu pentru toate imobilele 

universităţii; 

• au realizat centralizarea cererilor de dezvoltare a bazei materiale a laboratoarelor şi altor 

tipuri de spaţii academice, derulând operaţiuni de achiziţie echipamente pentru dotarea acestor 

spaţii; 
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CAPITOLUL X 

IMAGINEA INSTITUȚIONALĂ. VIZIBILITATEA UCB 

 

10.1. Comunicare și relații publice  

În anul 2018, comunicarea internă a fost net superioară celei de laînceputul anului 2017. 

Consiliul de Administrație și Senatul au comunicat eficient cu rectorul și prorectorii. De 

asemenea, comunicarea conducerii universității cu componentele acesteia, dar și comunicarea 

între componente s-a eficientizat. Comunicarea s-a făcut telefonic, în scris, pe mail, prin fax, 

prin site-ul universității și direct, față în față. Toate canalele de comunicare au fost folosite și 

toate informațiile au fost transmise la timp și nedistorsionate în ambele sensuri. Site-ul 

universității a fost actualizat la toate secțiunile. Cea mai importantă a fost comunicarea fața în 

față, evident îmbunătățită, care a fost complet deficitară în prima jumătate a anului 2017, pe 

mandatul fostei conduceri a universității. 

Și ca dovadă a creșterii eficienței comunicării și relațiilor publice este funcționarea, în 

prima parte a anului 2018, a Compartimentului de Comunicare și Relații Publice, compartiment 

subordonat direct prorectorului responsabil cu monitorizarea, studenții, comunicarea și relațiile 

publice. 

Compartimentul de Comunicare și Relații Publice a fost înființat în scopul promovării 

imaginii universității, promovării admiterii, dar și îmbunătățirii comunicării interne și a 

relațiilor publice. În scopul realizării unei comunicări cât mai eficiente din structura 

compartimentului s-a hotărât să facă parte cadre didactice de la toate facultățile universității, 

dar și studenți voluntari. Astfel, prin acest compartiment, în prima jumătate a anului 2018 s-au 

organizat o serie de acțiuni de promovare a admiterii. În cea de-a doua jumătate a anului 2018 

activitatea Compartimentului de promovare și relații publice a fost deficitară. 

Decanatele, rectoratul și Senatul universitar au pus mai mare accent pe comunicarea cu 

studenții și au implicat mai mult studenții în acest proces. S-a ținut permanent legătura cu Liga 

Studenților și cu reprezentanții studenților în organismele de conducere.  

 

10.2. Imagine și comunicare externă 

 

După schimbarea conducerii universității din prima jumătate a anului 2017 a avut loc o 

promovare a imaginii universității prin numeroase comunicate de presă și participarea presei la 

evenimentele universității, începând cu decernări ale titlului academic de Doctor Honoris Causa 

de către Senatul universitar și finalizând cu diverse conferințe științifice desfășurate la nivelul 

facultăților și Institutului de Politici Publice și Științele Educației. De asemenea, au fost 

furnizate diverse informații presei ori de câte ori aceasta le-a solicitat. 

Promovarea admiterii 2018 a început a se desfășura începând cu luna noiembrie 2017, 

după înființarea Compartimentului de Promovare și Relații Publice. Au avut loc ședințe 

săptămânale ale membrilor Compartimentului de Promovare și Relații Publice în care s-a 

urmărit punerea în practică a Strategiei privind organizarea concursului de admitere în anul 

universitar 2018/2019, strategie aprobată de Senatul universitar în ședința din 26.10.2017. 

Astfel, în prima jumătate a anului 2018, au fost organizate conferințe în liceele din Gorj, precum 

și prezentări ale universității, facultăților și programelor de studii. S-au împărțit pliante și și 
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afișe și s-a făcut prezentarea universității. De asemenea, s-au finalizat broșura universității și 

un film de prezentare a universității, necesare în campania de promovare. 

De asemenea, cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române din data de 24 ianuarie 

2018 a avut loc în sala Horațiu Mălăele a universității o întâlnire cu elevi și cadre didactice din 

licee. A fost susținută o conferință de către domnul Rector, prof.univ.dr. Toader Nicoară, pe 

tema Unirii Principatelor Unite, a fost prezentată universitatea, pe facultăți și programe de 

studii, au fost împărțite pliante și broșuri cu universitatea, a fost vizualizat filmul de prezentare 

a universității, au participat și absolvenți ai universității care le-au vorbit alevilor despre viața 

de student al UCB. 

În anul 2018 a fost anagajat un Purtător de cuvânt al universității, cu experiență în 

domeniul comunicării, care a facut pași mari spre o promovare reală și eficientă a imaginii 

universității pe plan local și național. Imaginea universității s-a îmbunătățit vizibil de la acest 

moment. 

În domeniul comunicării și promovării universitatea își propune o serie de acțiuni și 

anume: 

- În ceea ce privește comunicarea internă, ne-am propus consolidarea culturii 

organizaționale și identității universității, crearea unei comunități UCB, 

îmbunătățirea comunicării și colaborării între facultăți și departamente; 

- Dezvoltarea unei pagini de internet prin care să se promoveze serviciile puse la 

dispoziție comunității universității;  

- Utilizarea intensive a canalelor de comunicare noi: email, rețele de socializare, 

internet, telefonie mobile etc.; 

- În ceea ce privește comunicarea externă, obiectivul strategic este promovarea 

identității și imaginii universității printr-un proces transparent, permanent și 

convergent de comunicare publică spre actualii și viitorii studenți, comunitatea 

academică națională și internațională, mediile de afaceri, administrativ și politic; 

- Creșterea vizibilității la nivel național și internațional a universității ca instituție de 

cercetare și educație, prin realizarea unui nou site al universității;  

- Organizarea de acțiuni de promovare în județele din Oltenia și nu numai; 

- Utilizarea de roll-up-uri cu elementele de identitate vizuală ale universității în cadrul 

diverselor evenimente/conferințe desfășurate sub egida universității;  

- Organizarea și desfășurarea acțiunii Zilele Porților Deschise la Universitatea 

”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în luna mai 2019;  

- Desfășurarea acțiunii Zilele Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu la 

data de 1 iunie 2018; 

- Organizarea acțiunii Student pentru o săptămână, în luna mai 2019; 

- Organizarea de activități specific și de interes pentru elevi în Săptămâna Altfel. 
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CONCLUZII 

 

 În urma studiului realizat în cadrul acestui raport se desprind următoarele concluzii: 

- La nivelul Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în anul 2018, s-a 

manifestat interes pentru derularea contractelor și proiectelor de cercetare, publicarea 

cărților de înaltă ținută academică, participarea la conferințe și simpozioane cu lucrări 

științifice cu un impact ridicat, pentru publicarea articolelor în reviste de specialitate, 

circumscrisă obiectivului de creștere a calității actului de cercetare. Astfel, s-au derulat 

numeroase manifestări științifice care au creat un cadru optim pentru dezbateri de înaltă 

ținută academică, orientate spre progres și inovare, la care au fost abordate probleme de 

un real interes pentru membrii comunității academice, cercetători și specialiști;   

- Pe parcursul anului 2018 s-a derulat și activitatea de publicare a revistelor gestionate de 

facultăți, IPPASE sau DPPD, în format tipărit sau on line, precum și indexarea acestora 

în baze de date recunoscute în domeniile de ştiinţă respective; 

- manifestările științifice au fost organizate și derulate la nivelul noilor componente, în 

concordanță cu Programul Manifestărilor Științifice al Universităţii ,,Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu; 

- În anul 2018 se remarcă un număr de 40 de cărți publicate și se poate evidenția 

preocuparea pentru publicare în edituri internaționale de prestigiu (5 cărţi publicate în 

edituri internaţionale de prestigiu). Numărul cărţilor publicate în anul 2018 a fost de 35 

în edituri naţionale recunoscute CNCS şi 5 în edituri internaţionale; 

- În anul 2018, 31 de articole au fost publicate în reviste indexate ISI și  în volumele unor 

conferinţe ISI (Tabelul nr. 2.4). De asemenea, un număr de 232 de articole au fost 

publicate în reviste recunoscute la nivel internaţional din fluxul principal de publicaţii 

indexate BDI iar 135 de articole în volumele cu referenţi ale unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale/ naționale sau în alte reviste. Se remarcă numărul mare de articole 

transmise și susținute în cadrul conferințelor și simpozioanelor organizate în 

universitate (262); 

- În anul 2018, la nivelul Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu s-au 

încheiat/derulat contracte/ proiecte de cercetare, astfel: 3 contracte de cercetare au fost 

încheiate/derulate cu agenţi economici, 2 proiecte de cercetare internaţionale, un proiect 

în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, un contract de finanțare încheiat cu 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, trei contracte de finanțare de tip FDI, 8 

proiecte POCU; 

- Ținând cont de Planul editorial pe fiecare componentă în parte, plan prevăzut pentru 

anul calendaristic 2018, precum și lucrările executate în regim contra-cost, tipografia 

universității a realizat 11 titluri de carte universitară cu autori cadre didactice din 

universitate (cursuri, îndrumătoare de laborator, îndrumare de proiectare etc.), după cum 

urmează: 4 titluri – Facultatea de Inginerie; 4 titluri – Facultatea de Științe ale Educației, 

Drept și Administrație Publică; 2 titluri  - Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic; 1 titlu – I.P.P.A.S.E.; 16 titluri cu regim contra-cost și autori din exteriorul 

universității; 

- Pe parcursul anului 2018 s-a derulat un proces de revizuire / elaborare de 

regulamente/metodologii care să asigure derularea procesului educativ în concordanță 
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cu reglementările legislative în vigoare precum și cu obiectivele strategice asumate. 

