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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 Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare. Aceste
prevederi legislative instituie obligația Rectorului universității de a prezenta anual, cel mai târziu
până la prima zi lucrătoare a lunii aprilie, un raport privind starea universității care trebuie făcut
public. Acest raport include cel puțin:
a) situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli;
b) situația fiecărui program de studii;
c) situația personalului instituției;
d) rezultatele activităților de cercetare;
e) situația asigurării calității activităților din cadrul universității;
f) situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare;
g) situația posturilor vacante;
h) situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente.
Raportul anual al rectorului constituie o componentă a răspunderii publice și reprezintă o
condiție fundamentală pentru accesul la finanțările din bugetul public.
Răspunderea publică aparține Rectorului, iar răspunderea pentru exactitatea datelor revine
Prorectorilor, Decanilor, Directorului General Administrativ, Contabilului-Șef, Directorului
Departamentului pentru Asigurarea Calității, Directorului Departamentului de Cercetare Dezvoltare, Directorului Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Acest Raport a fost analizat în comisiile specializate ale Senatului și validat în ședința Senatului
Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în data de .............................

Rector,
Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC
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CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND
MANAGEMENTUL ACADEMIC
1.1.

Statutul juridic al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (UCB) a fost înființată în baza
Hotărârii Guvernului României nr. 288/01.06.1992 publicată în Monitorul Oficial nr. 135/1992
Partea I.
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este o universitate de stat, cu
personalitate juridică, și face parte din Sistemul European al Învățământului Superior, constituit în
anul 2005. UCB dispune de libertate universitară, în baza Constituției României, a legislației din
domeniul învățământului superior românesc și a celorlalte acte normative, fiind o organizație nonprofit.
Sediul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este în Bulevardul Republicii nr.
1, jud. Gorj (Tel: +40-253-214307;Tel/Fax: +40-253-2182222; http:// www.utgjiu). Universitatea
desfășoară activități didactice în patru facultăți și prin Departamentul pentru pregătirea
personalului didactic: Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, TârguJiu, Str. Victoriei, Nr. 24; Facultatea de Științe Economice, Târgu-Jiu, Str. Tineretului, nr. 4;
Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, Str. Tineretului, nr.4, Târgu-Jiu; Facultatea
de Inginerie, Calea Eroilor, nr.30, Târgu-Jiu; Departamentul pentru pregătirea personalului
didactic (DPPD), Str. Griviței, nr.1 Târgu-Jiu. Universitatea mai dispune de Complexul Studențesc
Debarcader și Căminul Studențesc nr.2, str. Victoriei nr. 132-134, Târgu-Jiu. Toate spațiile pe
care le deține UCB din Târgu-Jiu sunt utilizate în scopul misiunii asumate ca instituție de
învățământ superior.

