
Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

 

Propunere de modificare a Cartei Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu, adoptată de Senatul universitar în ședința din 

data de 27 iunie 2019 

 

 

Art. 50 se modifică și va avea următorul conținut: 

(1) Norma de reprezentare a cadrelor didactice și de cercetare în Senatul 

Universității se stabilește în funcție de numărul cadrelor didactice și de cercetare 

titulare, astfel: 

- facultățile cu un număr minim de 30 de cadre didactice și de cercetare vor 

avea 4 reprezentanți; 

- facultățile cu un număr de cadre didactice și de cercetare mai mic de 30 vor 

avea 3 reprezentanți; 

- Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic și Institutul de 

Politici Publice, Administrație și Științele Educației vor avea 2 

reprezentanți. 

(2) În cazul reorganizării facultăților/structurilor pe perioada de 4 ani a mandatului 

membrilor Senatului universitar, componența acestuia rămâne nemodificată pe 

toată perioada mandatului. 

(3) Norma de reprezentare a studenților în Senatul Universității se stabilește astfel: 

- Facultățile cu un număr minim de 1000 de studenți vor avea 2 studenți în 

Senatul universitar; 

- Facultățile cu un număr mai mic de 1000 de studenți vor avea 1 student în 

Senatul universitar; 

- Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic va avea 1 student în 

Senatul universitar. 

 

       Art. 58 privind atribuțiile Senatului se modifică și se completează astfel: 

 

38. ia act de execuţia bugetară şi bilanţul anual după aprobarea Consiliului de 

Administrație; 

74. conferă titluri onorifice, distincții, diplome stabilite prin Regulament propriu. 

 

      Art. 69 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut: 

 

(6) Pentru mandatul 2020-2024, modalitatea de desemnare a rectorului în 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu stabilită în urma desfăşurării 



scrutinului din 10.06.2019 de alegere a modalităţii de desemnare a rectorului, este 

pe bază de concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul 

universitar nou-ales. Metodologia va indica cu precizie criteriile de evaluare, 

condiţiile obligatorii de îndeplinit pentru avizarea candidaturilor, modalităţile şi 

probele de evaluare etc. 

 

  

     Art. 75 se completează și va avea următorul conținut: 

 

Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat de rector persoanele 

condamnate definitiv pentru fapte în legătură cu serviciul, persoanele condamnate 

definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, persoanele care au desfăşurat 

activitate de poliţie politică, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și 

cele care au fost demise / revocate, indiferent de funcția din care au fost demise / 

revocate. 

 

 


