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Domeniul A.  CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 
 

Criteriul A.1. Structurile instituţionale , administrative şi manageriale 

 

A.1.1. MISIUNE, OBIECTIVE ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ 

 

1.Misiune  şi obiective 
 

         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 Partea I . 

         Misiunea Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu este de învăţământ şi 

cercetare. Universitatea  "Constantin Brâncuşi" Târgu Jiu îşi asumă un rol fundamental  în 

crearea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei, în promovarea cercetării ştiinţifice, 

participarea culturii şi ştiinţei româneşti la circuitul mondial de valori spirituale, afirmarea 

identităţii culturii naţionale şi dezvoltarea societăţii româneşti în cadrul unui stat de drept, 

liber şi democratic. 

         Considerăm că priorităţile strategice ale Universităţii „ Constantin Brâncuşi”, raportate 

direct la misiunea şi declaraţia strategică a acesteia, vor trebui să abordeze, în perioada 2008-

2012, aspecte educativ-formative, culturale, de inovare şi cercetare, mobilităţi şi asocieri 

instituţionale dar şi aspecte economice, sociale şi administrative.  

         În acest context principalele priorităţi ale conducerii Universităţii “Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu în perioada următoare vor fi:  

 consolidarea şi dezvoltarea prestigiului naţional şi internaţional al universităţii, al corpului 

didactic şi al absolvenţilor;  

 continuarea implementării unui sistem de calitate eficient în procesul educaţional din 

universitate, cu misiunea asigurării competitivităţii în spaţiul european;  

  continuarea introducerii susţinute a informatizării în activităţile academice, de educaţie şi 

de cercetare ştiinţifică şi tehnologică, pentru integrarea în societatea informaţională; 

  deschiderea ofertei profesionale a universităţii către societate şi compatibilizarea acestei 

oferte cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale economiei;  
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 contribuţia la dezvoltarea social-culturală, ştiinţifică şi tehnologică a zonei Oltenia de 

Nord, ca zonă de acţiune imediată, prin pregătirea de cadre de specialitate cu studii 

superioare şi prin realizarea unui transfer optim de valori culturale, ştiinţifice şi tehnologice;  

 deschiderea largă spre mediul economico – social din România;  

  dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu universităţi din ţară şi din străinătate şi integrarea 

Universităţii în programele academice la nivel european şi mondial;  

  continuarea dezvoltării şi modernizarea infrastructurii pentru servicii studenţeşti: cămine, 

biblioteci şi săli de lectură, cantină, baze sportive, reţele de comunicaţii şi sisteme 

informatice;  

  adoptarea unei strategii manageriale care să ofere Universităţii “Constantin Brâncuşi” din 

Târgu Jiu statutul de universitate ”antreprenorială”, capabilă să atragă resurse financiare 

complementare;  

  introducerea în universitate a unei atmosfere stimulative de muncă, bazată pe 

responsabilitate, înţelegere, seriozitate şi colaborare;  

  realizarea unui management adaptiv, prin care să fie cultivate şi valorificate resursele 

umane şi materiale existente şi, deopotrivă, schimbarea inovativă care trebuie să devină un 

„modus vivendi”.  

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, Planul Strategic 2007-2011 al universităţii  

cuprinde un set de obiective strategice, în baza cărora s-au formulat obiectivele anuale, 

cuprinse în  Planul operaţional 2008: 

 Asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor pentru consolidarea 

Universităţii "Constantin Brâncuşi " ca instituţie de nivel naţional, 

 Excelenţă şi competitivitate a procesului didactic, 

 Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica pieţei muncii, 

 Dezvoltarea cercetării ştiinţifice în concordanţă cu strategia postaderare şi 

priorităţile definite la nivel naţional, 

 Dezvoltarea relaţiei dintre universitate - mediul economic şi social, implicarea 

accentuată a universităţii în viaţa comunităţii, 

 Dezvoltarea unui sistem eficient de management bazat pe principiile managementului 

calităţii, al autonomiei universitare şi printr-un parteneriat activ cu studenţii, 

 Activitatea managerială bazată pe consolidarea componentei academice şi celei 

administrative pentru modernizarea gestiunii universităţii astfel încât să facă faţă 

evoluţiilor impuse de societate, 

 Integrarea Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Tg-Jiu în Aria Europeană a 

învăţământului Superior, Cooperarea internaţională într-un cadru modern. 

Planul strategic pentru perioada 2007-2011 şi planurile operaţionale anuale sunt cunoscute 

de întreaga comunitate academică din universitate şi sunt prezentate pe web site-ul 

universităţii (www.utgjiu.ro). 

 

 

2. Integritate academică 
 

Universitatea are un Cod Etic, pe baza căruia îşi desfăşoară activitatea Comisia de Etică, 

care urmăreşte şi asigură îndeplinirea prevederilor Codului Eticii universitare şi întocmeşte 

rapoartele periodice. 
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 3. Răspundere şi responsabilitate publică 

 
Universitatea dispune de proceduri şi practici de auditare internă atât a activităţilor 

academice cât şi a activităţilor financiar-contabile.  

 Fiecare facultate/departament al UCB îşi numeşte reprezentanţi în Corpul Auditorilor 

Interni ai Universităţii, în vederea evaluărilor periodice a programelor de studii. 

 În anul universitar 2007-2008, Corpul Auditorilor Interni a efectuat auditarea tuturor 

programelor de studii, conform programului de audit stabilit, în conformitate cu prevederile 

„Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

fiecărui program de studiu”.   

Compartimentul de Audit Public Intern  efectuează activităţi  periodice de audit conform 

Planului de Audit Anual, ce se finalizează cu Rapoarte dezbătute în Senat, în baza cărora 

sunt dispuse măsuri de ameliorare a problemelor sesizate.  

În anul universitar 2007-2008 s-au auditat următoarele activităţi: cercetare ştiinţifică,  

personal-salarizare, burse, şi sunt în curs de auditare taxele şi secretariatul DPPD .   

 

 A.1.2.  CONDUCERE ŞI ADMINISTRAŢIE 

 

1. Sistemul de conducere 

 

        În  Universitatea „Constantin Brâncuşi”  activităţile desfăşurate se structurează pe două 

direcţii :  academică  (didactică şi de cercetare), care reprezintă de fapt activitatea de bază 

din universitate , şi administrativă, care asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de 

bază oferind suportul logistic şi uman necesar. Întreaga structura managerială este reflectată 

în organigrama universităţii.  

         În  cursul anului universitar 2007-2008, mai precis  în perioada  octombrie 2007 -  

martie 2008, conform calendarului şi  metodologiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului,  în universitate s-au desfăşurat  alegeri pentru fiecare nivel managerial, procesul 

finalizându-se cu alegerea domnului profesor universitar dr. Adrian Gorun în funcţia de 

RECTOR al universităţii, confirmat prin Ordin al Ministrului nr. 3299/28.02.2008. 

 Activităţile desfăşurate în cadrul universităţii  sunt reglementate de Carta Universităţii, 

Regulamentul de Funcţionare Internă şi o multitudine de regulamente, metodologii şi 

proceduri. 

Carta  Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, adoptată iniţial în 2006, a 

fost revizuită şi completată în 2007 cu prevederi legate de atribuţiile Consiliului Academic, 

Economic şi Administrativ, înfiinţat în 2007.  

În anul universitar 2007-2008 lista celor 26 regulamente existente s-a completat cu  14  

regulamente, după cum urmează: 

 Regulamentul Consiliului Academic, Economic şi Administrativ 

 Regulamentul de funcţionare a Editurii „Academica Brâncuşi”  

 Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor studenţeşti  

 Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de masterat  

 Regulament privind mobilităţile în cadrul programului comunitar ERASMUS 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a procesului de învăţământ pe baza 

sistemului de credite transferabile în UCB Regulamentul de acordare a burselor şi a 

altor forme de sprijin material pentru studenţii UCB  

 Regulamentul privind criteriile generale de admitere în anul universitar 2008/2009 

la programul psihopedagogic al DPPPD  

 Regulamentul privind cuantumul taxelor încasate la nivelul universităţii în anul 

universitar 2008/2009  
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 Regulament privind  activitatea profesională a studenţilor  

 Regulamentul  privind transferul, întreruperea de studii, retragerea de la studii, 

prelungirea şcolarităţii, continuarea de studii, anul de extensie, exmatricularea şi 

reînmatricularea studenţilor, admiterea la a doua facultate   

 Procedura privind parcurgerea programului de studii psihopedagogice I şi II în 

regimul cursurilor postuniversitare  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Cercetare 

Ştiinţifică  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Informare, Consiliere şi 

Orientare în Carieră a studenţilor   

 

        Universitatea „Constantin Brâncuşi” este condusă de Senatul Universităţii, prezidat de 

Rector  şi reprezintă principalul organism de conducere a universităţii, ale cărui competenţe şi 

atribuţii  sunt stabilite de Carta Universităţii. Conducerea  operativă este asigurată de Biroul 

Senatului. 