1.2. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – identitate, carta
universitară, sistemul decizional și de control în UCB, structura organizatorică
Identitatea Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu constă în valorile,
simbolurile, creațiile științifice și culturale realizate și promovate de comunitatea academică.
Identitatea Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu se exprimă în spațiul public prin:
- denumirea consacrată;
- sediul instituțional;
- emblema, sigiliul, drapelul și imnul adoptate de Senatul universitar;
- spațiul eminamente cultural;
- cultura organizațională.
Carta Universitară în vigoare la UCB din Târgu-Jiu a fost elaborată în conformitate cu
prevederile Legii educației naționale nr.1/2011 și a fost revizuită și aprobată în ședința Senatului
organizată la data de 27.06.2019, iar în ședința Senatului din data de 05.09.2019 a fost adoptată ca
urmare a avizului favorabil al Ministerului Educației Naționale.
Carta Universitară este principalul document care reglementează întreaga activitate
desfășurată în cadrul UCB, este documentul fundamental care definește atât viziunea cât și
misiunea universității, principiile organizării și funcționării acesteia, precum și atribuțiile fiecărei
structuri și funcții de conducere.
În Universitate funcțiile de conducere sunt reprezentate de rector, prorectori, decani,
prodecani, directori de departament, iar structurile de conducere sunt reprezentate de către
Senatul universității, Consiliul de Administrație, Consiliile facultăților, Consiliile
Departamentelor.
Senatul reprezintă cel mai înalt organism de conducere al întregii comunități academice.
Regulamentele, hotărârile adoptate de Senat sunt cunoscute și respectate de către toți membrii
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comunității universitare. Membrii Senatului sunt aleși prin vot secret de către întreaga comunitate
academică, conform regulamentelor de alegeri elaborat și aprobat de Senat, separat pentru cadre
didactice și respectiv pentru studenți. Toți membrii aleși ai Senatului (cadre didactice și studenți)
au drepturi și obligații egale. Hotărârile Senatului se iau numai prin votul membrilor aleși, cu
majoritate simplă, dacă numărul celor prezenți reprezintă cel puțin 2/3 din totalul membrilor
Senatului. În Senat, studenții sunt reprezentați în proporție de 25% din numărul total al membrilor.
Membrii Senatului, împreună cu alți membri ai comunității academice, participă la ședințele
comisiilor de lucru, fiecare având arondat un domeniu important al activității universității.
Consiliul de Administrație asigură conducerea operativă a Universității și este alcătuit
conform legii din: rector - în calitate de președinte, prorectori, decanii facultăților, directorul
general administrativ, reprezentantul studenților.
Rectorul universității a fost desemnat prin concurs susținut în fața unei comisii aprobate
de către senatul universitar, compusă din membrii ai senatului și experți din afara universității (din
țară și din străinătate), și reprezintă Universitatea în raport cu Ministerul Educației, cu alte
universități din țară și străinătate, cu administrația centrală și locală, cu instituții și organisme
interne și internaționale. Prorectorii îndeplinesc funcțiile delegate de către rector, și anume:
coordonează domeniile de activitate ale universității și asigură conducerea operativă a domeniilor
delegate, realizează legătura cu facultățile și celelalte structuri de învățământ în domeniile pe care
le au în competență, sunt responsabili de activitatea lor în fața Senatului și a rectorului.
Decanii coordonează activitățile operaționale din facultățile pe care le conduc, reprezintă
facultatea în relația cu conducerea universității și cu cele ale altor facultăți, promovează
parteneriatele, la nivel național și internațional, urmăresc aplicarea hotărârilor Consiliului
facultății, semnează actele oficiale ale facultății. În consiliile facultăților, studenții sunt reprezentați
în proporție de 25% din numărul total al membrilor. Conducerea operativă a departamentului este
asigurată de directorul de departament. Acesta este un cadru didactic, ales din candidaturile depuse
și supuse votului secret al întregii comunități academice din departament.
La nivelul Direcției Generale Administrative funcționează direcții, servicii, birouri și
compartimente în condițiile legii, direcția fiind structurată potrivit sarcinilor specifice ale
domeniilor de activitate și pe baza indicatorilor de normare a posturilor. Direcția Generală
Administrativă este condusă de directorul general-administrativ, care face parte de drept din
Consiliul de administrație al universității, el fiind cel care coordonează întreaga activitate financiarcontabilă și administrativă a Universității pe baza hotărârilor Senatului, ale Consiliului de
Administrație și deciziilor rectorului.
Structura Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu” în anul 2020 a fost
următoarea, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 739/2020 privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii
instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021:
- Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică;
- Facultatea de Științe Economice;
- Facultatea de Inginerie;
- Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale .
În cadrul celor patru componente ale universității se pot organiza 23 de programe de studii
universitare de licență și 11 domenii de studii universitare de masterat (17 programe de studii
universitare de masterat). În Anexa I., tabelul 1.1 este prezentată structura UCB pentru anul
universitar 2020-2021 cu programele de studii la ciclul de studii universitare de licență, iar în
tabelul 1.2 programele de studii de la ciclul de studii universitare de masterat.
Din totalul celor 23 de programe de studii universitare de licență oferite de către universitate
pentru anul universitar 2020-2021, 15 sunt acreditate și 8 sunt autorizate să funcționeze provizoriu.
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CAPITOLUL II. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI INVESTIȚIILE
2. 1. Situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de
cheltuieli
În baza execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2020, execuție
încheiată cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea
situațiilor financiare ale instituțiilor publice, emise de ministrul finanțelor publice prin Ordinul nr.
1 din 13 ianuarie 2020, situația financiară a Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pe
anul 2020 așa cum este reflectată în bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, situația
modificărilor în structura activelor nete / capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și
anexele la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative, reprezintă rezultatul
înregistrărilor cronologice și sistematice a operațiunilor consemnate în documentele justificative,
conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității
instituțiilor publice.
2.1.1. Totalul veniturilor încasate
Totalul veniturilor încasate în cursul anului 2020 a însumat 39.872.800,00 lei și au fost
realizate astfel:
 venituri aferente finanțării instituționale virate de către Ministerul Educației și Cercetării
în baza Contractului Instituțional în sumă de 24.715.945,00 lei
 venituri aferente finanțării complementare virate de către Ministerul Educației și
Cercetării în baza Contractelor instituționale și complementare în sumă de 1.611.183,00 lei, adică
4,04% din total venituri. Totalul sumelor virate de către Ministerul Educației și Cercetării
reprezintă 66,03 % din totalul veniturilor realizate și încasate.
 venituri realizate din venituri proprii din taxe și alte venituri în învățământ în sumă de
4.397.646,00 lei, adică 11,03% din total venituri;
 venituri din activitatea de cercetare în sumă de 14.953,00 lei, adică 0,04% din total
venituri;
 venituri din prestări servicii și alte activități de microproducție în sumă de 446.985,00 lei,
adică 1,12% din total venituri;
 venituri din contribuția studenților pentru cămine - cantină în sumă de 79.373,00 lei, adică
0,2% din total venituri;
 venituri din fonduri externe nerambursabile în sumă de 8.580.215,00 lei, adică 21,52%
din total venituri;
 venituri obținute din sponsorizări și donații în sumă de 26.500,00 lei, adică 0,06% din
total venituri.
2.1.2. Totalul cheltuielilor
Totalul cheltuielilor plătite efectiv în cursul anului 2020 a însumat 41.671.152,00 lei și
prezintă următoarea structură:
 cheltuieli de personal care includ cheltuieli cu salariile, voucherele de vacanță și
contribuțiile asiguratorii în sumă de 22.412.583,00 lei, reprezentând 53,78 % din totalul
cheltuielilor;
 cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.990.813,00 lei, reprezentând 4,78 % din totalul
cheltuielilor;
 cheltuieli pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în sumă de
9.507.006,00 lei, reprezentând 22,81 % din totalul cheltuielilor;
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 cheltuieli cu ajutoare sociale pentru studenți în sumă de 88.397,00 lei, reprezentând 0,21
% din totalul cheltuielilor;
 cheltuieli cu burse pentru studenți și alte cheltuieli în sumă de 4.149.735,00 lei,
reprezentând 9,96 % din totalul cheltuielilor;
 cheltuieli de capital care includ lucrările de reabilitări și dotările independente în sumă de
3.522.618,00 lei, reprezentând 8,46 % din totalul cheltuielilor.
Sumele cheltuite și plătite în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile se prezintă astfel:
 cheltuieli de personal 3.920.507,00 lei
 cheltuieli cu bunuri și servicii 340.766,00 lei
 cheltuieli cu burse și asistență 4.071.244,00 lei
 cheltuieli de capital 0 lei
Rezultatul operațional al exercițiului pe anul financiar 2020, adică diferența între încasări
și plăți, a fost de 1.798.352,00 lei. Rezultatul patrimonial al exercițiului pe anul financiar 2020,
adică diferența între venituri și cheltuieli, a fost de 636.142,00 lei.
Având în vedere volumul investițiilor de capital din anul curent și anii precedenți,
cheltuielile cu amortizarea activelor fixe corporale și necorporale au totalizat la 31.12.2020 suma
de 15.018.530,00 lei. Provizioanele constituite pentru plata drepturilor salariale stabilite prin
hotărâri judecătorești, precum și cele stabilite în baza Legii nr. 85/2016 totalizează suma de
1.495.125,00 lei.
2.1.3. Analiza elementelor de investiții conform planului anual pe 2020
Obiectivele de investiții cuprinse în „Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020”, stabilite
în concordanță cu posibilitățile reale de realizare a acțiunilor propuse, prezintă la finele perioadei
de raportare următorul stadiu de execuție, comparativ cu planul propus:
Nr.
crt.
A
1
2
B

Prevederi anuale Plăți realizate până la
2020 (lei)
31.12.2020 (lei)
2
3

Obiectul de investiții
1
Investiția nouă în continuare
Buget
Venituri proprii(inclusiv deblocare sold)
Alte cheltuieli de investiții: reabilitări și
dotări
 Buget
 Venituri
proprii(inclusiv
deblocare sold)
 Sponsorizări
 Cercetare
 Microproducție deblocare sold
 Fonduri externe nerambursabile
 Venituri
proprii
căminecantine(inclusiv deblocare sold)
TOTAL

1.300.000
849.560

1.300.000
849.560

600.000
1.189.689

529.213
709.334

0
0
49.671
0
84.840
4.073.760
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0
0
49.671
0
84.840
3.522.618