Astfel, au fost revizuite: Regulamentul privind activitatea profesională a studenților; 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor; 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studiile universitare de licenţă 

şi masterat; 

- Revizuirea și/sau elaborarea planurilor de învățământ în concordanță cu standardele 

minimale, reglementările interne și asigurarea dobândirii competențelor profesionale și 

transversale s-au derulat și pentru anul universitar 2018/2019. În acest sens, în perioada 

mai-iunie 2018, planurile de învățământ au fost analizate la nivelul departamentelor și 

al facultăților, fiind transmise spre avizare și aprobare către Consiliul de Administrație 

și Senatul universității; 

- La nivelul programelor de studii universitare de licență și masterat, în cadrul 

Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, situația studenților școlarizați în 

ultimii trei ani se prezintă astfel: în anul universitar 2016/2017, au fost școlarizați 2763 

studenți (2169 la studii universitare de licență și 594 la studii universitare de masterat); 

în anul universitar 2017/2018, au fost înscriși 2739 studenți (2159 la studii universitare 

de licență și 580 la studii universitare de masterat); în anul universitar 2018/2019 sunt 

înscriși 2903 studenți (2274 licență, 619 masterat, 10 la cursuri de conversie). Se 

observă înregistrarea unui punct de inflexiune în ceea ce privește numărul de studenți 

înmatriculați în anul universitar 2018/2019, rezultând o creștere cu 5,98 % comparativ 

cu anul anterior, în contextul majorării numărului de studenți admiși în anul I cu 9,20%; 

- Situația comparativă a studenților școlarizați în perioada analizată evidențiază o ușoară 

diminuare în anul 2017/2018 față de anul anterior (24 de studenți per total universitate) 

și o creștere în anul universitar 2018/2019 față de anul 2017/2018 cu 165 de studenți cu 

precizarea că situația a fost diferită la nivelul componentelor; 

- Raportat la ciclurile de studii universitare, se constată o diferențiere a tendinței de 

creștere la nivelul anului 2018, comparativ cu anul anterior. Astfel, în timp ce la studii 

universitare de licență aceasta a fost de 5,32 %, la ciclul de studii universitare de 

masterat creșterea a fost de 6,72 %; 

- La DPPD, în anul universitar 2018/2019 frecventeazǎ cursurile programelor de  formare 

psihopedagogică un numǎr de 726 cursanţi, cu 228 cursanţi mai mulţi decât în anul 

universitar 2016/2017; 

- Auditarea internă a programele de studii se face periodic de către Corpul Auditorilor 

Interni, conform Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a programelor de studii. Evaluarea internă realizată asupra 

programelor de studiu din universitate presupune raportarea la standardele elaborate de 

către ARACIS precum şi la criteriile specifice aprobate de Senatul Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu; 

- La nivelul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, în anul 2018,  procentul 

de evaluare pozitivă, respectiv de apreciere a  mediului de învăţare şi dezvoltare oferit 

de universitate este de 91,62  %, ceea ce înseamnă o  foarte bună percepţie a studenţilor 

cu privire la mediul în care au învăţat pe parcursul anilor de studii; 

- Referitor la activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, în anul 

universitar 2017-2018, în urma prelucrării chestionarelor în cadrul DAC, au rezultat  

http://www.utgjiu.ro/docs/regulamente/2017/R%2050%20FINALIZARE%20STUDII%20UCB%2027.01.2017.PDF
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următoarele: la nivel de universitate calificativul obţinut a fost Foarte Bine (54,12 

puncte); au fost evaluate 144 cadre didactice din totalul de 191  (75,39 %); 

- Raportul între personalul didactic și de cercetare și personalul administrativ, deşi cu 

mici fluctuaţii, a scăzut de la 0,96 în 2011, la 0,82 în 2018, în special pe fondul 

diminuării numărului de cadre didactice de la 139 în 2011 la 126 în 2018, în condiţiile 

în care numărul total al personalului administrativ a scăzut: 134 (2011), 104 (2018); 

- Numărul cadrelor didactice a fost în scădere în ultimii 9 ani ca urmare a evoluției 

negative a numărului de studenți la nivelul universităților din România (inclusiv 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu), anul 2008 fiind anul cu cel mai 

mare număr de cadre didactice și de cercetare (aproximativ 165); 

- Se remarcă și pentru anul 2018 o structură de personal balansată puternic spre grade 

didactice de profesor și conferențiar universitar, 52% la sută din totalul cadrelor 

didactice având aceste funcții didactice; 

- Numărul de asistenți universitari a fost în scădere în ultimii ani, procentul de 

aproximativ 7% din totalul personalului didactic și de cercetare fiind insuficient pentru 

activitățile de seminarizare și laborator; 

- Se remarcă faptul că, în 2018 față de 2017, s-au înregistrat modificări semnificative în 

structura posturilor pentru personal auxiliar și nedidactic, 24,62% fiind posturi vacante, 

cele mai multe fiind la nivelul IPPASE, secretariatelor facultăților, dar și în cadrul 

CCOC; 

- Din punct de vedere al fluctuațiilor resursei umane angajate în anul 2018 a avut o 

evoluţie în general staţionară chiar cu o scădere a numărului cu un cadru didactic și de 

cercetare dar cu o reducere cu 4 angajați din rândul personalul administrativ. Resursa 

umană pentru activitatea didactică și de cercetare a avut o relativă constanță ca număr 

total, evoluțiile fiind în special de ordin calitativ, prin trecerea multor cadre didactice,  

lectori, pe funcții superioare; 

- Privind evolutiv personalul administrativ, remarcăm o reducere a personalului în cadrul 

Direcției Generale Administrative cu 10 angajați în ultimii 4 ani și cu 3 angajați a 

personalului aferent Serviciilor specializate ale Rectoratului. Personalul administrativ al 

facultăților s-a menținut la același nivel ca în anii anteriori; 

- Deși la concursul de admitere s-au înscris, la studii universitare de licență, 1123 de 

candidați, au fost admiși 816 candidați, mai puțini decât numărul locurilor scoase la 

concurs. Au rămas locuri neocupate datorită distribuției neuniforme a candidaților pe 

programele de studiu ale universității. Același lucru s-a întâmplat și la programele de 

studii universitare de masterat. Gradul de ocupare la nivel de universitate a fost de 

75,21% la studiile universitare de licență și de 57.49% la studiile universitare de 

masterat; 

- Analizând situația admiterii pe cei doi ani, 2017 și 2018, se poate observa că la nivelul 

universității admiterea din 2018 a fost puțin superioară celei din 2017, numărul 

candidaților la nivelul studii universitare de licență fiind mai mare cu 32 de candidați, 

iar la studiile universitare de masterat admiterea diferența a fost de 32 de candidați în 

favoarea anului 2018. Referitor la numărul candidaților admiși, se constată că în anul 

2018 acesta a fost mai mare cu 75 de studenți față de 2017 la studii uniiversitare de 

licență și cu 23 de studenți mai mare la studii uniiversitare de masterat; 
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- Numărul studenților exmatriculați la nivel de universitate este mai mic față de anul 

universitar 2016/2017 cu 5,58%; 

- La nivelul studiilor universitare de masterat se constată o scădere a abandonului școlar 

față de anul universitar 2016/2017 cu 23,34%, abandon determinat în principal de 

neacumularea de credite cumulat cu neachitarea taxelor de școlarizare (71,26%); 

- Comparativ cu anul universiitar 2016/2017, în care promovabilitatea la nivel de 

universitate a fost de 88,64%, se înregistrează o creștere cu aproape 1% în anul 

universitar 2017/2018. Și în anul universitar 2016/2017 cea mai mare promovabilitate 

s-a înregistrat la forma de învățământ la distanță (91,62%) și la Facultatea de Științe 

Medicale și Comportamentale (91,32%); 

- Numărul cel mai mare  de exmatriculați se înregistrează la anul I de studii, 135 de 

studenți, ceea ce reprezintă 19,82% din numărul studenților înmatriculați. Mai mult de 

jumătate, 71 de studenți, au fost exmatriculați din cauza neacumulării creditelor. La 

acest an de studii se înregistrează cea mai scăzută promovabilitate (80,17%). Aceeași 

tendință se observă și la studiile universitare de masterat, cel mai mic grad de promovare 

înregistrându-se în anul I (90,79%). Numărul studenților exmatriculați la acest an de 

studii este de 31, din care 23 au fost exmatriculați din motivul neacumulării creditelor, 

adică 74,19%; 