Activitatea  Senatului  Universităţii se desfăşoară  respectând  o tematică a şedinţelor  

ordinare ale Senatului  stabilită anual, prin aceasta asigurându-se  dezbaterea tuturor 

problemelor importante legate de activitatea academică. 

        De asemenea, după finalizarea alegerilor, în martie 2008, Prin Hotărârea Senatului  

nr.42/2008    s-au reorganizat  comisiile  permanente ale Senatului. 

        La nivel de rectorat s-a realizat un centru decizional bine consolidat, care permite 

eficientizarea managementului academic şi administrativ şi se  promovează conceptul de 

conducere colegială  prin participarea reală a tuturor membrilor comunităţii academice la 

luarea deciziilor. Transparenţa şi informarea în timp real a membrilor comunităţii academice 

pot să determine o democraţie participativă. 

In cursul anului 2007, Senatul a hotărât înfiinţarea Consiliului Academic Economic şi 

Administrativ, cu rolul de coordona activitatea academică, economică şi administrativă a 

universităţii, competenţele principale ale CAEA fiind de a aviza proiectele hotărârile 

organelor de conducere, de a elabora managementul strategic şi liniile concrete de dezvoltare 

instituţională.  

CAEA adoptă hotărâri cu privire la gestionarea tuturor activităţilor academice, la 

stabilirea politicilor financiare şi asigurarea resurselor de orice tip, la avizarea achiziţiilor 

importante pentru universitate precum şi pentru eficientizarea activităţilor administrative. 

Atribuţiile şi componenţa CAEA sunt stabilite prin CARTĂ, iar funcţionarea este stipulată în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Academic, Economic şi 

Administrativ. 

        O direcţie importantă  urmărită de conducerea universităţii o constituie consolidarea 

autonomiei facultăţilor, departamentelor şi catedrelor, în domeniului didactic, de cercetare şi 

administrativ, armonizată cu accentuarea răspunderii în raport cu universitatea şi 

comunitatea. Astfel se doreşte transferul unor competenţe decizionale de la nivelul 

universităţii la nivelul conducerii facultăţilor şi realizarea unui echilibru între competenţele 

transferate şi răspunderea pentru deciziile ce urmează a fi adoptate. 

        Atât înfiinţarea CAEA  cât şi planificarea şedinţelor Senatului   răspund  cerinţelor de 

îmbunătăţire a managementului academic  şi recomandărilor  ARACIS. 

 

Conducerea academică a universităţii este reprezentată de: 

 

Rector:                   Prof. univ. dr. Adrian Gorun 

Prorectori:              Prof. univ. dr. Dorel Dumitru Chiriţescu 

                               Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrţînă 
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Cancelar:               Conf. univ. dr. Gheorghe Gămăneci 

 

Conducerile facultăţilor/departamentelor sunt asigurate astfel: 

 

Facultatea de Inginerie 

Decan:                   Prof. univ. dr. ing. Luminiţa Georgeta Popescu 

Cancelar:               Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca 

Prodecan:              Prof. univ. dr. ing. Aurelian Ţârcă 

Şefi de catedră:     Prof. univ. dr. ing. Ştefan Sorinel Ghimişi - Catedra de Mecanică Aplicată  

Prof. univ. dr. ing. Valentin Paliţă - Catedra de Energetică şi Protecţia 

                                                            Mediului 

 Prof. univ. dr. ing. Onisifor Olaru - Catedra de Automatică şi Informatică 

 Conf. univ. dr. Vasile Lupulescu - director Departamentul de Matematică    

 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

Decan:                     Prof. univ. dr. Moise Bojincă 

Cancelar facultate: Conf. univ. dr. Ion Mocioi 

Şefi de catedră:       Prof. univ. dr. Pantelimon Manta   - Catedra de Drept Privat 

                                Prof. univ. dr. Doru  Cârnu            - Catedra de Drept Public  

Director Departament  ID: Lect. univ.dr.  Titu Ionaşcu                                   

 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Decan:                     Prof. univ. dr.  Constantin Căruntu 

Prodecan:                Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă - cu probleme de  învăţământ 

                                Prof. univ. dr.  Gheorghe Holt    - cu baza materială 

                                Prof. univ. dr.  Adina Neamţu     - cu probleme  studenţi 

Cancelar facultate:  Conf. univ. dr. Văduva Maria   

Şefi de catedră :      Conf. univ. dr. Constanţa Enea  - Catedra de Management,  

                                                                                       Marketing, Economie  

                                Prof.univ.dr. Amelia Georgiana Boncea  - Catedra de Finanţe,  

                                                                   Contabilitate, Analiză şi  Informatică Economică  

Director Departament ID: Prof. univ. dr. Ana Gabriela Babucea 

 

Facultatea de Litere  şi  Ştiinţe Sociale 

Decan :                    Conf. univ. dr. Daniela Cîrţînă 

Cancelar facultate:  Lect. univ. dr. Livian Rădoescu 

Şef de catedră:        Lect. univ. dr. Otilia Simion - Catedra de Litere şi Comunicare 

                                Lect. univ. dr. Sorin Purec    - Catedra de Relaţii Internaţionale şi  Ştiinţe 

                                                                                 Sociale   

  

Facultatea de  Educaţie Fizică şi Sport 

Decan:                     Prof. univ. dr.  Cristinel Racoceanu 

Cancelar facultate:  Lect. univ. dr.  Florin Motroc   

Şef de catedră:        Conf. univ. dr. Monica Delia Bîcă - Catedra de Artă şi Cultură Fizică şi 

                                                                                          Sport 

                                                    

Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic 

Director:                 Conf. univ. dr. Hodăjeu Doina 
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Toate cadrele didactice care ocupă funcţii de conducere sunt titulare ale Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu şi nu se află în condiţii de rezervare a postului.  

Personalul didactic şi administrativ încadrat conform statelor de funcţiuni aprobate, 

corespunde din punct de vedere al calificării profesionale condiţiilor cerute pentru ocuparea 

posturilor respective. 

Biblioteca universităţii este deservită de opt persoane calificate, cu studii superioare sau 

cursuri postuniversitare de biblioteconomie sau filologie. 

Eliberarea diplomelor de absolvire precum si coordonarea generală a tuturor 

secretariatelor facultăţilor/departamentelor, este asigurată de Secretarul Sef al Instituţiei de 

Învăţământ Superior, ing. Neacşu Minodora Claudia. 

         Conducerea activităţilor administrative în universitate este asigurată de Directorul 

General Administrativ, Lect. univ.dr.  Rujan Ion Cristinel. 

Activitatea financiar-contabilă este coordonată de Directorul Economic, post ocupat de 

ec. Bâzoc  Ion. 

Activităţile de conducere sunt facilitate prin posibilitatea utilizării sistemului 

informaţional şi de comunicare, prin reţeaua Internet. În cadrul paginii web a Universităţii 

sunt publicate toate documentele, informaţiile şi procesele verbale ale şedinţelor de Senat. 

 

2. Management strategic 

 
 Planul strategic al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este elaborat 

pentru perioada 2007-2011, anual se elaborează planuri operaţionale( ex: 2007,2008). 

Planul operaţional pe 2008 a fost aprobat de Senatul Universităţii. 

Fiecare facultate componentă are un plan strategic pe patru ani şi planuri operaţionale 

anuale. Aceste planuri sunt discutate şi aprobate de Consiliul facultăţii, şi sunt aduse la 

cunoştinţă cadrelor didactice direct şi prin publicare pe pagina de Internet a facultăţii. Anual 

se întocmeşte un Raport de activitate, în care este prezentat gradul de îndeplinire a 

obiectivelor stabilite în planurile operaţionale. 

 

3. Administraţie eficace 
  

 Universitatea dispune de o administraţie care respectă reglementările legale în 

vigoare, este eficace în privinţa organizării, numărului şi calificării personalului şi 

funcţionează riguros prin serviciile oferite comunităţii universitare. 

Reglementările legale în vigoare sunt respectate de către Administraţia Universităţii 

care dispune de anumite instrumente ce promovează dezvoltarea continuă a performanţelor 

(gradaţii de merit, salarii de merit, premierea din fondul 2%). 

Personalul administrativ este încadrat în condiţii legale şi funcţiile administrative sunt 

acoperite cu personal corespunzător calificat. Toate serviciile administrative sunt conectate 

prin reţeaua Internet, personalul administrativ având abilităţi de lucru cu calculatorul. 

Nivelul de informatizare pentru activităţile administrative este în dezvoltare pentru 

activităţi de secretariat, activităţi financiar – contabile. 

La nivelul Universităţii, a fost implementat Sistemul informatizat de Management 

Universitar (UMS) care asigură în mod eficient informaţii necesare gestiunii studenţilor.  