2.2. Situația investițiilor realizate în anul 2020 de UCB
Investițiile și achizițiile
Pentru anul 2020, managementul administrativ a presupus atât continuarea investițiilor în
curs, cât și achiziția de produse, servicii și lucrări necesare funcționării și întreținerii capacităților
existente.
Evoluția campusului universitar Debarcader – str. Tineretului, nr. 4.
In ultimii ani universitatea și-a asigurat baza materială prin modernizări și dotări, dar și prin
continuarea investițiilor în Campusul Universitar Debarcader. Primele spații noi au fost finalizate
începând cu anul 2014, când au fost date în funcțiune spațiile de la parterul și etajul 1 de la investiția
Spații de învățământ în Campusul Universitar Debarcader, str. Tineretului nr. 4 (care este o
investiție multianuală) și puse în funcțiune împreună cu centrala termică. Începând cu anul 2015
lucrările au stagnat fiind nevoie de încheierea unui nou contract de execuție lucrări, la finele anului
2015 fiind efectuate lucrări de doar 236715,62 lei cu TVA, fără a fi finalizat niciun spațiu nou de
învățământ și cercetare. După obținerea autorizației de construcție și transmiterea comunicărilor
privind începerea execuției către Inspectoratul de Stat în Construcții, către ITM Gorj și către
Primăria Municipiului Târgu-Jiu, s-a predat constructorului amplasamentul și 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 anul 2016 și 2017 au fost realizate numeroase îmbunătățiri la spațiile nou construite,
aceste spații fiind unele dintre cele mai moderne și sigure spații de învățământ din România.
Pe parcursul anului 2018 au fost finalizate și date în folosință toate spațiile de învățământ
și cercetare în Campusul Universitar Debarcader, crescând substanțial numărul de spații în această
locație pentru cursuri, seminare, laboratoare, centre de cercetare și spații administrativ-didactice.
In anul 2018, la această investiție au fost efectuate, în principal, lucrări în valoare de 2.133.132,63
lei pentru următoarele: Demisol, Parter, Etaj I, Etaj II, Etaj III, Etaj IV, Scări acces etaje, Lifturi,
Bazin incendiu, Terasă exterioară, Zid de sprijin, Platformă acces garaje.
În plus, noile spații de învățământ date în folosință au fost dotate cu mobilier, table și sisteme
de videoproiecție care au permis utilizarea lor în cele mai bune condiții de studiu.
Pentru această investiție, în 2016 au fost efectuate plăți pentru taxe, servicii și lucrări, în
valoare de 1.389.141,17 lei cu TVA, în anul 2017 au fost realizate plăți în valoare totală de
3.206.829,33 lei, din care 1.620.000, 00 lei din alocații bugetare și 1.586.829,33 lei din venituri
proprii, iar în anul 2018 au fost realizate plăți în valoare totală de 2.133.132,63 lei din care
1.414.000 lei din venituri proprii și 719.132,63 lei din alocații bugetare.
În anul 2019 stadiul fizic al obiectivului de investiții a fost realizat în proporție de peste 90%,
reprezentând o suprafața construită de 1.526,24 mp, suprafață totală desfășurată de 8.520,37 mp,
suprafața utilă de 7.417,82 mp, înălțimea liberă de 33,80 m, volumul construit de 46.282, 00 mc.
Suma alocată de la Ministerul Educației Naționale a fost de 720.000 lei.
În anul 2020 pentru această investiție, în 2020 au fost efectuate plăți pentru lucrări în valoare
totală de 2.152.020,28 lei, din care 1.300.000 lei din alocații bugetare și 852.020,28 lei din venituri
proprii.
Până la 31.12.2020, această sumă a fost cheltuită pe următoarele categorii de lucrări:
- Finisaje etaj 2, 3, 4 și amfiteatru;
- Tâmplărie interioară și exterioară;
- Terasă din beton și completare balcoane;
- Rezistență scară exterioară propusă;
- Fundație steaguri și totem;
- Trotuare, carosabil, suporți echipamente;
- Hidranți interiori și exteriori;
- Instalații sanitare – obiecte sanitare;
- Desfumare;
- Instalații termice;
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Dotări amfiteatru multifuncțional;
Instalație electrică lifturi;
Instalații de curenți slabi – voce date, ceasoficare, tv;
Instalație incendiu;
Alimentare cu apă;
Integrare trape;
Finisaje demisol.
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Figura 2.1. Dinamica plăților pentru taxe, servicii și lucrări la investiția nouă pe perioada 2014-2020

Cheltuieli cu investițiile, administrarea și funcționarea Universității
Pentru asigurarea produselor, serviciilor și lucrărilor necesare derulării în condiții optime a
activităților instituției, în anul 2017, la nivelul Direcției Generale Administrative, prin
Compartimentul Achiziții, Investiții, Monitorizare, au fost derulate 560 de proceduri de achiziție
online, în valoare de 1.114.339,05 lei cu TVA și 43 de proceduri offline în valoare totală de
91.357,93 lei cu TVA și au fost realizate 640 de documente de plată.
În anul 2018 au fost efectuate 275 de proceduri de achiziție online, în valoare de
1.883.926,92 lei fără TVA și 31 de proceduri offline în valoare totală de 28.891,33 fără TVA și au
fost efectuate 617 de documente de plată.
În anul 2019, la nivelul Direcției Generale Administrative, prin Compartimentul Achiziții,
Investiții, Monitorizare, au fost derulate 296 de proceduri de achiziție online, în valoare 331.011,54
lei cu TVA și 23 de proceduri offline în valoare totală de 44.942,4 lei cu TVA și au fost realizate
596 de documente de plată.
În anul 2020, la nivelul Direcției Generale Administrative, prin Compartimentul Achiziții,
Investiții, Monitorizare, au fost derulate 324 de proceduri de achiziție online în valoare
2.629.149,86 lei fără TVA și 30 de proceduri offline în valoare totală de 38.793,37 lei cu TVA și
au fost realizate 678 de documente de plată, din care 560 pentru furnizori de produse și servicii
pentru administrarea instituției, 34 pentru lucrări efectuate și 84 pentru furnizori de produse și
servicii efectuate în cadrul programelor finanțate din fonduri europene și fonduri de dezvoltare
instituțională.
Investiții-dotări
În anul 2020, s-a continuat din anul precedent dezvoltarea Tipografiei instituției și au fost
achiziționate echipamente de ultimă generație, pentru creșterea gradului de tehnologizare și
reînnoirea echipamentelor uzate prin achiziționarea unor echipamente tipografice în valoare de
49.670,6 lei cu TVA, din venituri proprii, compuse dintr-o ghilotină electrică și un multiplicator
Riso de viteză, alb-negru A3;
De asemenea, au fost achiziționate mijloace fixe la nivelul Universității:
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Dotări IT – PC-uri, formate din 23 calculatoare PC All-In-One, în valoare de 84.847 lei
cu TVA, din alocații bugetare;
- Dotări IT - dispozitive wireless long range, 10 bucăți în valoare de 4.700,5 lei cu TVA,
din alocații bugetare.
- Dotări echipament curățenie: mașină de spălat pardoseli și un aspirator profesional, în
valoare de 9.949,53 lei cu TVA, din alocații bugetare;
- Dotări IT – Server instalat la Compartimentul IT + 2 multifuncționale, în valoare de
35.850,97 lei cu TVA din venituri proprii;
- Dotări IT – PC laptop, compus din 2 laptop-uri, în valoare de 20.798,07 lei cu TVA din
venituri proprii;
- Dotări mobilier studențesc, în valoare de 39.840,77 lei cu TVA, cu mobilarea integrală
a 6 camere pentru studenți, din venituri proprii;
- Site web pentru instituție, în valoare de 44.000 lei cu TVA, din venituri proprii.
În total, în anul 2020 la capitolul Investiții-dotări, s-au înregistrat achiziții de echipamente
și dotări în valoare de 289.657,44 lei.
Pentru anul 2020 au fost aprobate pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
liste de investiții în valoare de 1.385.000 lei, din care 785.000 lei din deblocări de sold ale anului
precedent, iar 600.000 lei din alocații de la bugetul de stat.
Conform execuției investițiilor la finalul anului 2020, situația este următoarea:
Din total alocații venituri proprii-sold precedent și alocații bugetare, pentru dotări din suma
de 291.000 lei, a fost executat (furnizori plătiți) suma de 289.657,44 lei având un rest neexecutat
de 1.342,56 lei.
-