- Cea mai ridicată rată a abandonului s-a înregistrat în anul universitar 2012/2013 la 

nivelul universității, iar în cadrul acesteia cel mai ridicat abandon s-a înregistrat la 

Facultatea de Asistență Medicală, Arte și Ştiinţe ale Educaţiei, 18%. În anul universitar 

2017/2018 rata abandonului a fost de 10%, numărul studenților exmatriculați fiind de 

281; 

- Începând cu anul universitar 2002/2003, raportul număr de absolvenți cu diploma/număr 

de absolvenți a scăzut drastic, depășind doar cu puțin 50%, în timp ce în anii anterior 

procentul depășea 90%; 

- Pentru perioada 1992-2018 gradul de promovare la nivelul universității este în jurul 

procentului de 90%. La nivelul facultăților gradul de promovare este între 80 și 95% 

pentru anii considerați. Anul universitar 2002/2003 a fost anul în care s-a întregistrat cel 

mai ridicat grad de promovare, respective 91,3%. În anul universitar 2017/2018 gradul 

de promovare a fost de 89,55%, cel mai ridicat înregistrându-se la Facultatea de Științe 

ale Educației, Drept și Administrație Publică (91,01%); 

- 8 mobilități de predare și 7 mobilități de formare au fost efectuate la UCB de către 

reprezentanți ai universităților partenere, toate acestea realizate în perioada ianuarie – 

septembrie 2018 (anul universitar 2017-2018). Alte 2 mobilități de predare si 2 

mobilitati de formare s-au desfășurat in semestrul I 2018-2019, realizându-se un total 

de 19 mobilități de personal Incoming, în anul calendaristic 2018; 

- În anul 2018, au fost încheiate 9 parteneriate noi Erasmus+ cu universități din 

străinătate, 4 acorduri de colaborare generale, 12 parteneriate noi cu instituții/ 

întreprinderi europene; 

- 20 de studenți Incoming (20 – studii), în anul universitar 2017-2018 si în anul universitar 

2018-2019 – semestrul I, 14 studenti Incoming – studii; 
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- În anul calendaristic 2018, s-au desfășurat în cadrul UCB Târgu-Jiu 34 de mobilități 

Erasmus de studiu (20 mobilități – perioada ianuarie-iunie 2018 – an universitar 2017-

2018; 14 mobilități – perioada octombrie-decembrie 2018 – semestrul I 2018-2019); 

- În anul universitar 2017-2018, au fost organizate 63 de mobilități de personal Outgoing 

(28 mobilități de predare și 35 mobilități de formare) și 15 mobilități de personal 

Incoming (8 mobilități de predare și 7 mobilități de formare); 

- În anul universitar 2017-2018, dintre cei 106 de studenți care au desfășurat mobilități 

de studii și practică, 90 au beneficiat de licențe de evaluare și 90 de licențe pentru cursuri 

de limbă. 15 licențe pentru cursuri nu au fost utilizate;   

- În perioada 09-18.07.2018, a fost organizată a III-a ediția a Școlii de Vară „Constantin 

Brâncuși”, la care au participat 20 de elevi din Republica Moldova și 10 elevi din 

Republica Serbia, alături de studenți  de la UCB (proiectul se numeste „Etnici români 

la UCB”, finanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni); 

- Managementul activităţii financiare la nivelul universităţii în perioada analizată a fost 

marcat de impactul politicilor academice din anii anteriori care nu au reuşit extinderea 

pe orizontală a nivelului de studii universitare de licenţă şi dezvoltarea nivelurilor 

superioare de masterat şi doctorat. Pierderile de studenţi cu taxă de peste 10% anual au 

determinat scăderea veniturilor proprii şi reducerea acestora de la 60% la mai puţin de 

35% din totalul veniturilor proprii din taxe de şcolarizare sau alte taxe (recontractări, 

reexaminări, recuperări activităţi, finalizare de studii etc); 

- Urmând trendul actual începând cu anul 2018 estimăm o menţinere a numărului de 

studenţi şi a veniturilor bugetare şi veniturilor proprii şi chiar o creştere stabilă, dar 

uşoară începând cu anul 2019. In anii următori se va avea în vedere atât creşterea 

numărului de locuri fără taxă şi a numărului de studenţi bugetaţi, cât şi creşterea 

veniturilor proprii prin atragerea unui număr mai mare de studenţi cu taxă; 

- Analizând structura veniturilor încasate în anul 2018, se constată faptul că veniturile din 

subvenţii încasate de la MEN pentru finanţarea instituţională (pentru finanţare de bază 

şi alocaţii cu destinaţie specială), în sumă de 18.643.863,86 lei, au reprezentat ponderea 

cea mai mare din totalul veniturilor, respectiv 68,24%, în timp ce veniturile proprii ale 

Universității obținute din taxe şi alte venituri din învăţământ, prestări servicii, 

valorificarea produselor, cămine-cantine, sponsorizări și cercetare au însumat 

4.415.727,57 lei, reprezentând 16,16% din totalul veniturilor.  În aceeași perioadă a 

anului 2018 sumele încasate pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri europene 

au totalizat 4.260.976,81 lei, reprezentând un procent de 15,60% din totalul veniturilor 

încasate de Universitate; 

- În anul 2018 s-a reuşit menţinerea veniturilor din taxe, în sumă de 3.785.200,28 lei, iar 

cea mai mare parte a acestora a fost realizată din taxe de şcolarizare, circa 70%, iar restul 

din taxe diverse (restanţe, recontractări, atestate de limbă străină, licenţe şi disertaţii); 

- Structura cheltuielilor efectuate în anul 2018, după sursa de finanţare (tabelul 8.3) 

evidenţiază faptul că 67,68% din cheltuielile universităţii s-au finanţat din surse publice. 

Din venituri proprii (cheltuieli din venituri proprii - 6.239.651,71 lei şi cheltuieli pentru 

activitatea de cercetare - 6.945,00 lei) Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-

Jiu a cheltuit 22,70%, pentru proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă a cheltuit 

8,54%, iar din alocaţiile speciale pentru cămine-cantine 1,08%; 
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- Pe parcursul anului 2018 au fost finalizate şi date în folosinţă toate spaţii de învăţământ 

şi cercetare în Campusul Universitar Debarcader, crescând substanţial numărul de spaţii 

în această locaţie  pentru cursuri, seminarii, laboratoare, centre de cercetare şi spaţii 

administrativ-didactice; 

- În total, în anul 2018 la capitolul Investiţii-dotări, s-au înregistrat achiziţii de laboratoare 

şi dotări în valoare de 564.632,39 lei; 

- În anul 2018 valoarea totală a lucrărilor de investiţii/reabilitări a fost de 240.449,21 lei 

cu TVA; 

- In acest moment situaţia locaţiilor Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu 

evidenţiază existenţa a 16 locaţii de desfăşurare a activităţii, cu o suprafaţă desfăşurată 

totală de 23.377 mp, din care suprafaţă utilă 17.418 mp, interconectate comunicaţional 

şi administrate prin cele trei facultăţi, DPPD şi prin Direcţia Generală Administrativă. 

Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale şi Comportamentale are în folosinţă spaţii 

situate în 2 imobile, Facultatea de Inginerie are alocate 5 imobile specifice domeniilor 

tehnice (plus 4 laboratoare, din cadrul Colegiului Naţional "Tudor Vladimirescu", spaţii 

ce au fost mutate în anul 2017 în imobilul situat în Eroilor, nr. 30). Facultatea de Ştiinţe 

ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică împreună cu DPPD utilizează spaţii situate 

în 2 imobile din zona centrală a oraşului cu o situare apropiată una de cealaltă, ceea ce 

favorizează integrarea activităţilor. Facultatea de Ştiinţe Economice îşi desfăşoară 

activitatea în spaţiile din imobilul situat în Complexul Universitar Debarcader şi o bază 

de practică la Rânca-Gorj. De asemenea, universitatea mai pune la dispoziţie facultăţilor 

şi DPPD un imobil aflat în conservare, situat în Calea Bucureşti, în cazul în care vor fi 

creşteri periodice ale volumului de activitate al acestora, dar şi un centru de operare a 

proiectelor de cercetare; 

- In anul 2018, la nivelul căminelor şi cantinelor universităţii veniturile proprii realizate 

au fost în sumă totală de 110.824,40 lei, din care cazare – 105.987,20 lei, cantină – 

4.837,20 lei şi închirieri sală – 2.000 lei. 
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Anexa III.1 

Situația studenţilor UCB în anul univ. 2016/2017 pe facultăţi/programe de licență/ani de 

studii 

 

Facultatea 

Specializarea/programul de 

studii 

Anul 

de 

studii 

CU TAXĂ FĂRĂ TAXĂ 

Total studenţi pe ani de studiu IF ID IF 

Facultatea de Ştiinţe 

Juridice 

Drept 

I 58 41 20+2*+2** 119+2*+2** 

II 34 21 24+3*+6** 79+3*+6** 

III 33 31 28+1*+1** 92+1*+1** 

IV 42 40 25+1*+3** 107+1*+3** 

TOTAL 167 133 97+7*+12** 397+7*+12** 

Total general pe ani de studii 

 