 

Criteriul A.2. Baza  materială 

 

A.2.1.  Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate  
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Consolidarea şi dezvoltarea patrimoniului imobiliar al U.C.B., reprezentând spaţii de 

învăţământ şi cercetare  constituie o prioritate absolută , un obiectiv strategic de dezvoltare  

viitoare  şi totodată şi o recomandare a ARACIS  făcută după evaluarea din 2007.  

Dezvoltarea patrimoniului universităţii s-a făcut concomitent cu dezvoltarea acesteia, 

urmărind permanent modernizarea dotărilor pentru educaţie şi cercetare, dezvoltarea de noi 

investiţii, asigurarea de condiţii bune de învăţare şi viaţă pentru studenţi. 

 

1.Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi 

 

Universitatea asigură spaţii de învăţământ şi cercetare care corespund specificului său, 

prin săli de predare, săli de seminar, laboratoare didactice şi centre de cercetare, în 

concordanţă cu normele tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare.  

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu dispune în prezent de spaţii în 

proprietate formate din: 

- 15 corpuri de clădire cu o suprafaţă utilă de 9109 m
2 

,  

- bază sportivă compusă din terenuri de handbal, tenis de câmp, fotbal, teren sportiv 

multifuncţional acoperit cu sistem presostatic cu suprafaţa de 1216,56 m
2
 , bazin înot cu 

suprafaţa de 13028 m
2 

 şi sală de sport acoperită cu suprafaţa de 375 m
2 

 

Spaţiile închiriate de Universitatea „Constantin Brâncuşi” sunt formate din nouă corpuri 

de clădire în suprafaţă de 3590 m
2
 . 

Din punct de vedere al destinaţie spaţiilor de învăţământ, Universitatea „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu Jiu dispune de 20 de săli de curs  cu suprafaţa de 1417 m
2
, 18 săli de 

seminar cu suprafaţa de 620 m
2
, 39 laboratoare cu suprafaţa de 1905 m

2
 şi 6 săli de bibliotecă  

cu suprafaţa de 797 m
2
. 

 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu are ca obiectiv permanent 

îmbunătăţirea infrastructurii academice, elaborându-se anual planuri de investiţii pentru anul 

următor, în care sunt prezentate investiţiile ce urmează a fi realizate precum şi resursele 

alocate. 

În acest sens,  acţiunile întreprinse în anul universitar 2007-2008, s-au axat  pe 

următoarele direcţii: 

    

 Demararea construirii unui Campus Universitar destinat Facultăţii de Ştiinţe 

Economice 

 A fost obţinut certificatul de urbanism (nr. 736 din 18.04.2008) pentru 

construirea unui campus universitar în zona Debarcader  

 A fost stabilită şi publicată tema de proiect în SEAP (anunţ de participare nr. 

52263 din 15.05.2008) şi în sistemul european de achiziţii publice  

 Noua clădire va avea regim de înălţime D+P+4E, în suprafaţă construită 

desfăşurată de cca 8500 m
2
 . 

 Achiziţia de spaţii noi de învăţământ:  

 pentru Facultatea de Inginerie  

 A fost achiziţionat un spaţiu destinat laboratoarelor Facultăţii de Inginerie, în 

str. Lotrului, nr.1. Acest imobil este o construcţie tip P+1, cu o suprafaţă 

construită la sol de 238 m
2
, respectiv cu o suprafaţă utilă totală de 476 m

2
. În 

acest spaţiu s-au amenajat opt laboratoare cu dotările aferente  

 Pentru serviciile U.C.B. 

 S-a achiziţionat spaţiul din str. Unirii, nr. 36, etaj 1, în suprafaţă de 243 mp - 

certificat de urbanism nr. 74 din 22.01.2008   

 S-au amenajat birouri pentru serviciile funcţionale ale universităţii . 
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2. Dotare 

 

Din datele transmise de către Direcţia Generală Administrativă reiese achiziţia în 

2007/2008 de dotări independente în valoare de 785.651 lei (alocaţii bugetare), dotări 

mijloace de transport, în valoare de 199.976 lei (alocaţii bugetare) şi dotări materiale şi 

funcţionale, în valoare de 476.955 lei (venituri proprii). Dotările s-au realizat la nivelul 

tuturor componentelor. 

Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi 

comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student: 

acces la reţeaua INTERNET, videoproiectoare, retroproiectoare, softuri profesionale, s.a. 

Sălile de curs au fost reabilitate, dotate cu mobilier modern ergonomic şi tehnologie 

informatică de actualitate. 

Catedrele dispun de mijloacele multimedia aflate în gestiunea acestora oferind 

posibilitatea de utilizare de către majoritatea membrilor catedrelor. Catedrele de specialitate 

dispun de săli de calculatoare conectate la Internet. Căminele sunt conectate la Internet. 

Laboratoarele care deservesc disciplinele din planurile de învăţământ ale programelor 

de studiu sunt dotate cu echipamente, tehnică de calcul şi aparatură la nivelul standardelor 

europene;  

Softurile utilizate sunt specializate pe domeniile de aplicaţii specifice direcţiilor de 

studiu fiind achiziţionate pe bază de licenţă. 

Laboratoarele sunt dotate corespunzător, universitatea aplicând un plan de investiţii 

pentru programele de licenţă. Astfel,  în anul 2007 au fost achiziţionate 10 laboratoare,  

astfel: 

o Laborator prelucrări mecanice şi control - val.141.735 lei 

o Laborator energetic - val. 138.954 lei 

o Laborator birotică - val. 51.310,42 lei 

o Laborator calitatea produselor - val. 30.500,51 lei 

o Laborator criminalistică - val. 34.912,37 lei 

o Laborator informatică - val. 37.268,42 lei 

o Laborator limbi străine - val. 118.750,10 lei 

o Laborator psihologie - val. 19.230,40 lei 

o Laborator ergofiziologie -  val. 41.489,77 lei 

o Laborator mediu - val. 222.427,88 lei 

În  anul 2008 s-au achiziţionat următoarele laboratoare:  

o Laborator Instalaţii termice industriale, Lot 1 achiziţionat: Contract de 

furnizare Nr. 3966 din 20/05/2008; Lot 2,  achiziţionat in data de 

25/09/2008, în valoare de 160.526,24 lei . 

o Laborator de poluarea şi depoluare a aerului, Contract de furnizare nr. 

3951/20,05,2008, în valoare de 229.783,45 lei  

o Licenţă IT. Contract de furnizare; Nr 4146 din 28/05/2008, Contract de 

furnizare nr. 4147 din 28/05/2008, Contract de furnizare nr. 4148 din 

28/05/2008, în valoare de 437.186,43 lei .  

Beneficiar : Facultatea de Ştiinţe Economice  pentru : 

- Laborator de informatică economică – 20 calculatoare PC; 1 videoproiector,  

3 multifuncţionale, 4 laptopuri , în valoare de 79.536,03 lei 

- Laborator de analiză economică, statistică şi econometrie, -20 calculatoare PC,  

1 videoproiector 2 multifuncţionale, 2 laptopuri, 1 imprimantă laser color A4, în  

valoare de 70.684,62 lei 

- Laborator  marketing: 1 videoproiector, 20 calculatoare PC, 2multifuncţionale, 

în valoare de 60.062,87 lei 
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- Laborator de turism:1 videoproiector tridimensional, 30 buc. 

ochelari 3D ED  glases, 15 calculatoare PC, 1 imprimantă laser color A3,2 laptopuri, 

 1 scanner, 1 ecran cu plasmă, în valoare de 113.496,25 lei 

 

3. Resurse financiare 

 

Universitatea dispune de resurse financiare care asigură atât finanţarea activităţilor 

curente cât şi a obiectivelor de dezvoltare pe termen scurt şi mediu. 

        În  ceea ce priveşte politicile  financiare ale universităţii  se au în vedere atât existenţa 

bugetului de venituri şi cheltuieli  aprobat pentru anul 2008,  propunerii de buget pentru 2009  

cât şi previzionarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anii 2010 , 2011 şi 2012, pentru 

susţinerea direcţiilor strategice de dezvoltare. 

        Eforturile managementului universităţii  se axează pe creşterea veniturilor universităţii 

şi, implicit, a membrilor comunităţii academice  prin proiecte şi grant-uri de cercetare ,  prin 

utilizarea laboratoarelor universităţii , prin organizarea de cursuri de perfecţionare, cursuri de 

specializare, programe de master, precum şi a altor forme de pregătire postuniversitară.  

         Pentru încurajarea atragerii de venituri proprii, altele decât cele provenite din taxe de 

şcolarizare s-a propus ca 80% din veniturile proprii să rămână la dispoziţia 

departamentelor/catedrelor care le atrag cu acordarea de sporuri salariale persoanelor fizice 

care se evidenţiază în atragerea de astfel de venituri. Totodată se intenţionează introducerea 

salarizării diferenţiate pentru a stimula cadrele didactice cu performanţe deosebite. 