0.5%

valoare executată

valoare neexecutată

99.5%

Figura 2.2. Structura investițiilor - dotări în 2020
Pentru comparație, conform execuției investițiilor la finalul anului 2019, situația era
următoarea: din total alocații venituri proprii-sold precedent și alocații bugetare, pentru dotări din
suma de 318.500 lei, a fost executat (furnizori plătiți) suma de 251.933,42 lei având un rest
neexecutat de 66.566,58 lei.
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Figura 2.3. Structura investițiilor - dotări in 2019
Investiții-lucrări/reabilitări
În anul 2020, din alocații de la bugetul de stat s-au recepționat și plătit lucrări de reabilitate
în valoare de 454.149,45 lei cu TVA, reprezentând:
1. Lucrări de reparații amfiteatru B111 imobil str. Victoriei, nr. 24, Târgu-Jiu, în valoare
de 64.912,95 lei cu TVA;
2. Lucrări de înlocuire tâmplărie existentă, cu ferestre și uși din PVC, cu geam termopan,
parter + etaj 1, la Cămin studențesc nr. 2 – Debarcader în valoare de 44.999,62 lei cu
TVA;
3. Lucrări de înlocuire tâmplărie existentă, cu ferestre și uși din PVC, cu geam termopan,
etaj 2 + etaj 3, la Cămin studențesc nr. 2 – Debarcader în valoare de 37.652,07 lei cu
TVA;
4. Lucrări de execuție instalație termică conform proiect, etaj 2 + etaj 3 la Cămin studențesc
nr. 2 – Debarcader în valoare de 76.568 lei cu TVA;
5. Lucrări de reabilitare curte interioară la imobilul situat pe str. Victoria, nr. 24, în valoare
de 48.000 lei cu TVA.
6. Lucrări de reabilitare cu vopsitorii exterioare, vopsitorie a sistemului de acoperire,
scocuri, burlane, parazăpezi, astereala și preluarea apelor pluviale (contractate în
2019) la imobilul din str. Victoriei, nr.24, Târgu-Jiu în valoare de 192.382,54 lei cu TVA,
din care, s-au recepționat și plătit în 2020 lucrări în valoare de 182.016,81 lei cu TVA.
În anul 2020, din venituri proprii – deblocări sold s-au contractat lucrări de reabilitate în
valoare de 585.159,98 lei cu TVA, reprezentând:
1. Modernizare punct termic și reamplasare centrală termică cu reconfigurarea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și agent termic la imobil str. Grivița, nr. 1, în valoare de
134.946 lei cu TVA;
2. Lucrări de reparații pardoseli și tavane, vopsitorii interioare și reabilitare instalații
electrice la imobilul din str. Victoriei, nr.24, Târgu-Jiu, în valoare de 144.905,13 lei cu
TVA;
3. Lucrări de reabilitare acoperiș tip terasă inclusiv hidroizolație la imobilul din str. Unirii,
nr. 36, în valoare de 54.747,35 lei cu TVA;
4. Lucrări de reabilitare pardoseli la laboratoare inginerie și înlocuire tâmplărie cu
ferestre PVC și geam termopan la Cabinet profesori aferente corpului C al imobilului
din str. Eroilor, nr. 30, în valoare de 78.984,41 lei cu TVA;
5. Lucrări de reabilitare scară de acces pentru Sală de sport - Complex Studențesc
Debarcader, în valoare de 11.781 lei cu TVA;
6. Proiectare instalație termică și proiectare cu execuție instalație utilizare gaze naturale,
Cămin studențesc nr. 2 – Debarcader, în valoare de 28.000,97 lei cu TVA;
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7. Lucrări de execuție instalație termică conform proiect, parter + etaj 1 la Cămin
studențesc nr. 2 – Debarcader, în valoare de 106.797 lei cu TVA;
8. Lucrări de reamenajare curte interioară imobil Str. Victoriei, nr. 24, Târgu-Jiu, în
valoare de 24.998,12 lei cu TVA.
Tot din bugetul alocat lucrărilor s-au efectuat plăți în valoare de 11.399,72 lei pentru servicii
de dirigenție șantier aferentă lucrărilor de execuție la imobil Victoria nr. 24 și Tineretului nr. 4.
Prin urmare, din total alocații venituri proprii-sold precedent și alocații bugetare, pentru reabilitări,
din suma de 1.094.000 lei, a fost executat (constructori plătiți) suma de 1.039.309,43 lei cu TVA,
11.399,72 lei cu TVA servicii dirigenție șantier, cu un total de 1.050.709,15 lei cu TVA, având un
rest neexecutat de 43.290,85 lei.
4%
valoare executată
valoare neexecutată

96%

Figura 2.4. Structura investițiilor – lucrări în 2020
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2.3. Administrarea și gestiunea patrimoniului universității