I 58 41 20+2*+2** 119+2*+2** 

II 34 21 24+3*+6** 79+3*+6** 

III 33 31 28+1*+1** 92+1*+1** 

IV 42 40 25+1*+3** 107+1*+3** 

TOTAL  FACULTATE 167 133 97+7*+12** 397+7*+12**=416 

Facultatea de Ştiinţe 

Economice 

Finanţe şi bănci 

I 7 - 18+1*+1** 25+1*+1** 

II 4 - 24+2* 28+2* 

III 3 - 25+1*+1** 28+1*+1** 

TOTAL 14 - 67+4*+2** 81+4*+2** 

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

I 12  18+2*+1Sb+2** 30+2*+1Sb+2** 

II 4 19 32+1*+1** 55+1*+1** 

III 4 27 31+2* 62+2* 

TOTAL 20 46 81+5*+1Sb+3** 147+5*+1Sb+3** 

Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

I 9 - 18+1*+1** 27+1*+1** 

II 4 - 26+2*+1** 30+2*+1** 

III 4 - 30+1* 34+1* 

TOTAL 17 - 74+4*+2** 91+4*+2** 

Management 

I 12 - 19+3* 31+3* 

II 8 - 29+2*+1** 37+2*+1** 

III 7+1Ik - 28 35+1Ik 

TOTAL 27+1Ik  76+5*+1** 103+5*+1**+1Ik 

 

I 1 - 29 30 

II - - - - 

III - - - - 

TOTAL 1 - 29 30 

Total general pe ani de studii 

I 41 - 102+7*+4**+1Sb 143+7*+4**+1Sb 

II 20 19 111+7*+3** 150+7*+3** 

III 18+1Ik 27 114+4*+1** 159+4*+1**+1Ik 

TOTAL  FACULTATE 79+1Ik 46 327+18*+8**+1Sb 452+18*+8**+1Sb+1Ik=480 

Facultatea de Ştiinţe 
ale Educaţiei şi 

Management Public 

Administraţie publică 

I 11  23+1*+2** 34+1*+2** 

II 1  25+1*+2** 26+1*+2** 

III 1  15+1** 16+1** 

TOTAL 13  63+2*+5** 76+2*+5** 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

I 2  23+3*+2** 25+3*+2** 

II 1  22+1*+2**+1Sb 23+1*+2**+1Sb 

III 4  17 21 

TOTAL 7  62+4*+4**+1Sb 69+4*+4**+1Sb 

Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar 

I 33  17 50 

II 20  23 43 

III 11  32+1** 43+1** 

TOTAL 64  72+1** 136+1** 

Istorie 

I -  - - 

II -  - - 

III 1  12 13 

TOTAL 1  12 13 

Limba şi literatura engleză-

Limba şi literatura română 

I 19  18+1** 37+1** 

II 9  21+2** 30+2** 

III 6  18+1** 24+1** 

TOTAL 34  57+4** 91+4** 

 I 65  81+4*+5** 146+4*+5** 
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Total general pe ani de studii II 31  91+2*+6**+1Sb 122+2*+6**+1Sb 

III 23  94+3** 117+3** 

TOTAL  FACULTATE 119  266+6*+14**+1Sb 385+6*+14**+1Sb=406 

 

 
 

Facultatea de 

Inginerie şi 
Dezvoltare Durabilă 

Tehnologia construcţiilor de 

maşini 

I 1  43+1*+1Sb 44+1*+1Sb 

II 2  29 31 

III 5  21 26 

IV 6  33+1Sp 39+1Sp 

TOTAL 14  126+1*+1Sb+1Sp 140+1*+1Sb+1Sp 

Termoenergetică III -  36 36 

TOTAL -  36 36 

Managementul energiei 

I 2  40+1* 42+1* 

II 2  28 30 

III -  - - 

IV 2  23+1** 25+1** 

TOTAL 6  91+1*+1** 97+1*+1** 

Automatică şi informatică 

aplicată 

I 2  40+1**+1Sb 42+1**+1Sb 

II 3  33 36 

III 2  25 27 

IV 1  26 27 

TOTAL 8  124+1**+1Sb 132+1**+1Sb 

Ingineria şi protecţia 
mediului în industrie 

I 2  35 37 

II -  25 25 

III -  25 25 

IV -  32+1B 32+1B 

TOTAL 2  117+1B 119+1B 

Total general pe ani de studii 

I 7  158+2*+2Sb+1** 165+2*+2Sb+1** 

II 7  115 122 

III 7  107 114 

IV 9  114+1Sp+1**+1B 123+1Sp+1**+1B 

TOTAL FACULTATE 30  494+2**+2Sb+2*+1Sp+1B 524+2*+2**+2Sb+1Sp+1B=532 

Facultatea de Științe 

Medicale și 

Comportamentale 

Educaţie fizică şi sportivă 

I 21  17+1* 38+1* 

II 5  24 29 

III 1  28 29 

TOTAL 27  69+1* 96+1* 

Kinetoterapie şi motricitate 

specială 

I 20  10 30 

II 2  26 28 

III 6  19 25 

TOTAL 28  55 83 

Asistenţă de farmacie 

I 20  9+1** 29+1** 

II -  - - 

III -  - - 

TOTAL 20  9+1** 29+1** 

Moaşe I 20  10 30 

TOTAL 20  10 30 

Asistenţă medicală generală 

I 18  9+1** 27+1** 

II 9  21 30 

III 1  16+1** 17+1** 

IV 5  14 19 

TOTAL 33  60+2** 93+2** 

Total general pe ani de studii 

I 99  55+1*+2** 154+1*+2** 

II 16  71 87 

III 8  63+1** 71+1** 

IV 5  14 19 

TOTAL  FACULTATE 128  203+1*+3** 331+1*+3**=335 

 

 

 

TOTAL UCB 

 

 

 

Total general pe ani de 

studii 

I 270 41 416+16*+14**+3Sb=449 727+16*+14**+3Sb=760 

II 108 40 412+12*+15**+1Sb=440 560+12*+15**+1Sb=588 

III 89+1Ik 58 406+5*+6**=417 553+1Ik+5*+6**=565 

IV 56 40 153+1*+4**+1Sp+1B=160 249+1*+4**+1Sp+1B=256 

TOTAL GENERAL LICENŢĂ 
523+1 

Ik=524 
179 

1387+34*+39**+4Sb+1Sp+ 

1B=1466 
2089+34*+39**+4Sb+1Sp+1B+1Ik=2169 

*  = studenţi  etnici români din Republica Moldova; ** = studenţi etnie rromă 

Sb = studenti etnici români din Republica Serbia; Ik= cetăţean CPV (Irak) 

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

Situația studenţilor UCB în anul univ. 2016/2017 pe facultăţi/programe de masterat/ani 

de studii 

 

Facultatea 

 

Specializarea/Programul de 

studii 

Anul 

de 

studii 

CU TAXĂ 

IF 

FĂRĂ TAXĂ 

IF 
Total masteranzi pe ani de studiu 

Facultatea de Ştiinţe 

Juridice 

Carieră judiciară 
I 28 7+1*+2** 35+1*+2** 

II 17 8+1* 25+1* 

TOTAL 45 15+2*+2** 60+2*+2** 

Total general pe ani de studii 
I 28 7+1*+2** 35+1*+2** 

II 17 8+1* 25+1* 

TOTAL  FACULTATE 45 15+2*+2** 60+2*+2**=64 

 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice 

Finanţe şi guvernanţă publică 
europeană 

 

I 6 9 15 

II 25 9 34 

TOTAL 31 18 49 

Control, audit si expertiză 
financiar-contabilă 

I 20 10 30 

II 25 10 35 

TOTAL 45 20 65 

Administrarea afacerilor în 

turism şi servicii 

I 21 9+1*+1** 30+1*+1** 

II 14 10+1* 24+1* 

TOTAL 35 19+2*+1** 54+2*+1** 

Managementul dezvoltării 

afacerilor 

I 22 8+1** 30+1** 

II 13 9 22 

TOTAL 35 17+1** 52+1** 

Total general pe ani de studii 
I 69 36+1*+2** 105+1*+2** 

II 77 38+1* 115+1* 

TOTAL  FACULTATE 146 74+2*+2** 220+2*+2**=224 

 

Facultatea de Ştiinţe 

ale Educaţiei şi 
Management Public 

Administraţie publică europeană 
I 19 15+2** 34+2** 

II 13 17 30 

TOTAL 32 32+2** 64+2** 

Administrarea şi conducerea 

unităţilor de învăţământ 

I 25 11+1** 36+1** 

II 24 13 37 

TOTAL 49 24+1** 73+1** 

 

Total general pe ani de studii 
I 44 26+3** 70+3** 

II 37 30 67 

TOTAL FACULTATE 81 56+3** 137+3**=140 

 
 