 

4.  Sistemul de acordare a burselor si altor forme de sprijin material pentru 

studenţi 

 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” are un Regulament de acordare a burselor aprobat 

de către Senatul Universităţii, pe care îl aplică în mod consecvent. Bursele sunt acordate din 

alocaţii de la bugetul de stat şi din resurse proprii. 

In conformitate cu bugetele de venituri şi cheltuieli ale facultăţilor, contribuţia din 

venituri proprii la fondul de burse pentru anul universitar 2007/2008 a fost de 15%. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” are un regulament pentru repartizarea spaţiilor de 

cazare în cămine, a locurilor în taberele studenţeşti. Aceste regulamente sunt în acord cu 

regulamentele cadru ale universităţii, şi sunt aplicate întocmai. 

Pe viitor, Universitatea trebuie să acţioneze pentru realizarea de protocoale de 

colaborare cu firme private din Gorj, care au ca efect, printre altele, facilitarea acordării de 

burse de merit private pentru studenţii merituoşi, burse acordate în baza unor mecanisme de 

selecţie stabilite de comun acord cu partenerii privaţi. 

 

 

Domeniul B.  EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 
 

Criteriul B.1. Conţinutul programelor de studii 

 

B.1.1.  ADMITEREA STUDENŢILOR 

 

1. Principii ale politicii de admitere la programele de studiu oferite de instituţie 

 
Universitatea „Constantin Brâncuşi”din Târgu Jiu aplică o politică transparentă a 

recrutării şi admiterii studenţilor, anunţată public cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare.  
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Admiterea studenţilor se realizează în conformitate cu regulamentele de admitere 

întocmite la nivel instituţional şi la nivel de facultăţi şi care sunt afişate pe site-ul 

Universităţii, în luna ianuarie. 

Admiterea la învăţământul de master universitar şi postuniversitar are loc în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor de 

masterat.  

Metodologia de admitere se discută anual, de regulă, în luna ianuarie, astfel încât 

informaţiile cu privire la procedura de admitere şi la programele de studiu oferite sunt 

disponibile spre consultare cu şase luni înaintea concursului efectiv. 

Universitatea desfăşoară activităţi de promovare şi informare în vederea recrutării 

studenţilor, începând cu luna ianuarie a fiecărui  an.  

Programul de mediatizare a ofertei educaţionale este aprobat anual, la nivelul fiecărei 

facultăţi şi se desfăşoară într-o perioadă de 6 luni înaintea examenului de admitere, prin 

acţiuni în liceele de profil din zona de influenţă a Universităţii (judeţele Gorj, Vâlcea, Olt, 

Mehedinţi, Dolj, Hunedoara), prin publicarea de anunţuri specifice în presa locală, în presa 

din judeţele vizate şi în presa naţională sau la posturile locale de radio şi televiziune. 

 

2. Practici de admitere  

 
La majoritatea specializărilor, admiterea într-un ciclu de studii universitare se face pe 

baza diplomei de studii precedente, iar ierarhizarea candidaţilor se face pe baza mediei 

ponderate între media anilor de studii şi media examenului de bacalaureat.  

In baza Metodologiei de admitere, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care 

au obţinut în unul dintre ultimii 4 ani de studii distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, 

la concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic au dreptul de a 

se înscrie în învăţământul universitar fără susţinerea admiterii.  

La specializările Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, suplimentar procedurii definite 

mai sus, se susţin probele de aptitudini specifice. Astfel, criteriile de concurs valabile pentru 

admiterea din 2008 au fost: media generală de la bacalaureat (30%), media probelor practice 

(70%).  

În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu sunt şcolarizaţi şi cetăţeni străini, 

în 2007-2008 şcolarizându-se  39  studenţi.  Şcolarizarea studenţilor străini se efectuează cu 

respectarea dispoziţiilor legale in vigoare. 

 

Criteriul B.2. Rezultatele învăţării 

 

B.2.1.  VALORIFICAREA CALIFICĂRII UNIVERSITARE OBŢINUTE 

 

1. Valorificarea prin capacitatea, de a se angaja pe piaţa muncii 
Din sondajele efectuate de universitate, în termen de doi ani de la absolvire, peste 50% 

din absolvenţi se angajează în domeniul calificării. 

La Facultatea de Inginerie, de exemplu,  s-au angajat 80,7% din absolvenţii din 2006 , iar 

în 2007 procentul a fost de 70,56%. 

La Facultatea de Ştiinţe Economice, în ceea ce priveşte absorbţia absolvenţilor pe piaţa 

forţei de muncă, situaţia pentru promoţiile 2007 şi 2008, se prezintă în tabelul următor. 

 

 Specializarea 2007 procent angajare 2008 procent angajare 

Finanţe Bănci 74,5% 60% 

Economia comerţului, turismului 78% 59% 
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şi serviciilor 

Contabiltate şi informatică de 

gestiune 

65,5% 50% 

Management  60% 55% 

Marketing 59% 52% 

Total facultate 67,4% 55,2% 

 

 

2. Valorificarea prin continuarea studiilor universitare 
Din analizele efectuate de universitate peste 50% din absolvenţii ultimelor două promoţii 

urmează cursuri universitare de masterat . 
La Facultatea de Inginerie, de exemplu,  au fost admişi la masterat 67,39% din absolvenţii 

din 2006 , iar în 2007 procentul a fost de 59,81%. 

La Facultatea de Ştiinţe Economice, la specializarea Finanţe  şi Bănci  procentul este 

53,40 % pentru promoţia 2008. 

La Facultatea de Ştiinţe Juridice situaţia absolvenţilor proprii admişi la studii de masterat 

este prezentată în tabelul următor: 

An 

universitar 

Număr de studenţi admişi 

la maşter 

Număr de absolvenţi ai Facultăţii de 

Ştiinţe Juridice admişi la master 

Procent [%] 

2006-2007 142 62 43,66% 

2007-2008 108 48 44,44% 

La Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale procentul aproximativ al absolvenţilor înscrişi la 

masterat în cadrul facultăţii în anul universitar 2007/2008 este de 23,7%. 

 

3. Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi 

personală asigurată de universitate 

Din analiza şi valorificarea chestionarelor aplicate în anul univ. 2007/2008 rezultă că 

peste 75% din studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare. 

 

4. Centrarea pe student a metodelor de învăţare 

În universitate se pune accent pe construcţia unor relaţii de parteneriat  între studenţi şi 

cadrele didactice, pentru a uşura absorbţia cunoştinţelor transmise, iar folosirea mijloacelor 

moderne de predare-învăţare este o practică uzuală.  

În tehnica de predare cadrele didactice utilizează strategii moderne de predare (slide-uri 

powerpoint, demonstraţii live ale unor programe informatice etc.) bazate pe facilităţile tehnice 

din dotarea sălilor de curs, de seminar şi de laborator: videoproiectoare şi retroproiectoare. 

Studenţii sunt stimulaţi să folosească un proces colaborativ cu cadrele didactice prin 

intermediul platformei de e-learning disponibilă la nivelul facultăţii. 

În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale, se utilizează ca mijloc modern de predare 

atât videoproiectorul cât şi  laboratorul fonic pentru predarea limbilor străine şi foneticii sau  

laboratorului multimedia pentru învăţare simulată. Sprijinului oferit de mijloacele moderne de 

predare se adaugă efortului personal depus de cadrele didactice de facilitare a accesului 

studenţilor la informaţia cea mai nouă. 

Se impune modernizarea procesului de predare prin dotarea tuturor spaţiilor de 

învăţământ cu sisteme ce permit utilizarea unor metode moderne de predare precum şi 

sporirea numărului cadrelor didactice care utilizează computerul si videoproiectorul. 

       Trebuie remarcat, în mod pozitiv, faptul că majoritatea cadrelor didactice utilizează 

videoproiectorul în predarea disciplinelor, nu doar prin simpla lecturare a informaţiei 
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prezentate pe panoul de proiecţie ci prin afişarea de filme tematice, fotografi, scheme în 

mişcare, fapt ce facilitează procesul de înţelegere sau de învăţare de către student, fiind 

însoţită de explicaţii suplimentare sau demonstraţii. 

In altă ordine de idei, există cadre didactice care citesc cursurile din cărţi sau de pe 

suporturi scrise, desprinderea de aceste materiale punându-i în imposibilitatea prezentării 

cursului. În acest sens, nu pledăm pentru memorarea cursurilor, însă se recomandă totuşi 

limitarea dependenţei prelegerii de aceste suporturi. 

