
 

 

                                                                 1 
Bulevardul Republicii, Nr. 1, Târgu-Jiu, 210152, Gorj, Romania 

Tel: +40 253 218222, Tel: +40 253 214307, Fax: +40 253 215794 
E-mail: univ@utgjiu.ro 

 

 

TEMATICA ȘEDINȚELOR SENATULUI UNIVERSITĂȚII  

„CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU-JIU

octombrie 2018 – septembrie 2019 

 

 

Octombrie 2018 (18.10.2018) 

  

1. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în perioada 01.09.2018-30.09.2018. 

2. Aprobarea propunerilor componentelor privind reînmatriculările, intrarea în an de extensie, 

reluarea studiilor, întreruperile, retragerile, transferurile/mobilitățile și redistribuirile la nivelul 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

3. Aprobarea  Raportului privind activitatea de cercetare științifică pe anul universitar 2017-2018. 

4. Aprobarea Programului activităților științifice pentru anul universitar 2018-2019. 

5. Aprobarea Planului de cercetare pentru anul universitar 2018-2019. 

6. Strategia privind organizarea concursului de admitere pentru anul universitar 2019-2020. 

7. Aprobarea bugetului necesar promovării Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

în vederea organizării și desfășurării admiterii în anul universitar 2019-2020. 

8. Informare cu privire la execuția bugetară extracontabilă la nivelul Universității și la nivelul 

fiecărei componente la data de 30.09.2018. 

9. Diverse. 

 

Noiembrie 2018 (15.11.2018) 

 

1. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în perioada 01.10.2018-31.10.2018. 

2. Aprobarea înmatriculărilor la programul de studii psihopedagogice, Nivelul I și Nivelul II, la 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în anul universitar 2018-2019. 

3. Aprobarea repartizării fondului de burse pe semestrul I al anului universitar 2018-2019, 

contribuția din venituri proprii a componentelor la fondul de burse și cuantumul burselor 

pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019. 

4. Aprobarea Metodologiei de finanțare a Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

pentru anul 2019. 

5. Aprobarea planificării concediilor de odihnă în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 

– Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

6. Raport privind modul de organizare a formării continue în anul universitar 2017-2018. 

7. Informare cu privire la execuția bugetară extracontabilă la nivelul Universității și la nivelul 

fiecărei componente la data de 31.10.2018. 

8. Informare cu privire la execuția Programului Anual al Achizițiilor Publice, cantitativ și 

valoric la 30.09.2018. 

9. Diverse. 

mailto:univ@utgjiu.ro


   

 
Bulevardul Republicii, Nr. 1, Târgu-Jiu, 210152, Gorj, Romania 

Tel: +40 253 218222, Tel: +40 253 214307, Fax: +40 253 215794 
E-mail: univ@utgjiu.ro 

 

2 

        Decembrie 2018 (13.12.2018) 

 

1. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în perioada 01.11.2018-30.11.2018. 

2. Aprobarea Planului operațional pentru anul 2019. 

3. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 

studiilor în cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu: examene de absolvire/ 

licență/diplomă/disertație, pentru anul 2019, la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu și a metodologiilor de la nivelul componentelor. 

4. Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii pentru studiile 

universitare de licență și masterat în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu, pentru anul universitar 2019-2020 și a metodologiilor de la nivelul 

componentelor. 

5. Aprobarea Raportului anual privind gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii 

și a rezultatelor inventarierii documentelor școlare. 

6. Aprobarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020. 

7. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.  

8. Aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019. 

9. Diverse. 

 

         Ianuarie 2019 (31.01.2019) 

 

1. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în perioada 01.12.2018-31.12.2018. 

2. Aprobarea Raportului privind realizarea Planului operațional pentru anul 2018. 

3. Aprobarea calendarului de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea 

februarie 2019 și a componenței comisiilor de examinare. 

4. Aprobarea Situației privind acoperirea orelor vacante din statele de funcții în regim de plata 

cu ora pe semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. 

5. Aprobarea Raportului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți în anul 

universitar 2017-2018. 

6. Aprobarea Raportului de activitate al Comisiei de Etică universitară  pentru anul 2018.  

7. Raport privind modul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la nivelul 

Universității și la nivelul fiecărei componente. 

8. Raport privind modul de execuție a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2018. 

9. Aprobarea cuantumului taxelor de școlarizare, pentru anul universitar 2019-2020. 

10. Aprobarea structurii Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – facultăți și 

programe de studii, începând cu anul universitar 2019-2020. 

11. Diverse. 

 

Februarie 2019 (28.02.2019) 

 

1. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în perioada 01.01.2019-31.01.2019. 

2. Aprobarea evaluărilor personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 2018.  

3. Raport privind cuantumul regiei pentru granturile de cercetare și a modului în care aceasta a 

fost utilizată/cheltuită în anul 2018. 
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4. Aprobarea Raportului anual privind evaluarea internă a calității educației în Universitatea 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.  

5. Aprobarea componențelor comisiilor de admitere în anul universitar 2019-2020 și de 

finalizare a studiilor, promoția 2019.  

6. Aprobarea Raportului privind activitatea Departamentului de Relații Internaționale și 

Programe Comunitare pe anul universitar 2017-2018. 

7. Informare cu privire la execuția bugetară extracontabilă  la nivelul Universității și la nivelul 

fiecărei componente la data de 31.01.2019. 

8. Diverse. 

 

 

 

Martie 2019 (28.03.2019) 

 

1. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în perioada 01.02.2019-28.02.2019. 

2. Validarea Raportului Rectorului privind starea Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu în anul 2018.  

3. Aprobarea repartizării fondului de burse pe semestrul al II-lea al anului universitar        

2018-2019, contribuția din venituri proprii a componentelor la fondul de burse și cuantumul 

burselor pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019.  