Facultatea de 

Inginerie şi 
Dezvoltare Durabilă 

Managementul calităţii fabricaţiei I 2 10 12 

TOTAL 2 10 12 

Managementul asigurării calităţii II 3 10 13 

TOTAL 3 10 13 

Tehnologii avansate de producere 
a energiei  

I 7 9+1** 16+1** 

II 5 10 15 

TOTAL 12 19+1** 31+1** 

Managementul protecţiei 

mediului în industrie 

I 10 10 20 

II 4 10 14 

TOTAL 14 20 34 

Conducerea avansată a proceselor 

industriale 

I 4 9 13 

II 8 9 17 

TOTAL  12 18 30 

Total general pe ani de studii I 23 38+1** 61+1** 
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II 20 39 59 

TOTAL  FACULTATE 43 77+1** 120+1**=121 

Facultatea de Ştiinţe 
Medicale şi 

Comportamentale 

Ştiinţa motricităţii în activităţi 

didactice şi de timp liber 

I 14 10 24 

II 11 10 21 

TOTAL 25 20 45 

Total general pe ani de studii 

 

I 14 10 24 

II 11 10 21 

TOTAL  FACULTATE 25 20 45 

 

TOTAL UCB 

Total general pe ani de studii 

 

I 178 117+2*+8** 295+2*+8** 

II 162 125+2* 287+2* 

TOTAL  GENERAL MASTER 340 242+4*+8**=254 

 

582+4*+8**=594 

 

*  = studenţi  etnici români din Republica Moldova 

** = studenţi etnie rromă 
 

Situația cursanților UCB în anul univ. 2016/2017 (cursuri postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă) 

Facultatea Programul de formare 
Nr. cursanți 

 CU TAXĂ 

Facultatea de Științe Economice Managementul relațiilor de muncă 19 

TOTAL FACULTATE 19 

 

Situația cursanților DPPD în anul univ. 2016/2017 (programe de formare 

psihopedagogică și grade didactice) 

Program de formare psihopedagogică - Licenţă Buget Cu taxă 

Nivelul I - studenţi 

Anul I 123 40 

Total  163 

Anul II 92 7 

Total 99 

Anul III 119 9 

Total 128 

TOTAL NIV. I 390 

Program de formare psihopedagogică - Master Buget Cu taxă 

Nivelul II - masteranzi 

Anul I 22 7 

Total 29 

Anul II 24 13 

Total 37 

TOTAL NIV. II 66 

Program de formare psihopedagogică - Postuniversitar  Cu taxă 

Nivelul I - postuniversitar TOTAL  29 

Nivelul II - postuniversitar TOTAL  13 

TOTAL GENERAL 498 

Grade didactice/ specializări 10 Buget 
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Anexa III.2 

Situația studenţilor UCB în anul univ. 2017/2018 pe facultăţi/programe de licență/ani de 

studii 

 

Facultatea 

Specializarea/ 

programul de studii 

Anul de 

studii 

CU TAXĂ FĂRĂ TAXĂ 
Total studenţi pe ani de studiu IF ID IF 

Facultatea de 
Ştiinţe ale 

Educației, Drept și 

Administrație 
Publică 

Administraţie publică 

I 8 - 25+1* 33+1* 

II 4 - 25+2**+1* 29+2**+1* 

III 2 - 25+1**+1* 27+1**+1* 

TOTAL  14 - 75+3**+3* 89+3**+3* 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

I 3+1* - 21+1**+2*+2Sb 24+1**+3*+2Sb 

II - - 20+2**+3* 20+2**+3* 

III 4 - 17+1**+1*+1Sb 21+1**+1*+1Sb 

TOTAL  8 - 58+4**+6*+3Sb 66+4**+6*+3Sb 

Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar 

I 30 - 19 49 

II 24 - 19 43 

III 15 - 25 40 

TOTAL 69 - 63 132 

Limba şi literatura engleză-Limba 

şi literatura română 

 I 2 - 22 24 

II 4 - 20+1** 24+1** 

III 7 - 21+2** 28+2** 

TOTAL 13 - 63+3** 76+3** 

 
Drept 

I 47 60 22+3**+2* 129+3**+2* 

II 36 34 20+1**+2* 90+1**+2* 

III 35 23 25+5**+3* 83+5**+3* 

IV 13 30 50+1**+1* 93+1**+1* 

 TOTAL 131 147 117+10**+8* 395+10**+8* 

Total general pe ani de studii 

I 90+1* 60 109+4**+5*+2Sb  259+4**+6*+2Sb 

II 68 34 104+6**+6* 206+6**+6* 

III 63 23 113+9**+5*+1Sb 199+9**+5*+1Sb 

IV 13 30 50+1**+1* 93+1**+1* 

TOTAL  FACULTATE 234+1* 147 376+20**+17*+3Sb 757+20**+18*+3Sb=798 

Facultatea de 

Ştiinţe Economice 

Finanţe şi bănci 

I 5 - 20+1**+4* 25+1**+4* 

II 5 - 20+1* 25+1* 

III 8 - 25+2* 33+2* 

TOTAL 18 - 65+1**+7* 83+1**+7* 

Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor 

I 7 - 21+2*+1Sb 28+2*+1Sb 

II 5 - 19+1**+2*+1Sb 24+1**+2*+1Sb 

III 6 19 27+1**+1* 52+1**+1* 

TOTAL 18 19 67+2**+5*+2Sb 104+2**+5*+2Sb 

Contabilitate şi informatică de 

gestiune 

I 7 - 21+2* 28+2* 

II 4 - 21+1**+1* 25+1**+1* 

III 4 - 25+1**+2* 29+1**+2* 

                 TOTAL 15 - 67+2**+5* 82+2**+5* 

Management 

I 14 - 21+2*+1Sb 35+2*+1Sb 

II 10 - 17+3* 27+3* 

III 2 - 34+1**+2* 36+1**+2* 

                 TOTAL 26 - 72+1**+7*+1Sb 98+1**+7*+1Sb 

Informatică economică 

I 4 - 22 26 

II 1 - 25 26 

III - - - - 

TOTAL 5 - 47 52 

Total general pe ani de studii 

I 37 - 105+1**+10*+2Sb 142+1**+10*+2Sb 

II 25 - 102+2**+7*+1Sb 127+2**+7*+1Sb 

III 20 19 111+3**+7* 150+3**+7* 

TOTAL  FACULTATE 82 19 318+6**+24*+3Sb 419+6**+24*+3Sb=452 

 
 

 

Facultatea de 
Științe Tehnice, 

Tehnologia construcţiilor de maşini 

I 2 - 30+1*+1Sb 32+1*+1Sb 

II 0 - 23+1*+1Sb 23+1*+1Sb 

III 1 - 28 29 

IV 3 - 22 25 

TOTAL 6 -      103+2*+2Sb 109+2*+2Sb 

Termoenergetică IV 4 - 31 35 
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Medicale și 

Comportamentale 

TOTAL 4 - 31 35 

Managementul energiei 

I 1 - 29 30 

II 2 - 29+1* 31+1* 

III 0 - 27 27 

IV 0 - 0 0 

TOTAL 3 - 85+1* 88+1* 

Automatică şi informatică aplicată 

I 1 - 28+2* 29+2* 

II 3 - 27+1**+1Sb 30+1**+1Sb 

III 4 - 34 38 

IV 6 - 23 29 

TOTAL 14 - 112+1**+2*+1Sb 126+1**+2*+1Sb 

Ingineria şi protecţia mediului în 
industrie 

I 0 - 0 0 

II 2 - 24 26 

III 1 - 24 25 

IV 1 - 23 24 

TOTAL 4 - 71 75 

Inginerie medicală 

I 1 - 27 28 

II 0 - 0 0 

III 0 - 0 0 

IV 0 - 0 0 

TOTAL 1 - 27 28 

Inginerie și management în 

alimentația publică și agroturism 

I 6 - 26+1** 32+1** 

II 0 - 0 0 

III 0 - 0 0 

IV 0 - 0 0 

TOTAL 6 - 26+1** 32+1** 

Educaţie fizică şi sportivă 

I 22 - 17 39 

II 12 - 25+1* 37+1* 

III 7 - 21 28 

 TOTAL 41 - 63+1* 104+1* 

 

Kinetoterapie şi motricitate specială 

I 20 - 10 30 

 

II 8 - 17 25 

III 3 - 23 26 

TOTAL 31 - 50 81 

 

Asistenţă medicală generală  

I 19 - 10+1** 29+1** 

 II 2 - 27+1** 29+1** 

 III 4 - 26 30 

 IV 1 - 16+1** 17+1** 

 TOTAL 26 - 79+3** 105+3** 

 

Moaşe 

I 19 - 11 30 

 II 3 - 22 25 

 III 0 - 0 0 

 IV 0 - 0 0 

 TOTAL 22 - 33 55 

 

Asistenţă de farmacie 

I 19 - 10+1** 29+1** 

 II 7 - 20 27 

 III 0 - 0 0 

 TOTAL 26 - 30+1** 56+1** 

 