 

5. Orientarea în carieră a studenţilor  
Pentru orientarea studenţilor în alegerea cursurilor, la dispoziţia studenţilor se află 

îndrumătorii şi tutorii de an, aceştia fiind nominalizaţi la începutul anului universitar conform 

propunerilor catedrelor, lista acestora fiind publică. Se recomandă elaborarea unui 

Regulament privind drepturile şi îndatoririle îndrumătorilor de an.  

De asemenea, fiecare cadru didactic are ore de consultaţii săptămânale şi ţine legătura cu 

studenţii prin e-mail. 

În scopul de a asigura studenţilor şi elevilor de liceu cele mai bune condiţii de informare, 

consiliere şi orientare profesională corespunzător aptitudinilor şi competenţelor personale, 

începând cu data de 1 noiembrie 2007 funcţionează  Centrul de informare, consiliere şi 

orientare în carieră a studenţilor. 

În cadrul centrului se desfăşoară activităţi educaţionale şi formative menite să răspundă 

atât nevoilor legate de o bună orientare şi formare profesională a studenţilor, cât şi celor 

legate de educaţia pentru o viaţă sănătoasă. 

 

Criteriul B.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică 

 

B.3.1.  PROGRAME DE CERCETARE 

 

1. Programarea cercetării 

 
În Carta Universităţii pe lângă activitatea didactică există misiunea de cercetare 

ştiinţifică. Activitatea de cercetare ştiinţifică în Universitatea „Constantin Brâncuşi” este 

atestată, conform HG NR. 551/2007, prin decizia ANCS nr. 9719/18.08.2008.  

În ceea ce priveşte procesul de cercetare, acesta se desfăşoară sub coordonarea 

Consiliului Cercetării Ştiinţifice, pe baza planului strategic Managementul Cercetării 

Ştiinţifice, a prevederilor Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea 

cercetării ştiinţifice în Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. 

La nivel de facultăţi, activitatea de cercetare se desfăşoară conform preocupărilor 

personale a cadrelor didactice sau a unor grupuri restrânse de cadre didactice. Cu toate 

acestea trebuie remarcat faptul că în ultimii doi ani s-au câştigat de către cadrele didactice ale 

facultăţilor granturi CNCSIS, respectiv ASO şi a crescut numărul de aplicaţii depuse în cadrul 

compeţiilor naţionale de proiecte. 

În universitate se derulează programe de cercetare pe termen scurt şi mediu.  

 

2. Realizarea cercetării 

 
 În cadrul U.C.B. se organizează anual competiţia internă de grant-uri: Proiecte pentru 

echipamente (tip E); Proiecte multianuale de cercetare (tip TP); Proiecte de cercetare pentru 

tineri (tip TPT). În anul 2008 conform Hotărârii Consiliului Cercetării nr.1/22.05.2008  au 

primit finanţare următoarele proiecte: 
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o „Modernizarea Centrului de cercetare – Automatizarea şi modernizarea proceselor 

industriale” - Facultatea de Inginerie, 25.000 lei ; 

o „Regimul juridic al contractelor administrative în raport cu contractele civile” - 

Facultatea de Ştiinţe Juridice,  8.000 lei; 

o „Ecuaţii diferenţiale fuzzy şi stochastice şi ecuaţii cu derivate parţiale cu aplicaţii la 

studiul dispersiei poluanţilor la centralele termoelectrice în vederea reducerii poluării 

atmosferei” - Departamentul de Matematică, Facultatea de Inginerie, 4.000 lei. 

 În cadrul U.C.B. funcţionează nouă centre de cercetare - trei dintre ele fiind acreditate 

CNCSIS: 

o Centrul de cercetări matematice şi aplicaţii, acreditat de către Senatul U.C.B.; 

o Centrul de cercetare a cunoştinţelor şi practicilor în domeniul economic,  acreditat 

CNCSIS; 

o Centrul de cercetare UNICER-MED, acreditat CNCSIS; 

o Centrul de cercetare - Automatizarea şi monitorizarea proceselor industriale, acreditat 

de către Senatul U.C.B.; 

o Centrul de cercetare - Ridicarea eficienţei instalaţiilor termoenergetice, acreditat de 

către Senatul U.C.B.; 

o Centrul de cercetare - Fiabilitatea şi durabilitatea sistemelor mecanice, acreditat 

CNCSIS; 

o Centrul de cercetare EcoTrend - acreditat de către Senatul U.C.B; 

Remarcăm faptul că în ultimul an s-a propus şi înfiinţat la nivel de universitate un centru 

de cercetare Centrul Universitar de Cercetări Ştiinţifice pentru Activităţi Motrice şi Artistice 

al Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

În decembrie 2007, în baza referatului 9747/11.12.2007 al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe 

Sociale, Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” a aprobat, prin Hotărârea nr. 

33/12.12.2007, înfiinţarea Centrului de cercetare A.N. Whitehead în cadrul facultăţii . 

 

Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetare a U.C.B. s-a materializat în anul 2007 prin 

înfiinţarea şi dotarea corespunzătoare a  Laboratorului de Cercetare Tehnologii şi 

echipamente de control în cadrul Facultăţii de Inginerie - Catedra de Mecanică Aplicată. Şi 

alte centre de cercetare au fost dotate cu următoarele echipamente: 

          - strung cu comandă numerică Fanuc VT 15+, în valoare de 213.985,8 lei 

          - cutter ploter, în valoare de 10.000 lei 

          - spectrofotometru, în valoare de 22.427 lei 

          - comparator digital, 4 buc., în valoare de 31.758,72 lei 

          - microscop metalografic, în valoare de 15.978 lei 

 

3. Valorificarea cercetării 
 

Creşterea vizibilităţii producţiei ştiinţifice: 

 Participarea la diverse conferinţe, comunicări ştiinţifice, simpozioane, publicaţii în reviste 

de specialitate; 

 Participarea la competiţia de proiecte naţionale: 

 

Facultatea de Inginerie a participat la competiţia de proiecte din cadrul Programului 

IMPACT cu două propuneri de proiecte, ambele beneficiind de finanţare pentru realizarea 

studiilor de fezabilitate: 

1. Laborator de expertizare tehnică a instalaţiilor termoenergetice prin detecţie 

termoviziune în infraroşu şi radiaţie electromagnetică, responsabil proiect prof. univ. dr. 

ing. Luminiţa Popescu, mai 2008  
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2. Centru pentru modelarea, simularea şi conducerea proceselor industriale, responsabil 

proiect conf. univ. dr. ing. Florin Grofu, mai 2008 

   

Facultatea de Inginerie a participat la competiţia de proiecte Programul Capacităţi, cu 

aplicaţia: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare din Universitatea  

“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu în scopul integrării, validării şi acreditării  de 

metodologii moderne şi eficiente pentru evaluarea riscului de mediu, protecţia  şi 

reconstrucţia ecologică în regiunea Oltenia, mai 2008, responsabil din partea  universităţii 

prof. univ. dr. ing. Luminiţa Popescu.  

  

- Au fost depuse şi sunt în faza de evaluare trei proiecte in cadrul Planului Naţional de 

Cercetare Dezvoltare Inovare PNCDI II-Programul Idei, cercetare exploratorie: 

1. Cercetări privind reducerea efectelor fenomenului de fretting asupra funcţionării 

sistemelor mecanice - responsabil proiect prof. univ. dr. ing. Ghimişi Ştefan.  

2. Contribuţii la studiul procesului de debitare a materialelor prin   eroziune complexă 

electrică - electrochimică folosind obiecte de transfer de diferite forme - responsabil proiect 

şef lucr. dr. ing. Nioaţă Alin  

3.Cercetări privind posibilităţile de valorificare superioară a deşeurilor de materiale  
compozite folosind energia ultrasonică - responsabil proiect prof. univ. dr.  ing. Dobrotă 

Dan 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice a câştigat trei granturi CNCSIS  şi a participat la 

competiţii interne de proiecte, astfel: 

1. Grant ANCS-CNMP –Cercetări privind conceperea şi realizarea unei platforme-

reţea-generice, care să sprijine şi să catalizeze generarea şi dezvoltarea unei pieţe de 

turism cultural din Oltenia de Nord în condiţiile dezvoltării societăţii sustenabile 

bazate pe cunoaştere, cod 3796, nr. 92118,  director de proiect Prof.univ.dr. 