Număr studenți cazați

Patrimoniul Universității „Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu s-a dezvoltat continuu în cei
peste 29 de ani de activitate, instituția fiind astăzi într-o situație foarte bună a bazei materiale, ce
permite desfășurarea de activități didactice și de cercetare extinse pe orizontală în domenii diverse
ale științei, prin numeroase programe de studii. Baza materială a universității s-a dezvoltat în mod
continuu, în prezent fiind în curs de finalizare noua clădire a universității destinată spațiilor de
învățământ, Campusul universității din str. Tineretului, nr. 4, Târgu Jiu, iar conducerea instituției
are o permanentă preocupare pentru dezvoltarea infrastructurii și crearea de noi facilități didactice
și de cercetare.
Dacă nivelul bazei didactice și de cercetare fundamentală este unul ridicat, situația bazei
materiale pentru activități de cercetare aplicată va trebui îmbunătățită în anii viitori, în special prin
finanțări alternative venite din fonduri naționale și internaționale pentru cercetare și dezvoltare, dar
și fonduri pentru stimularea și creșterea competitivității.
În Anexa nr. II., Tabel 2.1 este prezentată situația locațiilor universității așa cum este ea
reflectată și de situațiile financiar-contabile ale universității, iar în Anexa nr. II, Tabel 2.2 este
prezentată situația terenurilor universității, cu indicarea regimului juridic, al anului dobândirii,
valorii inițiale sau actualizate. In Anexa nr. II, Tabel 2.3 este prezentată situația bunurilor
universității de natura construcțiilor.
In prezent, clădirile, terenurile și bunurile aflate în proprietate sau administrare pe perioadă
nelimitată, asigură necesarul pentru desfășurarea optimă a activității universității. Nevoile și
soluțiile de administrare și dezvoltare a patrimoniului pentru anul 2020 au vizat extinderea și
dezvoltarea în continuare a spațiilor din Complexul Universitar Debarcader prin finalizarea
investiției actuale și extinderea capacității de cazare a studenților. De asemenea, s-a avut în vedere
îmbunătățirea infrastructurii educaționale și de cercetare la sediul din Strada Victoriei, nr. 24
(Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică).
In acest moment situația locațiilor Universității „Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu
evidențiază existența a 16 locații de desfășurare a activității, cu o suprafață desfășurată totală de
23.377 mp, din care suprafață utilă 17.418 mp, interconectate comunicațional și administrate prin
cele trei facultăți, DPPD și prin Direcția Generală Administrativă. Facultatea de Științe Medicale
și Comportamentale are în folosință spații situate într-un imobil, Facultatea de Inginerie are alocate
5 imobile specifice domeniilor tehnice (plus 4 laboratoare, din cadrul Colegiului Național "Tudor
Vladimirescu", spații ce au fost mutate în anul 2017 în imobilul situat în Eroilor, nr. 30). Facultatea
de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică împreună cu DPPD utilizează spații situate
în 2 imobile din zona centrală a orașului cu o situare apropiată una de cealaltă, ceea ce favorizează
integrarea activităților. Facultatea de Științe Economice își desfășoară activitatea în spațiile din
imobilul situat în Complexul Universitar Debarcader. De asemenea, universitatea mai pune la
dispoziție facultăților și DPPD un imobil aflat în conservare, situat în Calea București, în cazul în
care vor fi creșteri periodice ale volumului de activitate al acestora, dar și un centru de operare a
proiectelor de cercetare.
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Figura nr. 2.5 Dinamica studenților cazați în cămine în ultimii 3 ani
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La solicitarea Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, prin HCL nr.
383/30.09.2019, Primăria Municipiului Târgu-Jiu a transmis în administrare, cu titlu gratuit către
UCB o construcție cu destinație de cămin studențesc și terenul aferent, în suprafață de 1.150 mp,
în incinta Colegiului Tehnic „Ion Mincu”.
Căminul astfel preluat de către Universitate, denumit Căminul Nr. 2, are o suprafață
construită la sol de 614 mp, cu o suprafață desfășurată de 2.456 mp și nivel de înălțime de P+3.
Încăperile din cele 4 nivele ale clădirii dispun de un număr minim de locuri de cazare de peste 100.
Având în vedere cele două imobile cu destinație cămine studențești, Universitatea, odată cu
darea în folosință a Căminului nr. 2, își va dubla numărul de locuri de cazare. Pentru acest lucru,
în anul 2020, au fost realizate lucrări de reparație la instalația termică interioară, înlocuire tâmplărie
existentă, cu ferestre și uși din PVC, cu geam termopan, dotări cu mobilier pentru toate spațiile etc.
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Figura nr. 2.6 Total locuri cazare pentru anul 2020 comparativ cu anul 2019
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CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
PROCESULUI EDUCAȚIONAL
3.1. Organizarea curriculumului formal
Regulamentele și metodologiile care reglementează procesul educațional au fost revizuite
atât prin prisma modificărilor impuse de legislația în vigoare cât și a obiectivelor asumate. De
asemenea, în contextul situației generate de pandemie, au fost elaborate proceduri pentru asigurarea
evaluării cunoștințelor în situații excepționale. În aceste sens, se pot menționa: Regulamentul
privind activitatea profesională a studenților; Regulament de organizare și funcționare a procesului
de învățământ pe baza sistemului de credite transferabile în Universitatea "Constantin Brâncuși"
din Târgu Jiu; Regulamentul/Metodologiile privind organizarea și desfășurarea examenelor de
finalizare a studiilor; Regulamentul/Metodologiile de organizare și desfășurare a admiterii la
studiile universitare de licență și masterat; Regulamentul privind inițierea, aprobarea,
monitorizarea și evaluarea periodică a fiecărui program de studii; Procedură privind evaluarea
semestrială a cunoștințelor în anul universitar 2020-2021; Procedură privind activitatea de susținere
online a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I seria 2018-2020;
Procedură privind evaluarea semestrială a cunoștințelor în semestrul al II-lea al anului universitar
2019-2020; Procedură privind desfășurarea activităților de practică pedagogică la programul de
studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar și programul de formare psihopedagogică;
Procedură privind evaluarea semestrială a cunoștințelor în semestrul al II-lea al anului universitar
2019-2020; Procedură privind modalitățile de desfășurare a activităților didactice și de evaluare în
situații excepționale.
Planurile de învățământ au fost revizuite și actualizate prin prisma asigurării unei
compatibilizări cu competențele și abilitățile europene. De asemenea, și în anul universitar 20202021 s-au desfășurat activități privind revizuirea și/sau elaborarea planurilor de învățământ în
concordanță cu: prevederile din standardele ARACIS, reglementările interne, observațiile
reprezentanților mediului de afaceri (în contextul întâlnirilor organizate la nivelul facultăților),
necesitatea asigurării dobândirii competențelor profesionale și transversale și a compatibilizării cu
abilitățile și competențele europene. Aceste activități au fost inițiate la nivelul departamentelor și
al facultăților, propunerile de modificare fiind avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de
Senat. Revizuirea/elaborarea planurilor de învățământ s-au realizat în conformitate cu procedura
de lucru ,,Elaborarea, revizuirea, avizarea si aprobarea planurilor de învățământ pentru
programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul UCB”.
În elaborarea planurilor de învățământ s-a avut în vedere necesitatea respectării modului
de structurare al disciplinelor 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. Tipul și numărul disciplinelor s-au stabilit în raport de cerințele ARACIS
și obiectivele programelor de studii și ale facultăților, în scopul asigurării unei succesiuni logice pe
semestre și ani de studii, cu precizarea numărului de credite transferabile și a formei de evaluare.
Au fost actualizate Fișele disciplinelor, acestea fiind elaborate în mod unitar ca structură și
prezentare, fiind aprobate în departamente la începutul anului universitar. Pentru realizarea unei
transpoziții didactice adecvate, metodele de predare au avut la bază strategii de tip interactiv, care
se adaptează disciplinelor fiind diferite de la un cadru didactic la altul, în raport de stilul de predare.
În activitatea de predare și învățare s-au utilizat noile tehnologii (prezentări power point,
Blackboard, etc.) iar în semestrul al II-lea, s-a trecut la predarea în sistem on-line, metodele de
predare fiind adaptate acestuia. S-au utilizat platforme specializate (Zoom, Google meet, Teams).
De asemenea, o serie de cursuri au fost susținute prin emisiuni TV, asigurându-se astfel
posibilitatea de audiere pentru totți studenții dar și pentru alte persoane interesate. Studenții au
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avut la dispoziție cursuri în format electronic, manuale, cărți, culegeri de texte, sinteze, într-o
prezentare modernă prin mijloace multimedia și comunicare interactivă. Cursurile au fost încărcate
și pe platformele utilizate pentru predarea în sistem on-line. Procesul de predare a fost flexibil,
deschis la modernizare, orientat după ritmul și modul de învățare activă al studenților. Stagiile de
practică au fost efectuate atât fizic, în perioada anterioară situației pandemice, cât și on-line,
asigurându-se elaborarea unor proiecte de practică, astfel încât să se asigure realizarea unor studii
virtuale, care să simuleze activitatea reală. Studenții au fost implicați și în activitatea de cercetare.
Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică s-a realizat fie în perioade compacte, fie în sistem
o zi/săptămână, în conformitate cu prevederile legislative, ale Cartei universitare, regulamentelor
interne (Regulament cadru privind desfășurarea practicii studenților, Regulament de organizare și
desfășurare a practicii pedagogice pentru certificarea în profesia didactică, Regulament de
organizare și desfășurare a practicii pedagogice la programul de studii universitare de licență
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) dar și cu cerințele din planurile de învățământ, Fișa
disciplinei și Standardele ARACIS.
Între DPPD și Școala de Aplicație ,,Spiru Haret” s-a manifestat o bună colaborare pentru
activitățile specifice de la specializările LLE-LLR și PIPP. În cadrul Școlii de Aplicație s-a asigurat
aplicarea strategiilor subordinate sintagmei ,,învățăm-făcând”, în scopul: formării abilităților în
domeniul proiectării didactice; formării deprinderilor de predare prin utilizarea strategiilor
didactice eficiente; inițierii în utilizarea formelor și metodelor de evaluare/categorii de vârstă/nivele
de învățare; inițierii în predarea în condiții speciale de mediu și predare simultană; inițierii în
cunoașterea particularităților de vârstă și personalitate a elevilor; inițierii în managementul clasei
de elevi, management instituțional precum și inspecția școlară; formării deprinderilor specifice
activităților extracurriculare, activităților educative și a gestionării timpului. De asemenea, la nivelul DPPD
a fost înființat în cadrul proiectului „Împreună actori educaționali și din mediul de afaceri pentru
creșterea calității serviciilor educaționale”, cod CNFIS-FDI-2020-0550, Centrul de Analiză și
Dezvoltare Pedagogică, care vizează susținerea perfecționării psihopedagogice a cadrelor didactice
pentru creșterea calității predării.
Pentru pregătirea în cadrul DPPD se utilizează planurile de învățământ, a căror structură
este stabilită în mod standardizat, la nivel național, prin O.M.E.N. nr. 3850/02.05.2017, cu
modificările și completările ulterioare.
Referitor la procesul de evaluare, se remarcă utilizarea unui sistem bazat pe două
componente fundamentale, respectiv evaluarea pe parcurs și evaluarea finală. Evaluarea pe parcurs
a presupus utilizarea următoarelor categorii de acțiuni: teste pe parcursul semestrului; evaluarea
referatelor, proiectelor sau a studiilor efectuate ș.a., în conformitate cu precizările din Fișele
disciplinelor elaborate de titularii de discipline. Evaluarea finală s-a realizat în cadrul sesiunilor de
examene organizate, prin intermediul examenelor și al colocviilor. Metodele de evaluare utilizate
s-au bazat pe verificare orală; verificare scrisă și verificare practică.
Formarea continuă și dezvoltarea profesională a personalului didactic din învățământul
preuniversitar s-a realizat prin programe de formare continuă. În anul 2020, Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic a depus dosar de acreditare și a acreditat 3 cursuri de formare
profesională derulate în cadrul proiectului UCB sustine antreprenoriatul social, respectiv:
Manager întreprindere socială, cod COR 112036,
curs autorizat conform autorizației
000558/03.04.2020; Antreprenor în economia socială, cod COR 112032, curs autorizat conform
autorizației 000556/03.03.2020; Competențe sociale și civice, curs autorizat conform autorizației
000560/13.07.2020.