Total general pe ani de studii 

I 110 - 198+3**+3*+1Sb 308+3**+3*+1Sb=315 

 II 39 - 214+2**+3*+2Sb 253+2**+3*+2Sb=260 

III 20 - 183 203 

IV 15 - 115+1** 130+1**=131 

TOTAL  FACULTATE 184 - 710+6**+6*+3Sb 894+6**+6*+3Sb=909 

 

 

TOTAL  

UCB 

 

Total general pe ani de studii 

I 237+1* 60 412+8**+18*+5Sb 709+8**+19*+5Sb=741 

II 132 34 420+10**+16*+3Sb 586+10**+16*+3Sb=615 

III 103 42 407+12**+12*+1Sb 552+12**+12*+1Sb=577 

IV 28 30 165+2**+1* 223+2**+1*=226 

TOTAL GENERAL LICENŢĂ 
500+1*=

501 
166 1404+32**+47*+9Sb=1492 

2070+32**+48*+9Sb= 

2159 

* = studenţi  etnici români din Republica Moldova 

 ** = studenţi etnie rromă 

Sb= studenţi  etnici români din Republica Serbia  
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Situația studenţilor UCB în anul univ. 2017/2018 pe facultăţi/programe de masterat/ani 

de studii 

Facultatea 

 

Specializarea/ 

programul de studii 

Anul de 

studii 

CU TAXĂ 

IF 

FĂRĂ TAXĂ 

IF 

Total masteranzi pe ani de 

studiu 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice 

Finanţe şi guvernanţă publică 

europeană 

I 0 0 0 

II 5 9 14 

TOTAL 5 9 14 

Bănci şi asigurări 

I 10 9+2* 19+2* 

II 0 0 0 

TOTAL 10 9+2* 19+2* 

Control, audit si expertiză 

financiar-contabilă 

I 25+1Ik 9+1* 34+1Ik+1* 

II 16 10 26 

TOTAL 41+1Ik 19+1* 60+1Ik+1* 

Administrarea afacerilor în turism 

şi servicii 

I 0 0 0 

II 17 9+1**+1* 26+1**+1* 

TOTAL 17 9+1**+1* 26+1**+1* 

Managementul dezvoltării 

afacerilor 

I 14 9 23 

II 16 8 24 

TOTAL 30 17 47 

Antreprenoriat şi administrarea 

afacerilor 

I 16 10+2* 26+2* 

II 0 0 0 

TOTAL 16 10+2* 26+2* 

Total general pe ani de studii 
I 65+1Ik 37+5* 102+1Ik+5* 

II 54 36+1*+1** 90+1*+1** 

TOTAL FACULTATE 119+1Ik 73+1**+6* 192+1Ik+1**+6*=200 

 
 

Facultatea de Ştiinţe 

ale Educației, Drept și 
Administrație Publică  

 

 
 

 

 
 

Administraţie publică europeană 
I 19 12+1** 31+1** 

II 16 15+2** 31+2** 

TOTAL 35 27+3** 62+3** 

Administrarea şi conducerea 

unităţilor de învăţământ 

I 47 11+1** 58+1** 

II 20 11+1** 31+1** 

TOTAL  67 22+2** 89+2** 

Carieră judiciară 
I 12 5+2**+2* 17+2**+2* 

II 24 7+2**+1* 31+2**+1* 

TOTAL 36 12+4**+3* 48+4**+3* 

Protecţia juridică a persoanei şi a 
patrimoniului său 

I 8 7 15 

II 0 0 0 

 8 7 15 

Total general pe ani de studii 
I 86 35+4**+2* 121+4**+2* 

II 60 33+5**+1* 93+5**+1* 

TOTAL FACULTATE 146 68+9**+3* 214+9**+3*=226 

Facultatea de Științe 

Tehnice, Medicale și 
Comportamentale 

Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice 

şi de timp liber 

I 16 10 26 

II 9 10 19 

TOTAL 25 20 45 

Managementul calităţii fabricaţiei 
I 6 10 16 

II 2 10 12 

TOTAL 8 20 28 

Tehnologii avansate de producere a 
energiei 

I 2 18+1** 20+1** 

II 3 9+1** 12+1** 
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* = studenţi  etnici români din Republica Moldova  

** = studenţi etnie rromă 

Ik= cetăţean CPV (Irak) 

Sp = cetățean UE (Spania) 

 

Situația cursanților DPPD în anul univ. 2017/2018 (programe de formare 

psihopedagogică și grade didactice) 

Program de formare psihopedagogică - Licenţă Buget Cu taxă 

Nivelul I - studenţi 

Anul I 195 40 

Total  235 

Anul II 125 7 

Total 132 

Anul III 86 11 

Total 97 

TOTAL NIV. I 464 

Program de formare psihopedagogică - Master Buget Cu taxă 

Nivelul II - masteranzi 

Anul I 25 11 

Total 36 

Anul II 22 7 

Total 29 

TOTAL NIV. II 65 

Program formare psihopedagogică - Postuniversitar  Cu taxă 

Nivelul I - postuniversitar TOTAL  36 

Nivelul  II - postuniversitar TOTAL  14 

TOTAL GENERAL 579 

Grade didactice/ specializări 10 Buget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 5 27+2** 32+2** 

Managementul protecţiei mediului în 

industrie 

I 4+1Sp 10 14+1Sp 

II 9 10 19 

TOTAL 13+1Sp 20 33+1Sp 

Conducerea avansată a proceselor 
industriale 

I 0 0 0 

II 4 9 13 

TOTAL 4 9 13 

Total general pe ani de studii 
I 28+1SP 48+1** 76+1SP+1** 

II 27 48+1** 75+1** 

TOTAL FACULTATE 55+1SP 96+2** 151+1SP+2**=154 

TOTAL UCB 

Total general pe ani de studii  
I 179+1Ik+1Sp 120+5**+7* 299+1Ik+1Sp+5**+7*=313 

II 141 117+7**+2* 258+7**+2*=267 

TOTAL GENERAL MASTER 320+1Ik+1Sp=322 
237+9*+12**=25

8 
557+9*+12**+1Ik+1Sp =580 
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Anexa III.3 

Situația studenţilor UCB în anul univ. 2018/2019 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 
Educației, 

Drept și 

Administrați
e Publică 

Administraţie 
publică 

I 16 - 24+2**+1R 40+2**+1R 

II 2 - 26+1* 28+1* 

III 2 - 27+1**+1* 29+1**+1* 

TOTAL  20 - 77+3**+2*+1R 97+3**+2*+1R 

Relaţii 
internaţionale şi 

studii europene  

I 4 - 20+2**+1R 24+2**+1R 

II - - 19+1**+2*+1Sb 19+1**+2*+1Sb 

III - - 19+2**+3* 19+2**+3* 

TOTAL  4 - 58+5**+1R+5*+1Sb 62+5**+1R+5*+1Sb 

Pedagogia 

învăţământului 

primar şi 

preşcolar 

I 31 - 18 49 

II 16 - 24 40 

III 20 - 21 41 

TOTAL 67 - 63 130 

Limba şi 

literatura 
engleză-Limba şi 

literatura română 

 I 11 - 20+1**+1R 31+1**+1R 

II 6 - 15 21 

III 6 - 18+1** 24+1** 

TOTAL 23 - 53+2**+1R 76+2**+1R 

 
Drept 

I 85 74 20+3**+2R+1* 179+3**+2R+1* 

II 33 56 25+2**+2* 114+2**+2* 

III 30 35 22+2* 87+2* 

IV 26 25 33+5**+3* 84+5**+3* 

                            TOTAL 174 190 100+10**+2R+8* 464+10**+2R+8* 

Total general pe 
ani de studii 

I 147 74 102+8**+5R+1*  323+8**+5R+1* 

II 57 56 109+3**+5*+1Sb 222+3**+5*+1Sb 

III 58 35 107+4**+6* 200+4**+6* 

IV 26 25 33+5**+3* 84+5**+3* 

TOTAL FACULTATE 288 190 351+20**+5R+15*+1Sb 829+20**+5R+15*+1Sb=870 

Facultatea 

de Ştiinţe 

Economice 

Finanţe şi bănci 

I 10 - 19+1**+1R+1Sb 29+1**+1R+1Sb 

II 3 - 21+1**+4* 24+1**+4* 

III 3 - 23+1* 26+1* 

TOTAL 16 - 63+2**+1R+5*+1Sb 79+2**+1R+5*+1Sb 

Economia 

comerţului, 
turismului şi 

serviciilor 

I 6 - 19+1**+1R+2* 25+1**+1R+2* 

II 4 - 18+2*+1Sb 22+2*+1Sb 

III 2 - 21+1**+2*+1Sb 23+1**+2*+1Sb 

TOTAL 12 - 58+2**+1R+6*+2Sb 70+2**+1R+6*+2Sb 

Contabilitate și 

informatică de 

gestiune 

I 7 - 18+2*+1R+1Sb 25+2**+1R+1Sb 

II 6 - 21+2* 27+2* 

III 7 - 21+1**+1* 28+1**+1* 

                 TOTAL 20 - 60+3**+1R+3*+1Sb 80+3**+1R+3*+1Sb 

Management 

I 15 - 21+1* 36+1* 

II 7 - 22+2*+1Sb 29+2*+1Sb 

III 4 - 18+3* 22+3* 

                 TOTAL 26 - 61+6*+1Sb 87+6*+1Sb 

Informatică 

economică 

I 2 - 23 25 

II 1 - 23 24 

III 1 - 25 26 

TOTAL 4 - 71 75 

Total general pe 

ani de studii 

I 40 - 100+4**+3R+3*+2Sb 140+4**+3R+3*+2Sb 

II 21 - 105+1**+10*+2Sb 126+1**+10*+2Sb 

III 17 - 108+2**+7*+1Sb 125+2**+7*+1Sb 

TOTAL FACULTATE 78 - 313+7**+3R+20*+5Sb 391+7**+3R+20*+5Sb=426 

 