Niculescu George, în valoare de 647000lei; 

2. Disparităţi  socio-economice între judeţele României în contextul racordării la 

standardele comunitare, Contract înregistrat cu nr. 3627, la Centrul Naţional de 

Management Programe – CNMP, Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare, 

2008, Domeniul de cercetare 9, Pociovălişteanu Diana-Mihaela, director de proiect, 

coordonator: Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu; proiect evaluat cu 71 

puncte; 

 

3. Piaţa energiei şi exigenţele ecologice în contextul post-aderării României la 

Uniunea Europeană, Contract înregistrat cu nr. 2718, la Centrul Naţional de 

Managemet Programe – CNMP, Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare, 

2008, Domeniul de cercetare 3, director de proiect din partea Universităţii “Constantin 

Brâncuşi” din Tg-Jiu, Pociovălişteanu Diana-Mihaela, director de proiect, 

coordonator: Academia de Studii Economice, Bucureşti, proiect evaluat cu 77,67 

puncte; 

 
4.  Posibilităţi de creştere a competitivităţii industriei de textile şi confecţii din 

România, în perioada postaderare, GAR nr. 322/2008, perioada de desfăşurare 2007-

2008, grant finanţat prin Academia Română, beneficiar: Academia Română;, 

responsabil contract: Folcuţ; Ovidiu, Pociovălişteanu Diana-Mihaela membru în 

echipa de cercetare; 
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5. Grant CNCSIS – PN II- MC- The analysis of unemployment through duration 

models, nr. 7804 din 10.09. 2008, Daniela Emanuela Dănăcică- director de proiect; 

 

6. Estimarea efectului factorilor ce influenţează durata şomajului cu ajutorul analizei 

de supravieţuire, propunere CNCSIS, cod 52, Programul PN II, secţiunea Workshop 

Exploratoriu, evaluat cu 18 puncte dintr-un maxim de 24 de puncte. 

 

Facultatea de Ştiinţe Juridice a  participat la competiţii interne de proiecte, astfel: 

 

 Proiectul „Creşterea performanţei în cercetare dezvoltare prin management 

electronic al documentelor şi fluxurilor de lucru 2„ - Pilonul  II – Fonduri 

structurale, Competiţii POS – CCE; Axa Prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, 

dezvoltare tehnologică, operaţiunea 224 – Întărirea capacităţii administrative, valoare 

contract: 296000 lei;  director -  prof. univ. dr. Moise Bojincă;  

 Competiţia internă de proiecte din cadrul UCB, grant cu titlul  Proiectul 

„Regimul juridic al contractelor administrative în raport cu contractele civile” –  

valoarea totală a  grantului  90000 lei, valoare pentru anul 2008: 8000 lei; director - 

prof. univ. dr. Moise Bojincă;  

 Proiectul ”Istoria Bisericii Baptiste din Sud - Vestul României”, realizat în 

colaborare cu Universitatea din Craiova, Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Tg-

Jiu, România şi Southeastern Baptist Tehnological Seminary, Wake Forest, S.U.A;   

valoarea: 5000 lei; din partea Universităţii ”Constantin Brâncuşi” director - prof. univ. 

dr. Adrian Gorun;  

 375c/2007, Model de dezvoltare a staţiunii montane Rânca în concordanţă cu 

tendinţele europene şi impactul atragerii turiştilor asupra economiei judeţului Gorj 

şi a judeţelor învecinate. Chessa Montana, pensiune model în cadrul staţiunii, 

valoare: 10000 lei; 

 365c/23.03.2007, Elaborarea unor decizii pertinente de viitor pe baza informaţiilor 

extrase din situaţiile financiare la nivelul Hotelului „Europa din Tg-Jiu,valoare:   

1500 lei;  

 364c/23.03.2007, Proiecţii financiare bazate pe metode şi stiluri de management 

aplicate la SC „Termoserv Rovinari” SA, valoare:  1000 lei; 

 Contract nr. 387C/30 din 04.06.2008. Studiu de fezabilitate privind strategia de 

dezvoltare a turismului, respectiv a industriei ospitalităţii, a agrementului şi 

divertismentului pentru municipiul Tg-Jiu pentru perioada 2008-2012.  beneficiar: 

Primăria Tg.-Jiu, contract obţinut prin competiţie naţională, în valoare de 14.280 lei, 

ofertă selectată dintr-un număr de mai multe oferte;  

 „Justiţia administrativă şi contenciosul administrativ fiscal”,Bursă de cercetare tip 

grant pentru tinerii doctoranzi, câştigată prin competiţie CNCSIS  Clibiu ( Copaci) 

Maria Octavia,  valoare : 3000 lei; 

 

 

 Participarea la granturi naţionale şi internaţionale, în parteneriat cu alte universităţi: 

 

-1. Facultatea de Ştiinţe Juridice este partener alături de facultăţile de profil din 

Universitatea „Transilvania” din Braşov  şi Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu  la 

grantul: „Educaţia juridică de calitate – o şansă mai mare de integrare socio-profesională”    

 

-2. Facultatea de Ştiinţe Juridice este partener în contractul de cercetare ştiinţifică „Istoria 

Bisericii Baptiste din România” în colaborare  cu Universitatea din Craiova şi 



 16 

Southeastern Baptist Theologocal Seminary  din Carolina de Nord, Statele Unite ale 

Americii; 

 

-3. Facultatea de Inginerie - grant câştigat în parteneriat cu Universitatea din Craiova, cu 

titlul “Evaluarea efectelor poluării şi a schimbărilor climatice asupra biodiversităţii şi stării 

socio-economice a populaţiei în bazinul mijlociu al Jiului”, cota parte ce-i revine UCB este 

de  160.000 lei, responsabil conf.univ.dr. Gămăneci Gheorghe ; 

 

-4. Facultatea de Ştiinţe Economice Grant ASO The Role of education for the duration of 

unemployment, nr. 2-37-2006, perioda de deafăşurare 1 iunie 2006-1.11.2007, grant finanţat 

de Ministerul Educaţiei şi cercetării Austria, responsabil contract Dr. Darja Borsic, 

Prof.Căruntu Constantin- responsabil ştiinţific pentru echipa României, Prof. Babucea Ana 

Gabriela, Lect Dănăcică Daniela – membrii; 

 

 Îmbunătăţirea revistelor editate în cadrul UCB şi cotarea corespunzătoare a acestora de 

către organismele abilitate (CNCSIS) 

 Revista Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu este inclusă în categoria 

C – CNCSIS.  

 Pentru Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu seria Inginerie şi seria 

Ştiinţe Economice s-a depus aplicaţie în vederea obţinerii categoriei B 

 Organizarea de manifestări ştiinţifice în colaborare cu organizaţii de prestigiu din 

străinătate 
 Organizarea conferinţei de deschidere a Centrului de Cercetare  A.N. Whitehead 

împreună cu Centrul de Filozofie Practică Chromatiques Whiteheadiennes din Louvain 

Belgia, în iunie 2008; 

 Organizarea conferinţei ECO TREND 2008 în colaborare c

(Franţa) şi cu Departamentul de Studii Maritime al University of Piraeus (Grecia). 

 

În anul universitar 2007/2008  manifestările ştiinţifice s-au desfăşurat, atât la nivelul 

universităţii  cât şi în cadrul fiecărei facultăţi componente, conform „Programului 

Activităţilor ştiinţifice pentru anul universitar 2007-2008”. 

 

Criteriul B.4. Activitatea financiară a organizaţiei 

 

B.4.1.  BUGET ŞI CONTABILITATE 

 

1.Bugetul de venituri şi cheltuieli 

 
În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu există şi se respectă bugetul de 

venituri şi cheltuieli. 

-cheltuielile cu plata salariilor reprezintă 48 % din totalul cheltuielilor în anul 2007 

-taxele de şcolarizare sunt calculate în conformitate cu costurile medii pe student 

-studenţii sunt informaţi permanent despre posibilităţile de asistenţă financiară ale 

universităţii 

-din totalul de spaţii ale UCB, 72% sunt în proprietate. 

-utilizarea fondurilor obţinute din taxele de studiu este stabilită de către Senat prin bugetul 

de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu cerinţele ARACIS ca minim 30% să fie utilizate 

pentru investiţii în baza materială proprie. 

Facultăţile îşi întocmesc anual un buget de venituri şi cheltuieli, acordându-se o atenţie 

foarte mare încadrării cheltuielilor de personal în veniturile facultăţilor. Sursele de finanţare 
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ale activităţilor din facultăţi provin din alocaţia bugetară sau din taxele încasate de la studenţi, 

activităţi de cercetare, sponsorizări. 

 

2. Contabilitate 
Universitatea îşi organizează contabilitate proprie, în sistem informatizat integrat, 

rezultatele exerciţiului financiar încheiat fiind accesibil publicului pe pagina de web a 

universităţii. 

 

3. Auditare şi răspundere publică 
 

Anual se realizează auditul financiar intern, finalizat cu un raport analizat şi aprobat de 

Senat, iar rezultatele financiare ale anului precedent se publică pe pagina  web a universităţii. 
 

Domeniul C.  MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

Criteriul C.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

 

C.1.1.  STRUCTURI ŞI POLITICI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

1. Organizarea sistemului de asigurare a calităţii  
 

În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu funcţionează Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii care a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii 

87/2006 şi a Cartei Universităţii. Activitatea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

este reglementată de Regulamentul  CEAC. 