4. Aprobarea Raportului privind activitatea de cercetare științifică în semestrul I al anului 

universitar 2018-2019. 

5. Raport privind activitatea Compartimentului de audit din cadrul Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul 2018.  

6. Informare cu privire la execuția bugetară extracontabilă la nivelul Universității și la nivelul 

fiecărei componente la data de 28.02.2019. 

7. Diverse. 

 

       

            

         

            Aprilie 2019 (18.04.2019) 

 

1. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în perioada 01.03.2019-31.03.2019. 

2. Aprobarea Raportului Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică 

privind implementarea sistemului de control intern managerial. 

3. Raport privind inserția absolvenților pe piața muncii. 

4. Aprobarea Programului de activități pentru manifestările prilejuite de Zilele Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și a bugetului aferent. 

5. Informare privind încheierea protocoalelor și convențiilor de practică cu agenții economici și 

cu alte instituții. 

6. Informare cu privire la execuția bugetară extracontabilă la nivelul Universității și la nivelul 

fiecărei componente la 31.03.2019. 

7. Diverse. 

 

mailto:univ@utgjiu.ro


   

 
Bulevardul Republicii, Nr. 1, Târgu-Jiu, 210152, Gorj, Romania 

Tel: +40 253 218222, Tel: +40 253 214307, Fax: +40 253 215794 
E-mail: univ@utgjiu.ro 

 

4 

      

 

 

 

            Mai 2019 (30.05.2019) 

 

1. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în perioada 01.04.2019-30.04.2019. 

2. Aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 

2019-2020. 

3. Aprobarea repartizării cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020, pe domenii 

și programe de studii universitare de licență și masterat.  

4. Informare privind activitățile desfășurate la nivelul Editurii „Academica Brâncuși” și a 

revistelor științifice editate în anul 2018.  

5. Informare privind activitățile desfășurate în vederea organizării în condiții optime a 

admiterii în anul universitar 2019-2020. 

6. Informare cu privire la execuția Programului Anual al Achizițiilor Publice, cantitativ și 

valoric la data de 31.03.2019. 

7. Informare cu privire la execuția bugetară extracontabilă la nivelul Universității și la nivelul 

fiecărei componente la data de 30.04.2019. 

8. Diverse. 

 

         

           Iunie 2019 (25.06.2019) 

 

1. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în perioada 01.05.2019-31.05.2019. 

2. Aprobarea Structurii anului universitar 2019-2020 la nivelul Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

3. Aprobarea prelungirilor de activitate a personalului didactic pentru anul universitar 2019-2020. 

4. Aprobarea Raportului privind mobilitățile studenților și cadrelor didactice și stadiul 

realizării obiectivelor din parteneriatele încheiate cu alte universități în  anul  2018. 

5. Informare privind repartizarea locurilor pentru taberele studențești. 

6. Informare cu privire la execuția bugetară extracontabilă la nivelul Universității și la nivelul 

fiecărei componente la data de 31.05.2019. 

7. Diverse. 

 

 

Iulie 2019 (25.07.2019) 

 

1. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în perioada 01.06.2019-30.06.2019. 

2. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul universitar 2019-2020. 

la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și la nivelul componentelor. 

3. Aprobarea Proiectelor Planurilor de învățământ pentru anul universitar 2019-2020. 

4. Aprobarea Proiectelor Statelor de funcții pentru anul universitar 2019-2020, în vederea 

încadrării acestora în bugetul de venituri și cheltuieli. 
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5. Aprobarea Regulamentului privind cuantumul taxelor ce vor fi încasate la nivelul 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul universitar 2019-2020. 

6. Informare privind activitățile întreprinse în vederea rezolvării problemelor privind cazarea 

studenților. 

7. Informare cu privire la execuția bugetară extracontabilă la nivelul Universității și la nivelul 

fiecărei componente la data de 30.06.2019. 

8. Informare cu privire la execuția Programului Anual al Achizițiilor Publice, cantitativ și 

valoric la data de 30.06.2018. 

9. Diverse. 

   

 

Septembrie 2019 (26.09.2019) 

 

1. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în perioada 01.07.2019-31.07.2019. 

2. Validarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în perioada 01.08.2019-31.08.2019. 

3. Aprobarea propunerilor componentelor privind exmatriculările și înmatriculările la nivelul 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

4. Aprobarea formațiunilor de studiu pentru anul universitar 2019-2020, la nivelul componentelor.  

5. Aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul universitar 2019-2020 la nivelul 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și la nivelul componentelor. 

6. Aprobarea Planurilor de învățământ  pentru anul universitar 2019-2020. 

7. Aprobarea Statelor de funcții pentru anul universitar 2019-2020. 

8. Aprobarea Situației privind acoperirea orelor vacante din statele de funcții, în regim de 

plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2019-2020. 

9. Aprobarea modificărilor Organigramei Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.  

10. Aprobarea Grilei privind evaluarea cercetării științifice în anul universitar 2019-2020. 

11. Aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de deschiderea anului universitar.   

12. Aprobarea Raportului privind modul de organizare a practicii în anul universitar 2018-2019. 

13. Aprobarea Tematicii ședințelor de Senat pentru anul universitar 2019-2020. 

14. Informare cu privire la execuția bugetară extracontabilă la nivelul Universității și la nivelul 

fiecărei componente la data de 31.08.2019. 

15.  Diverse. 

 

 

NOTĂ: 

 

 

  

 

        

           Președinte Senat,                                                   Cancelar general Senat, 

Prof. univ. dr. Adrian GORUN                             Lect. univ. dr. Roxana Dobrițoiu 

 

              

   Senatul are dreptul, în baza autonomiei universitare, să modifice sau să completeze  

tematica ședințelor ordinare, având în vedere motive de oportunitate. 
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