 

I 2 - 28+1R 30+1R 

II 1 - 23+1*+1Sb 24+1*+1Sb 
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Facultatea 
de Inginerie 

 Tehnologia 

construcţiilor de 

maşini 

III 2 - 20+1*+1Sb 22+1*+1Sb 

IV 
2 - 27 29 

TOTAL 7 -              98+1R+2*+2Sb 105+1R+2*+2Sb 

Managementul 

energiei 

I 6 - 26+1**+1R 32+1**+1R 

II 2 - 19 21 

III 1 - 29+1* 30+1* 

IV 5 - 25 30 

TOTAL 14 - 99+1**+1R+1* 113+1**+1R+1* 

Automatică şi 

informatică 

aplicată 

I 2 - 26+1R 28+1R 

II 2 - 21+2* 23+2* 

III 1 - 24 25 

IV 6 - 33 39 

TOTAL 11 - 104+1R+2* 115+1R+2* 

Ingineria şi 
protecţia 

mediului în 

industrie 

I - - - - 

II - - - - 

III 3 - 22 25 

IV 4 - 22 26 

TOTAL 7 - 44 51 

Inginerie 

medicală 

I 1 - 27+1R+2Sb 28+1R+2Sb 

II 0 - 19 19 

III 0 - 0 0 

IV 0 - 0 0 

TOTAL 1 - 46+1R+2Sb 47+1R+2Sb 

Inginerie și 
management în 

alimentația 

publică și 
agroturism 

I 2 - 25+1R 27+1R 

II 1 - 24 25 

III 0 - 0 0 

IV 0 - 0 0 

TOTAL 3 - 49+1R 52+1R 

Total general pe 

ani de studii 

I 13 - 132+1**+5R+2Sb 145+1**+5R+2Sb 

II 6 - 106+3*+1Sb 112+3*+1Sb 

III 7 - 95+2*+1Sb 102+2*+1Sb 

IV 17 - 107 124 

TOTAL FACULTATE 43 - 440+1**+5R+5*+4Sb 483+1**+5R+5*+4Sb=498 

Facultatea 

de Științe 
Medicale și 

Comportam

entale 

Educație fizică și 

sportivă 

I 37 - 17 54 

II 16 - 22 38 

III 6 - 28+1* 34+1* 

TOTAL 59 - 67+1* 126+1* 

Kinetoterapie şi 
motricitate 

specială 

I 18 - 10+1* 28+1* 

II 6 - 18 24 

III 4 - 18 22 

TOTAL 28 - 46+1* 74+1* 

Asistenţă 
medicală 

generală  

I 18 - 11+1** 29+1** 

II 9 - 20+1** 29+1** 

III 4 - 25+1** 29+1** 

IV 6 - 24 30 

TOTAL 37 - 80+3** 117+3** 

Moaşe 

I 20 - 10 30 

II 4 - 19 23 

III 0 - 20 20 

IV 0 - 0 0 

TOTAL 24 - 49 73 

Asistenţă de 
farmacie 

I 20 - 9+1** 29+1** 

II 14 - 14+1** 28+1** 

III 4 - 22 26 

TOTAL 38 - 45 83+2** 

Total general pe 

ani de studii 

I 113 - 57+2**+1* 170+2**+1* 

II 49 - 93+2** 142+2** 

III 18 - 113+1**+1* 131+1**+1* 

IV 6 - 24 30 

TOTAL FACULTATE 186 - 287+5**+2* 473+5**+2*=480 

 

 Total general pe 
ani de studii 

I 313 74 391+15**+13R+5*+4Sb 778+15**+13R+5*+4Sb 

II 133 56 413+6**+18*+4Sb 602+6**+18*+4Sb 

III 100 35 423+7**+16*+2Sb 558+7**+16*+2Sb 
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TOTAL 

UCB  

 

IV 49 25 164+5**+3* 238+5**+3* 

TOTAL GENERAL 

LICENŢĂ 
595 190 

1391+33**+13R+42*+10Sb

=1489 
2176+33**+13R+42*+10Sb=2274 

  * = studenţi  etnici români din Republica Moldova 

 ** = studenţi etnie rromă 

Sb = studenţi  etnici români din Republica Serbia  

R = studenți - absolvenți licee din mediul rural 

 

 

Situația studenţilor UCB în anul univ. 2018/2019 pe facultăţi/programe de masterat/ani 

de studii 

Facultatea 

 
Programul de studii 

Anul de 

studii 

CU TAXĂ 

IF 

FĂRĂ TAXĂ 

IF 

Total masteranzi pe ani de 

studiu 

Facultatea de 

Științe Economice 

Bănci şi asigurări 

I 8 8+1* 16+1* 

II 6 9+2* 15+2* 

TOTAL 14 17+3* 31+3* 

Control, audit si expertiză 

financiar-contabilă 

I 28 8+2* 36+2* 

II 20+1Ik 9+1* 29+1Ik+1* 

TOTAL 48+1Ik 17+3* 65+1Ik+3* 

Managementul 

dezvoltării afacerilor 

I 25 7+1**+1* 32+1**+1* 

II 11 9 20 

TOTAL 36 16+1**+1* 52+1**+1* 

Antreprenoriat şi 

administrarea afacerilor 

I 13 8+1**+1* 21+1**+1* 

II 12 10+2* 22+2* 

TOTAL 25 18+1**+3* 43+1**+3* 

Total general pe ani de 

studii 

I 74 31+2**+5* 105+2**+5* 

II 49+1Ik 37+5* 86+1Ik+5* 

                    TOTAL FACULTATE 123+1Ik 68+2**+10* 191+1Ik+2**+10*=204 

 
 

Facultatea de 

Ştiinţe ale 

Educației, Drept și 

Administrație 

Publică  
 

 

 
 

 
 

Administraţie publică 

europeană 

I 12 10+1** 22+1** 

II 17 12+1** 29+1** 

TOTAL 29 22+2** 51+2** 

Administrarea şi 

conducerea unităţilor de 

învăţământ 

I 42 11 53 

II 44 12 56 

TOTAL  86 23 109 

Carieră judiciară 
I 21 11+2** 32+2** 

II 12 5+2**+2* 17+2**+2* 

TOTAL 33 16+4**+2* 49+4**+2* 

Securitate și relații 

internaționale 

I 4 9+1*+1Sb 13+1*+1Sb 

II 0 0 0 

TOTAL 4 9+1*+1Sb 13+1*+1Sb 

Protecţia juridică a 
persoanei şi a 

patrimoniului său 

I 0 0 0 

II 8 7 15 

 8 7 15 

Total general pe ani de 

studii 

I 79 41+3**+1*+1Sb 120+3**+1*+1Sb 

II 81 36+3**+2* 117+3**+2* 

                                                            

TOTAL FACULTATE 
160 77+6**+3*+1Sb 237+6**+3*+1Sb=247 
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* = studenţi  etnici români din Republica Moldova; ** = studenţi etnie rromă; Sb = studenţi  etnici români din 

Republica Serbia; Ik= cetăţean CPV (Irak); Sp = cetățean UE (Spania) 

 

Situația cursanților UCB în anul univ. 2018/2019 (cursuri postuniversitare de 

reconversie profesională) 

Facultatea Programul de formare 
Nr. cursanți 

 CU TAXĂ 

Facultatea de Inginerie Educație tehnologică 10 

TOTAL FACULTATE 10 

   

 

 

 

 

 

 

Facultatea de 

Științe Medicale și 
Comportamentale 

Ştiinţa motricităţii în 

activităţi didactice şi 

de timp liber 

I 9 7 16 

II 12 10 22 

TOTAL 21 17 38 

Kinetoterapia în 

afecțiunile 

ortopedice și în 
traumatologia 

sportivă 

I 19 6 25 

II 0 0 0 

TOTAL 19 6 25 

Total general pe ani de 

studii 

I 28 13 41 

II 12 10 22 

                                                            

TOTAL FACULTATE 

40 
23 63 

Facultatea de 

Inginerie 

Managementul 
calităţii fabricaţiei 

I 8 17 25 

II 2 10 12 

TOTAL 10 27 37 

Tehnologii avansate 

de producere a 

energiei  

I 6 9+1** 15+1** 

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

TOTAL 8 27+2** 35+2** 

Managementul 

protecţiei mediului 

în industrie 

I 0 0 0 

II 3+1Sp 10 13+1Sp 

TOTAL 3+1Sp 10 13+1Sp 

Conducerea avansată 

a proceselor 
industriale 

I 9 8 17 

II 0 0 0 

TOTAL 9 8 17 

Total general pe ani 
de studii 

I 23 34+1** 57+1** 

II 7+1Sp 38+1** 45+1Sp+1** 

                                                               