La nivelul Facultăţilor există comisii de evaluare şi asigurare a calităţii, comisii care au 

rol de a monitoriza îndeplinirea criteriilor de calitate pe programele de studiu din cadrul 

facultăţilor. Aceste comisii lucrează împreună cu comisia centrala de calitate, în vederea 

evaluării şi asigurării calităţii tuturor programelor de studii din Universitate. 

În cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu funcţionează Departamentul 

pentru Asigurarea Calităţii, înfiinţat prin hotărârea Senatului Universităţii în ianuarie 2007, 

care are ca şi obiectiv fundamental, asigurarea bunei funcţionări a Sistemului de Management 

al Calităţii (SMQ) din Universitatea  „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu prin: proiectarea, 

implementarea, actualizarea şi supravegherea continuă a acestuia. Departamentul pentru 

Asigurarea Calităţii funcţionează în baza regulamentului de funcţionare aprobat de Senatul 

Universităţii. 

 

2. Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii   
 

Asigurarea calităţii tuturor activităţilor procesului de învăţământ a constituit o preocupare 

permanentă a managementului universitar. Acţiunile întreprinse în cadrul instituţiei în 

perioada 2007-2008 au vizat  modernizarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) 

în cadrul U.C.B., prin: 

 Completarea structurii Departamentului pentru Asigurarea Calităţii cu personal 

calificat, astfel: un auditor intern, un referent specialitate, doi  administratori 

financiari; 

Antrenarea unor evaluatori independenţi (din afara universităţii) în activităţile de 

evaluare internă a calităţii prin  efectuarea  auditul extern al Sistemului de Management al 

Calităţii de către echipa de audit a organismului de certificare SIMTEX-OC Bucureşti.  În 
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urma acestui audit s-a obţinut certificarea  SMC implementat în cadrul UCB, conform 

ISO 9001- Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. În cursul acestui an s-a efectuat şi 

auditul de supraveghere care a reconfirmat certificarea ISO 9001. 

 

Criteriul C.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor şi activităţilor desfăşurate 

 

C.2.1. APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A 

PROGRAMELOR DE STUDIU ŞI DIPLOMELOR CE CORESPUND 

CALIFICĂRILOR 

 

1. Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu  

 
      Programele de studii sunt evaluate anual de către Corpul Auditorilor Interni, conform 

Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii. Ca urmare a constatărilor comisiilor de audit, sunt propuse 

îmbunătăţiri ale programelor de studii pe subiecte punctuale şi, în raport de transformările 

înregistrate pe plan naţional, este propusă modernizarea lor. 

 

2. Corespondenţa dintre diplome şi calificări  

  
Programele de studii şi diplomele sunt elaborate şi emise în funcţie de normativele 

legale în vigoare.  

În cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu programele de studii sunt 

revizuite şi avizate anual de Comisia de Curriculum a UCB, urmărindu-se adaptarea lor la 

cerinţele de calificare de pe piaţa muncii. 

 

Criteriul C.3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 

învăţării  
 

C.3.1. EVALUAREA STUDENŢILOR 

 

1. Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea studenţilor care 

este aplicat în mod riguros şi consecvent 
 

S-a reactualizat Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor care cuprinde 

şi aspecte legate de metodele de examinare. Evaluarea studenţilor este centrată pe aprecierea 

rezultatelor învăţării, în stabilirea notei finale ţinându-se cont şi de activitatea pe parcurs a 

acestora. În acest sens, la începutul fiecărui semestru, cadrele didactice titulare prezintă 

programa analitică şi modalitatea de examinare şi evaluare. La începutul anului universitar, se 

afişază la avizierele facultăţilor modul de susţinere al examenelor şi colocviilor (scris/oral). 

 

2. Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării, pe cursuri şi programe 

de studiu  

 
Fiecare titular de curs, în funcţie de specificul acestuia, îşi structurează cursul astfel încât 

activităţile de învăţare–seminarizare şi laborator să succeadă şi să fixeze cunoştinţele 
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teoretice predate, iar metodele de examinare şi evaluare, criteriile de notare sunt anunţate de 

titularul de curs în detaliu la începutul cursului. 

 

Criteriul C.4. Proceduri de evaluare a activităţii corpului profesoral  
 

C.4.1. CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DE CERCETARE  

 

1. Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi  

 
În funcţie de numărul de studenţi înmatriculaţi, de specificul programelor de studiu, 

universitatea ia măsuri pentru acoperirea necesarului de cadre didactice titulare. 
În anul universitar 2007-2008, gradul de acoperire a posturilor didactice cu cadre 

didactice titulare la Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu a fost de 87,26%. 

 

2. Evaluarea colegială  
 

În cursul anului universitar 2007-2008, în Universitatea ”Constantin Brâncuşi“, s-a  

efectuat atât evaluarea colegială a cadrelor didactice cât şi evaluarea cadrelor didactice  de 

către studenţi . 

Aceste evaluări au fost făcute cu respectarea regulamentelor interne în vigoare, aprobate 

de Senatul UCB, şi s-au desfăşurat pe parcursul anului universitar menţionat în toate 

facultăţile şi departamentele universităţii. 

Comisia de Evaluarea şi Asigurarea a Calităţii a coordonat întreaga acţiune şi a 

recomandat ca evaluările cadrelor didactice să se facă pentru toate cadrele didactice spre 

deosebire de anul universitar anterior când s-a făcut evaluarea a circa 20 % din numărul total 

de cadre didactice din fiecare  structura.  

Rezultatele evaluărilor colegiale au fost analizate şi prezentate celor vizaţi în cadrul 

structurilor iar rapoartele de analiză post evaluare s-au depus la dosarele personale ale 

cadrelor didactice evaluate. 

Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi fiind confidenţiale, au fost 

accesibile doar decanului / directorului şi persoanei evaluate. 

Atât rezultatele evaluărilor colegiale cât şi a celor făcute de studenţi, sunt însuşite de către 

şefii de catedre şi decani în vederea aprecierii corecte a fiecărui cadru didactic care vizează 

obţinerea unui grad didactic superior sau promovarea într-o funcţie de conducere. 

Situaţia evaluărilor pe structuri este prezentată în tabelul următor:   

Nr. 

crt. 

Facultate / 

Departament 

Nr. cadre 

didactice evaluate 

Nr. total de 

cadre didactice  

Procent cadre 

evaluate din total 

cadre didactice 

1. Facultatea de Ştiinţe 

Economice 

37 41 90 % 

2. Facultatea de Litere 

şi Ştiinţe Sociale 

20 20 100 % 

3. Facultatea de 

Inginerie 

52 52 100 % 

4. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice 

20 20 100 % 

5. Facultatea de 

Educaţie Fizică şi Sport 

9 9 100 % 
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6. D.P.P.P.D. 7 8 88% 

 TOTAL 145 150 97% 

 

După cum se observă structurile au efectuat evaluarea colegială pentru 97% din totalul 

cadrelor didactice. Conform regulamentului, în fiecare an se vor evalua toate cadrele 

didactice din cadrul structurilor universităţii. 

Este remarcabilă obţinerea de către marea majoritate (peste 90%) a cadrelor didactice 

evaluate a calificativului FOARTE  BINE pe ansamblul criteriilor supuse evaluării colegiale. 

Fireşte, au existat şi recomandări ale evaluatorilor, care au fost dezbătute şi însuşite de 

către cadrele didactice evaluate în cadrul şedinţelor post-evaluare la nivel de catedre. 

În ceea ce priveşte criteriile "Organizare generală" şi "Conţinut   curs/seminar " s-a 

observat că predomină recomandări care vizează utilizarea materialelor didactice care 

consolidează punctele cheie ale cunoştinţelor transmise şi folosirea adecvată a suporturilor 

didactice, cu precădere la facultăţile de inginerie şi ştiinţe economice.  

În ceea ce priveşte criteriile " Stil de prezentare " şi " Interacţiunea cu auditorul " 

recomandările sunt variate şi vizează ritmul de predare, prezentarea fără manierisme, 

respectarea duratei activităţilor, expunerea obiectivelor sau asigurarea participării tuturor 

studenţilor la curs/seminar. 

 

3. Evaluarea personalului didactic de către studenţi  

 
Respectând prevederile Regulamentului privind evaluarea de către studenţi a cadrelor 

didactice, la solicitarea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii şi în conformitate cu 

hotărârea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, la fiecare facultate sau 

departament s-au stabilit: 

- componenţa  grupurilor de lucru pentru fiecare cadru didactic evaluat 

- activitatea didactică evaluată, respectiv curs sau seminar, în acord cu gradul didactic 

al fiecărui cadru didactic evaluat. 

şi s-a desfăşurat evaluarea, studenţii completând chestionarele pentru toate cadrele didactice.  

Efectuarea observărilor şi completarea chestionarelor  s-a făcut în datele şi locurile 

stabilite de comun acord între grupurile de lucru şi cadrul didactic evaluat. 