3.2. Situația programelor de studii
Prin intermediul programelor de studii universitare de licență și de masterat
acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu (după caz), Universitatea „Constantin Brâncuşi” din
Târgu-Jiu școlarizează în anul universitar 2020-2021 un număr de 3258 de studenți. La studii
universitare de licență sunt înscriși 2589 studenți, iar la studii universitare de masterat 669.
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În anul universitar 2020/2021 activitatea a fost organizată în cadrul a patru facultăți. De
asemenea, în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică funcționează
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, ca o structură academică distinctă, care
asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în domeniul formării inițiale și
continue a personalului didactic și de conducere din învățământ.
Situația programelor de studii din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din TârguJiu, pentru anii universitari 2018-2019, 2019-2020 și 2020-2021 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 2018/2019
Facultatea

FSEDAP
FSE
FI
FSMC
TOTAL

Studii universitare de
licență
Programe acreditate
IF
3
4
4
1
12

Studii universitare de
licență
Programe autorizate

ID
1
0
0
0
1

IF
2
1
2
4
9

Studii universitare
de masterat

Total
IF
5
5
6
5
21

ID
1
0
0
0
1

IF
5
4
4
2
15

Tabelul nr. 3.2. Situația sintetică a programelor de studii organizate în anul universitar 2019/2020
Facultatea

FSEDAP
FSE
FI
FSMC
TOTAL

Studii universitare de
licență
Programe acreditate
IF
4
4
4
2
14

Studii universitare de
licență
Programe autorizate

ID
1
0
0
0
1

IF
2
1
2
3
8

Studii universitare
de masterat

Total
IF
6
5
6
5
22

ID
1
0
0
0
1

IF
5
4
3
2
14

Tabelul nr. 3.3. Situația sintetică a programelor de studii organizate în anul universitar 2020/2021
Facultatea

FSEDAP
FSE
FI
FSMC
TOTAL

Studii universitare de
licență
Programe acreditate
IF

ID

4
4
3
2
13

1
0
0
0
1

Studii universitare de
licență
Programe autorizate

Studii universitare
de masterat

Total

IF -AP

IF -NA

IF

ID

IF

2

0
0
0
2
2

6
5
5
5
21

1
0
0
0
1

5
4
3
2
14

1
2
1
6

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 2018/2019 au fost înscriși 2903 studenți (2274 licență, 619 masterat, 10
la cursuri de conversie); în anul universitar 2019/2020 au fost înscriși 3098 studenți (2434 licență,
654 masterat, 10 la cursuri de conversie); în anul universitar 2020-2021 au fost înscriși 3258
studenți (2589 licență și 669 masterat). Tendința de creștere a numărului de studenți înmatriculați
a continuat și în anul universitar 2020/2021, comparativ cu anul anterior înregistrându-se o creștere
cu 5,51%.Trebuie remarcat faptul că s-au înregistrat creșteri la ambele cicluri de studii pentru anul
I: la studii universitare de licență cu 6,36% iar la studii universitare de masterat cu 2,29%.
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În Anexa nr. III.1 este prezentată situația detaliată privind numărul studenților universității
în anii universitari 2018/2019, 2019/2020 și 2020-2021 pe facultăți, forme de învățământ/regim de
finanțare.
Situația comparativă a studenților școlarizați în perioada analizată evidențiază o creștere în
anul universitar 2020/2021 față de anul 2019/2020 cu 170 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 99 la studii universitare de
licență și 23 de studenți la studii universitare de masterat). La Facultatea de Inginerie s-a înregistrat
o reducere la studii universitare de masterat (cu un student) în timp ce la studii universitare de
licență s-a înregistrat o creștere cu 47 de studenți. La Facultatea de Științe Economice se constată
o scădere la ambele cicluri de studii (cu 5 studenți la licență și cu 14 studenți la masterat). La
Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale creșterea a fost de 14 la studii universitare de
licență și 7 la studii universitare de masterat.
Distribuția numărului de studenți la nivelul componentelor în perioada 2018-2020 este
prezentată în Figura 3.1.
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Figura 3.1 Distribuția numărului total de studenți pe facultăți în perioada 2018-2020
La nivelul universității, dinamica numărului de studenți este reflectată în Figura 3.2.
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Figura 3.2 Dinamica numărului total de studenți la nivelul UCB (licență/masterat)
Evoluția numărului de studenți în anii universitari 2018-2019, 2019-2020 și 2020-2021 la
nivelul universității, pe surse de finanțare, este reflectată în figura 3.3.
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Figura 3.3. Dinamica numărului de studenți bugetați/cu taxă pe universitate
În figura nr. 3.4 este reflectată dinamica numărului de studenți licență/master, pe cicluri de
studii și surse de finanțare.
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Figura nr. 3.4 Dinamica numărului de studenți licență/master, pe cicluri de studii și surse de
finanțare
În figurile 3.5 și 3.6 este reflectată situația numărului de studenți din universitate, în funcție
de mediul de proveniență (rural/urban) și pe sexe, pentru anii universitari 2018/2019, 2019/2020 și
2020-2021.
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Figura 3.5 Structura numărului de studenți pe facultăți pe medii de proveniență (rural/urban) în
perioada 2018-2020
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Figura 3.6 Distribuția populației școlare pe sexe
La nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) activitățile
didactice din cadrul programului de formare psihopedagogică au fost organizate pe serii de curs și
grupe de seminar, potrivit reglementărilor în vigoare. Situația numărului de cursanți, Nivelurile I
și II, în perioada 2018-2020 este prezentată în Anexa III.2. Aceasta este reflectată și în Figurile 3.7,
3.8 și 3.9.
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Figura 3.7 Evoluția numărului de studenți la programul de formare psihopedagogică Nivel I, în
perioada 2018-2020
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Figura 3.8 Evoluția numărului de masteranzi la programul de formare psihopedagogică Nivel II, în
perioada 2018-2020
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Figura nr. 3.9. Evoluția numărului de cursanți la programul formare psihopedagogică
Nivelurile I și II-regim postuniversitar, în perioada 2018-2020
Așa cum reiese din figurile 3.7, 3.8 și 3.9, în anul universitar 2020/2021 frecventeazǎ
cursurile programelor de formare psihopedagogică un numǎr de 748 cursanți, cu 5 mai mulți decât
în anul universitar 2019/2020.
Evoluția numărului de cursanți pe ani de studiu și formă de finanțare la programul de
formare psihopedagogică Nivelurile I și II este prezentată în tabelul 3.4.
Tabelul nr. 3.4 Numărul cursanților pe ani de studiu și formă de finanțare la programul de
formare psihopedagogică Nivelurile I și II, în perioada 2018-2020
Anul de
studii