TOTAL FACULTATE 
30+1Sp 72+2** 102+1Sp+2**=105 

TOTAL UCB  

 

Total general pe ani  

de studii  

I 204 119+6**+6*+1Sb 323+6**+6*+1Sb 

II 149+1Ik+1Sp 121+4**+7* 270+1Ik+1Sp+4**+7* 

TOTAL GENERAL MASTER 353+1Ik+1Sp 
240+10**+13*+1S

b 

593+1Ik+1Sp+10**+13*+1

Sb=619 
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Situația cursanților DPPD în anul univ. 2018/2019 (programe de formare 

psihopedagogică și grade didactice) 
Program de formare psihopedagogică - Licenţă Buget Cu taxă 

Nivelul I - studenţi 

Anul I 227 73 

Total  300 

Anul II 168 15 

Total 183 

Anul III 114 12 

Total 126 

TOTAL NIV. I 609 

Program de formare psihopedagogică - Master Buget Cu taxă 

Nivelul II - masteranzi 

Anul I 22 11 

Total 33 

Anul II 20 10 

Total 30 

TOTAL NIV. II 63 

Program de formare psihopedagogică - Postuniversitar  Cu taxă 

Nivelul I - postuniversitar TOTAL  35 

Nivelul II - postuniversitar TOTAL  19 

TOTAL GENERAL 726 

Grade didactice/ specializări 9 Buget 
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Anexa III.4 

Tabel centralizator privind examenul de finalizare a studiilor, cu absolvenții sesiunilor 

martie 2018, iulie 2018 și februarie 2019 

Specializarea Nr.studenţi 

înscrişi în 

anul 

terminal 

2017/2018 

Nr.studenţi 

integralişti 

în anul 

terminal 

2017/2018 

Nr. absolvenţi înscrişi la 

Examenul de finalizare 

Nr. absolvenţi promovaţi 

la examenul de finalizare: 

din 

promoţie 

curentă 

din 

promoţii  

anterioare 

TOTAL din 

promoţie 

curentă 

din 

promoţii  

anterioare 

TOTAL 

EFS 28 27 22 2 24 22 2 24 

KMS 26 25 21 1 22 21 1 22 

AMG 18 18 18 0 18 18 0 18 

TCM 25 24 21 3 24 21 3 24 

AIA 29 27 21 4 25 21 4 25 

IPMI 24 19 19 1 20 19 1 20 

TERMO 35 31 21 1 22 21 1 22 

MEN 0 0 0 3 3 0 3 3 

FB 35 30 22 4 26 22 4 26 

ECTS 54 50 42 4 46 42 4 46 

CIG 32 28 19 5 24 19 5 24 

MEN 39 33 27 6 33 27 6 33 

DREPT 95 91 78 13 91 78 13 91 

 29 28 23 1 24 23 1 24 

RISE 24 23 18 4 22 18 4 22 

PIPP 40 39 28 3 31 28 3 31 

LLE LLR 30 21 3 0 3 3 0 3 

TAPE 13 13 13 0 13 13 0 13 

MPMI 19 18 18 0 18 18 0 18 

CAPI 13 13 8 1 9 8 1 9 

MCF 12 11 11 0 11 11 0 11 

TMF 0 0 0 1 1 0 1 1 

SMADTL 19 18 17 1 18 17 1 18 

AATS 28 27 24 2 26 24 2 26 

MDA 24 20 20 0 20 20 0 20 

CAEFC 26 25 23 1 24 23 1 24 

CONTA 0 0 0 1 1 0 1 1 

FGPE 14 13 10 2 12 10 2 12 

BA 0 0 0 2 2 0 2 2 

APE 33 30 28 0 28 28 0 28 

ACUI 32 31 27 1 28 27 1 28 

CJ 34 32 29 2 31 29 2 31 

TOTAL 830 765 631 69 700 631 69 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 
UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRANCUȘI din  

TG-JIU     Anexa VII.1  

            

  SITUAȚIE SOLD 2018     

  privind disponibilul pe surse de finantare după încheierea exercițiului financiar     

NR.CR
T. 

BUGET 

SOLD 

INITIAL LA 

01.01.2018 

DEBLOCAR
E SOLD 

GOL DE 
CASA 

ÎNCASARI 
2018 

TOTAL 

INCASARI CU 
DEBLOCARE 

SOLD 

PLAȚI 2018 

RESTITUIT 

DEBLOCAR

E SOLD SI 

GOL DE 
CASA 

REZULTAT 
2018 

ALOCĂRI DIN 
SOLD AN 

PRECEDENT 

PENTRU 
ACOPERIREA 

DEFICITULUI 

LA 

ÎNCHIDEREA 

EXERCIȚIULUI 
FINANCIAR 

(conform 

normelor de 
inchidere a 

exercitiului 

financiar) 

SOLD 2018 

1 BURSE 342.039,00 30.000,00 0,00 3.857.713,00 3.887.713,00 3.627.712,00 30.000,00 230.001,00 176.400,96 406.401,96 

2 TRANSPORT 475.549,03 72.000,00 0,00 74.000,00 146.000,00 14.737,24 72.000,00 59.262,76 0,00 59.262,76 

3 REABILITARI 351.000,00 351.000,00 0,00 250.000,00 601.000,00 0,00 351.000,00 250.000,00 351.000,00 601.000,00 

4 DOTARI 773.838,66 773.838,66 0,00 100.000,00 873.838,66 554.334,88 773.838,66 -454.334,88 773.838,66 319.503,78 

5 INVESTITIA NOUA 1.413.170,64 1.413.170,64 0,00 800.000,00 2.213.170,64 2.133.132,63 1.413.170,64 -1.333.132,63 1.413.170,64 80.038,01 

6 

VP CAMINE 
CANTINE+SUBVEN

TII 52.701,57 0,00 0,00 366.084,40 366.084,40 297.215,78 0,00 68.868,62 52.701,57 121.570,19 

7 PROIECTE 458.086,60 458.086,00 0,00 2.974.937,72 3.433.023,72 2.351.040,92 458.086,00 623.896,80 458.086,60 1.081.983,40 

8 CERCETARE 420.543,30 420.543,00 0,00 247.644,03 668.187,03 605.662,26 420.543,00 -358.018,23 420.543,30 62.525,07 

9 SPONSORIZARI 0,00 0,00 0,00 114.630,96 114.630,96 70.000,00 0,00 44.630,96 0,00 44.630,96 

10 

FIN BAZA-inclusiv 

L85 0,00 0,00 0,00 12.833.876,00 12.833.876,00 12.833.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 VENITURI PROPRII 23.954,00 23.954,00 715.589,00 3.898.627,49 4.638.170,49 4.563.768,56 739.543,00 -665.141,07 665.141,07 0,00 

12 CNFIS - FDI 0,00 0,00 0,00 468.000,00 468.000,00 468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL 4.310.882,80 3.542.592,30 715.589,00 25.985.513,60 30.243.694,90 27.519.480,27 4.258.181,30 -1.533.966,67 4.310.882,80 2.776.916,13 
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Anexa nr. IX.1 

Situaţie centralizatoare privind bunurile universităţii (CLĂDIRI) pe anul 2018 

Nr. 

crt. 
Specificatii 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

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 
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- 7
9

5
.

4
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- - 

10 
Valoare 

reactualizată 

4
,4

4
2

,9
9
4

,

5
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0
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8
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7
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9
9

,7
7
 

- - - - - - 

Notă : suprafaţă utilizată la imobilul Spaţii de Învăţământ - 2561 mp ( CT +P+1E) 
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Anexa nr. IX.2 

Situaţia bunurilor universităţii (TERENURI)pe anul 2018 

Nr.   

crt. 
Specificaţii 

TERENURI 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 
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iţ

a 
  

 1
 

L
1

  
- 

 L
3
 

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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Anexa nr. IX.3 

Situaţia bunurilor de natura construcţiilor pe anul 2018 

Nr.   

crt. 
Specificaţii 

ALTE BUNURI IMOBILE DE NATURA CONSTRUCŢIILOR 
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Anul 

dobândirii 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 2001 2001 1994 1994 1994 2006 1994 

2 
Situaţia 

juridică 
admin admin admin admin admin admin admin admin admin admin admin admin admin admin 

3 
Act de 

proprietate 
HGR 378/1994 

HGR 

378/1994 

HGR 

378/1994 

HGR         

378/1994 

HGR 

378/1994 
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378/1994 
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378/1994 
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812/2001 
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812/2001 
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378/1994 
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378/1994 
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378/1994 

HCL 

385/2006 

HCL       

17/1994 

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 

măsurători 
1040 45 22 324 - 6

4
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 415 - - 53 135 53 - - 
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