Completarea chestionarelor s-a efectuat de peste 50% din studenţi, dar minim 10 

studenţi pentru fiecare cadru didactic evaluat . 

Situaţia evaluărilor cadrelor didactice pe structuri este prezentată în tabelul următor: 

 

Nr.crt. 

 

Facultate / Departament 

Nr. cadre 

didactice 

evaluate 

 

Perioada evaluării 

1. Facultatea de Ştiinţe Economice 37 februarie-mai 2008 

2. Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

Sociale 

15 februarie-mai  2008 

3. Facultatea de Inginerie 49 martie-mai 2008 

4. Facultatea de Ştiinţe Juridice 20 februarie-martie 

2008 

5. Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport 

6 aprilie-mai 2008 

6. D.P.P.P.D. 7 mai. 2008 

TOTAL 134  
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După cum se observă a fost efectuată evaluarea de către studenţi a 134 cadre din 

totalul de 150, reprezentând 89% din totalul cadrelor didactice. Conform regulamentului, în 

fiecare an se vor evalua toate cadrele didactice din cadrul structurilor universităţii. 

Rezultatele au fost comunicate de către  decani cadrelor didactice şi în urma analizei 

acestora nu s-au înregistrat contestaţii. Analiza evaluărilor de către studenţi şi a celor 

colegiale a scos în evidenţă o serie de „bune practici” în procesul de predare/învăţare, 

individualizate pe fiecare cadru didactic. 

Cadrele didactice şi studenţii au înţeles mesajul dat de politica universităţii privind 

ridicarea calităţii procesului de predare/învăţare în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 

Tg-Jiu.  

 

4. Evaluarea de către managementul universităţii  
  

 Universitatea „Constantin Brâncuşi” aplică prevederile HG 238/2000 cu privire la 

evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic din învăţământul 

superior, prevederi regăsite în Fişa de evaluare aprobată de Senat. Cadrele didactice sunt 

evaluate anual conform fişei de evaluare, din punct de vedere al activităţii didactice, de 

cercetare şi a altor activităţi în interesul învăţământului. La promovare, şeful de catedră are în 

vedere rezultatul evaluării colegiale şi evaluărilor din partea studenţilor. 

Evaluarea anuală a personalului didactic este responsabilitatea şefului de catedră, care 

evidenţiază gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă individuale. Evaluarea 

realizată de şeful de catedră integrează: rezultatele din Grila de evaluare a activităţii cadrelor 

didactice conform criteriilor şi indicatorilor de performanţă; Fişa de evaluare; rezultatele 

evaluării colegiale din Procesul-Verbal al şedinţei de catedră şi rezultatele evaluării de către 

studenţi. La promovare, şeful de catedră are în vedere rezultatul evaluării colegiale şi 

evaluărilor din partea studenţilor. 

 

Criteriul C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării  
 

C.5.1. RESURSE DE ÎNVĂŢARE ŞI SERVICII STUDENŢEŞTI  

 

1. Disponibilitatea resurselor de învăţare  
Studenţii universităţii au acces la orice resursă de învăţare (manuale,tratate, referinţe 

bibliografice, reviste de specialitate) conform cerinţelor programelor de studiu . 

Biblioteca are un fond consistent de carte şi o structură enciclopedică a colecţiilor, 

răspunzând unei bune documentări generale, dar şi specializate a utilizatorilor. 

Biblioteca Facultăţilor de Ştiinţe Economice şi Ştiinţe Juridice deţine un fond de 

carte ce cuprinde 24.000 de volume reprezentând un număr de 1.556 de titluri. În rafturile 

Bibliotecii îşi găsesc locul reviste de specialitate, precum: Tribuna Economică, Tribuna 

Calităţii, Revista de Statistică, Revista de Drept, Studii şi Cercetări de Drept, Drept 

comercial, Revista de Drept Penal etc.  

Biblioteca Facultăţii de inginerie dispune de un fond de carte cu aproximativ 24000 

volume, 3000 titluri de carte, 14 abonamente la reviste periodice, colecţii de periodice 

cuprinzând 60 de titluri. 

Facultatea de Ştiinţe Juridice  dispune de bibliotecă proprie, fiind dotată cu un fond 

de carte propriu  din doctrina juridică română şi străină într-un număr de 9134 de volume şi 

1618 de titluri care acoperă integral disciplinele din planul de învăţământ ale programului de 

studii universitare de licenţă Drept, existând, de asemenea, un număr de 11 abonamente la 

principalele reviste de specialitate. Totodată, un număr 5491 de volume reprezentând doctrină 

juridică se regăsesc şi în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare. cu aproximativ 24 000 



 22 

volume, 3000 de titluri de carte, 14 abonamente la reviste periodice, colecţii de periodice 

cuprinzând 60 de titluri. 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale dispune de bibliotecă proprie cu aproximativ 

28000 volume, 18000 de titluri de carte, 8 abonamente la reviste periodice, colecţii de 

periodice cuprinzând 3 de titluri. 

 

 

2. Predarea ca sursă a învăţării 
Cadrele didactice îşi actualizează permanent cursurile predate, având în vedere 

caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ, cerinţele de calitate. 

 

3. P rograme de stimulare şi recuperare  
Universitatea premiază anual studenţii cu rezultate deosebite atât în activităţile 

profesional ştiinţifice cât şi cultural sportive, cum ar fi premii la conferinţe ştiinţifice 

studenţeşti sau la diverse competiţii naţionale. De asemenea, se acordă burse de performanţă 

studenţilor cu rezultate foarte bune. 

Nu există programe de recuperare a studenţilor cu performanţe reduse. Se recomandă 

elaborarea unui astfel de program cu consultarea specialiştilor în psihopedagogie de la DPPD. 

 

 

4. Servicii studenţeşti  
Spaţiile de cazare oferite de universitate acoperă 100% cererea studenţilor, există spaţii 

destinate activităţilor sportive şi culturale: sala de gimnastică,teren de tenis, teren de fotbal, 

bazin de înot, spaţii destinate funcţionării organizaţiilor studenţeşti  din universitate. 

 

Criteriul C.6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 

internă a calităţii  
 

C.6.1. SISTEME  DE   INFORMAŢII  

 

1. Baze de date şi informaţii  

 
 Universitatea “Constantin Brâncuşi” a implementat în 2008 sistemul informatic privind 

managementul educaţional (UMS) care facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi 

informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii. 

 

Criteriul C.7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 

programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările  
 

C.7.1. INFORMAŢIE PUBLICĂ   

 

1. Oferta de informaţii publice  

 
  Universitatea „Constantin Brâncuşi” şi toate facultăţile componente oferă informaţii şi 

date, cantitative şi/sau calitative, actuale şi corecte, despre calificările, programele de studiu, 

diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice 

aspecte de interes pentru public, în general, şi pentru studenţi, în special.  

Informaţiile sunt furnizate prin intermediul paginii web a Universităţii, a Buletinului 

Informativ (cu apariţie lunara), a ziarului universităţii „Universitatea Brâncuşi” care apare 
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săptămânal, începând cu luna martie 2008,   prin mijloace mass-media, prin Ghidul 

Studentului, prin afişare, s.a.  

 

Criteriul C.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 

conform legii  
 

C.7.1. STRUCTURA INSTITUŢIONALĂ DE ASIGURAREA A CALITĂŢII 

EDUCAŢIEI ESTE CONFORMĂ PREVEDERILOR LEGALE ŞI ÎŞI 

DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA PERMANENT  

 

1. Comisia coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii  
 

Universitatea implementează permanent măsurile cuprinse în Planul privind 

Managementul Asigurării Calităţii propus de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii . 

Evaluările care vizează îmbunătăţirea calităţii educaţiei , sunt reglementate prin 

proceduri şi regulamente aprobate de către Senatul Universităţii , rezultatele se analizează de 

către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii. 

La nivel de facultăţi, nu există un Plan de asigurare a calităţii, există însă  planificări ale 

activităţilor de evaluare elaborate de Comisiile de Evaluare şi Asigurarea Calităţii ale fiecărei 

facultăţi. Se recomandă întocmirea unor Planuri de asigurare a calităţii anuale. 

 
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul Universităţii împreună cu 

Departamentul pentru Asigurarea Calităţii, asigură implementarea şi menţinerea certificării 

ISO 9001:2001 a sistemului de management al calităţii, confirmată prin raportul de audit 

extern de supraveghere din  septembrie 2008. 

 

Totodată, ca membră în Consorţiul format alături de Universitatea Petroşani, 

Universitatea din Piteşti şi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu Jiu participă la întâlnirile periodice unde se dezbat şi popularizează 

exemple de bune practici în domeniul asigurării calităţii. 

 

 

 

Preşedinte  Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, 

Prof.univ.dr. Dorel Dumitru Chiriţescu 
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