Nivelul I-studenți
I

Finanțare

Buget

2018/2019

223+2*+
2Sb
200
137

2019/2020
2020/2021

II
Tax
ă
73
64
68

Nivelul I
postuniv.
I

III

Nivelul II-masteranzi
I

Buget

Taxă

Buget

Taxă

Taxă

Buget

164+3*+
1Sb
182
171

15

113+1
*
150
162

12

35

14
27

33
48

28
42

Nivelul II
postuniv.
I

II

Taxă

20

Tax
ă
10

20
23

5
13

9
12

Buget

21+1*

Tax
ă
11

23
26

15
19

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

Din analiza datelor sistematizate în tabelul 3.4, în anul universitar 2020/2021 se constată o
diminuare cu 4,85% la Nivelul I, o creștere cu 28,57% la nivelul II și o creștere cu 42,85% la
nivelurile I și II, în regim postuniversitar, comparativ cu anul universitar anterior.
În cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic a funcționat și Colegiul
Universității ,,Constantin Brâncuși”, care a fost înființat în condițiile legii, în baza următoarelor
documente de referință: Legea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale cu modificările și
completările ulterioare; Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 14/14.08.2019. În anul școlar
2020/2021 în cadrul Colegiului Universității ,,Constantin Brâncuși” a continuat desfășurarea
activității cu o clasă cu 25 elevi pentru specializarea Tehnician termoenergetician.

3.4. Finalizarea studiilor
După finalizarea studiilor universitare, absolvenții susțin examenul de licență, de diplomă sau de
disertație, după caz, care se organizează în conformitate cu legislația în vigoare, precum și cu
Regulamentul privind organizarea si desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în cadrul
Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu: examene de absolvire/licență/
diploma/disertație adoptat de Senatul Universității. Examenele de finalizare a studiilor pentru
promoția 2020 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 privind
23
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aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și
disertație, cu modificările și completările ulterioare.
Situația absolvenților și a promovării examenelor de finalizare a studiilor, pe cicluri de studii
universitare, programe de studii, forme de învățământ, inclusiv situația celor de la programele de
formare psihopedagogică este prezentată în Anexa III.3. Din datele sistematizate în cadrul acesteia,
se desprind următoarele aspecte:
 la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, examenul de finalizare
a studiilor a fost promovat de toți studenții înscriși, la toate programele de studii, în timp ce
3,92% din numărul total de absolvenți nu s-au înscris la acest examen;
 la Facultatea de Științe Economice gradul de promovabilitate a fost de 100% la toate
programele de studii, dar un procent de 15,62% absolvenți nu s-a înscris la examenul de
finalizare a studiilor;
 la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale 99,21% candidați înscriși la
examenul de finalizare a studiilor au promovat, în timp ce 6,61% absolvenți din numărul
total nu s-au înscris;
 la Facultatea de Inginerie au promovat toți candidații înscriși, dar 12,12% absolvenți nu sau înscris; de asemenea, la programul de studii postuniversitare de conversie profesională
Educație tehnologică un absolvent nu a susținut examenul de finalizare.
Numărul total de absolvenți, al celor înscriși și promovați la examenul de finalizare a
studiilor, la nivelul componentelor, rezultă și din figura 3.10.
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Figura nr. 3.10. Situația înscrierilor și a promovării examenului de licență/diplomă, promoția
2020 – licență IF
În ceea ce privește situația promovării examenelui de finalizare a studiilor la forma de
învățământ ID, se constată că 3,92% din absolvenții programului de studii Drept nu s-au înscris la
acesta, gradul de promovabilitate fiind de 93,33% (Anexa III.3 și figura 3.11).
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Figura nr. 3.11. Situația înscrierilor și a promovării examenului de licență, promoția 2020
– licență ID
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La examenul de finalizare a studiilor 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 – 5,76%; la Facultatea de Științe Economice – 13,68%; la Facultatea de Științe Medicale
și Comportamentale – 9,37%; la Facultatea de Inginerie 28,57% (Anexa III.3 și Figura 3.12).
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Figura nr. 3.12 Situația înscrierilor și a promovării examenului de disertație, promoția 2020 – masterat IF
La nivelul programelor de formare psihopedagogică, se constată că 12,5% din numărul total
al absolvenților nu s-au înscris la examenul de finalizare a studiilor (Anexa III.3 și figura 3.13).
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Figura nr. 3.13. Situația înscrierilor și a promovării examenului de absolvire, promoția 2020 – DPPD
Referitor la perfecționarea prin gradele didactice II și I, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a organizat
examenele pentru 10 candidați (7 candidați pentru obținerea gradului didactic II și 3 candidați
pentru obținerea gradului didactic I). În tabelul 3.13 este prezentată situația candidaților care au
susținut examenele pentru acordarea gradelor didactice II și I, în anul universitar 2019/2020.
Tabelul nr. 3.13 Situația candidaților care au susținut examenele pentru acordarea gradelor
didactice II și I, în anul universitar 2019/2020
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Domeniul/Specializarea
Inginerie energetică (ME)
Ingineria mediului (IPMI)
Administrarea afacerilor (ECTS/TS)
Finanțe (Finanțe)
Total

Gradul didactic II
1
1
5
7

25

Gradul didactic I
3
3

Concluzia generală care se desprinde din analiza situației înscrierilor și a promovării
examenului de absolvire a studiilor este aceea că se impune acordarea unui sprijin active
studenților, în elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor, astfel încât să se diminueze numărul
celor care nu au susținut acest examen.

3.5. Analiza Swot a procesului educațional
Din aspectele menționate în cadrul acestui capitol se desprind următoarele aspecte:
Puncte forte: planuri de învățământ revizuite și adaptate la cerințele ARACIS și ale angajatorilor,
care oferă posibilitatea formării unor competențe profesionale adecvate, în conformitate cu
cerințele pieței muncii; sporirea numărului total de studenți la nivel de universitate; obiective clar
formulate și transparente; cooperarea între facultăți în vederea asigurării desfășurării procesului
educațional în bune condiții; recrutarea studenților după principiul egalității șanselor, fără
discriminare; existența suporturilor, îmbunătățirea relațiilor cu mediul de afaceri; elaborarea
fișelor disciplinelor în corelație cu cerințele angajatorilor; ofertă educațională variată, adaptată la
cerințele pieței muncii și ale candidaților la admitere; obținerea avizului ARACIS de menținere a
calității de instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării
competențelor pentru profesia didactică.
Puncte slabe: numărul mare de studenți care nu reușesc să finalizeze studiile, abandonul școlar
înregistrându-se cu preponderență la ciclul I (studii universitare de licență), cu implicații directe
asupra numărului de candidați la admiterea în ciclul II (studii universitare de masterat);
neacreditarea sau neautorizarea unor programe de studii, cu implicații viitoare negative din punct
de vedere al numărului de studenți atrași; numărul mic de cadre didactice care îndeplinesc
standardele minimale pentru obținerea abilitării și organizarea de școli doctorale; numărul redus la
abonamente și publicații de specialitate; dotarea insuficientă cu fond de carte; diminuarea gradului
de inserție în conformitate cu studiile absolvite;
Oportunități: existența unor programe de studii pentru care se înregistrează un interes crescut al
candidaților la admitere (PIPP, LLE-LLR, Drept, ACUI, AMG, EFE, M, AAA, AIA, ș.a.);
posibilitatea înființării unor programe interdisciplinare de studii universitare de masterat; existența
unei cereri de formare continuă a cadrelor didactice; realizarea de colaborări cu ale universități;
Riscuri: renunțarea la studii pe parcursul desfășurării acestora; reducerea populației școlare care
finalizează studiile liceale, cu diploma de bacalaureat; gradul redus de dezvoltare economică, cu
implicații asupra numărului de candidați la concursul de admitere (în special pe locurile cu taxă);
concurența universităților din țară și din străinătate; diminuarea interesului tinerilor pentru
parcurgerea studiilor superioare.
În acest context, se impune acționarea în următoarele direcții: dezvoltarea centrului de
consiliere, prin crearea unei platforme care să faciliteze accesul studenților la servicii de consiliere,
în vederea diminuării abandonului școlar și al elevilor care doresc să continue studiile la nivelul
universității; revizuirea grilei de cercetare în concordanță cu standardele minimale pentru obținerea
gradelor didactice; achiziția de cărți de specialitate publicate în ultimii 2-3 ani, pentru îmbunătățirea
fondului de carte; eliminarea deficiențelor care au stat la baza calificativelor negative înregistrate
la anumite programe de studii universitare de licență; autorizarea de noi cursuri de formare
profesională și de programe postuniversitare de formare continuă; organizarea de evenimente care
să ofere posibilitatea tinerilor să beneficieze de consiliere în vederea continuării studiilor după
obținerea diplomei de bacalaureat.
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CAPITOLUL IV. SITUAȚIA PERSONALULUI UCB

4.1. Situația personalului UCB
Număr total și structura pe categorii de personal
La data de 31 decembrie 2020, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu avea un
număr total de 232 angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și determinată cu
normă întreagă. Dintre aceștia, 131 sunt cadre didactice și cercetători (56,46%) și 101 sunt personal
didactic auxiliar, nedidactic (43,54%).
Dinamica personalului angajat în UCB, perioada 31.12. 2018 – 31.12.2020 este prezentată
în Anexa IV- figura 4.1 și tabelul 4.1.
Număr total și structura pe grade didactice a personalului didactic
În ceea ce privește structura pe grade didactice a personalului de predare titular, aceasta se
prezenta, la 31 decembrie 2020, astfel:
- 25 profesori universitari, adică 19,53% din totalul cadrelor didactice;
- 39 conferențiari universitari, adică 30,46% din totalul cadrelor didactice;
- 53 lectori și șefi de lucrări, adică 41,41% din totalul cadrelor didactice;
- 11 asistenți universitari, adică 8,60% din totalul cadrelor didactice.
Gradele didactice de lector universitar însumează un procent de aprox. 42%). Este asigurată,
astfel, baza lectoratelor pentru activitățile didactice, iar studenții beneficiază de cursuri, mentorat
și consultații de calitate (Anexa IV figura 4.2 Situația posturilor didactice pe functii didactice).
Situația personalului didactic auxiliar și nedidactic
La 31.12.2020 situația personalului didactic auxiliar și nedidactic era următoarea:
Nr total posturi – 141; nr. posturi ocupate – 101.
În Anexa IV, tabelul 4.2 este prezentată- Situația posturilor ocupate și vacante din statul de funcții
de personal didactic auxiliar și nedidactic al UCB, pentru anul 2020, comparativ cu anul 2019.

4.2. Dinamica resurselor umane
- În Anexa IV, figura 4.3 este reprezentată evoluția numărului de angajați ai
Universității, pe total și pe categorii de funcții;
- În Anexa IV, tabelul 4.3, se pot observa modificările structurale înregistrate de
personalul didactic titular al UCB, în ultimii 3 ani;
- În Anexa IV, tabelul 4.4 este prezentată Evoluția raportului nr. studenți/nr. cadre
didactice și de cercetare în perioada 2018-2020;
În Anexa IV, figura 4.4 este prezentată structura posturilor de personal
didactic auxiliar și nedidactic și în tabelul 4.5 Situația posturilor ocupate și vacante din
statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al UCB, pentru anul 2020
comparativ cu ultimii 3 ani, detaliat pe compartimente.

4.3. Situația posturilor vacante
La 31 decembrie 2020, statele de funcții ale componentelor Universității „Constantin
Brâncuși” din Târgu-Jiu însumau un număr total de 225 posturi didactice din care: 128 de posturi
ocupate cu titulari – cadre didactice (56,89%) și 97 de posturi didactice vacante (43,11%). În
Anexa IV, figura 4.5 dinamica posturilor didactice ocupate/vacante 2018-2020.
În Anexa IV, este prezentată situația posturilor didactice ocupate pe componente ale universității,
tabelul 4.6, respectiv tabelul 4.7. Distribuția posturilor ocupate și vacante pe grade didactice, la
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nivelul componentelor UCB, este prezentată în tabelul 4.8, iar în tabelul 4.11. este prezentată
Distribuția cadrelor didactice titulare pe grade didactice și componente UCB.

4.5. Structura resursei umane din UCB
La 31.12.2020, cei 128 de titulari, care ocupă posturi în statele de funcții ale UCB se
distribuie pe grade didactice astfel: Profesor universitar- 19,53%; Conferențiar universitar 30,47%; Lector universitar/Șef lucrări- 41,41%; Asistent universitar - 8,59%.
În Anexa IV sunt prezentate detaliat următoarele tabele și figuri:
- Dinamica numărului de posturi didactice ocupate din statele de funcții UCB, pe grade didactice,
tabelul 4.9;
- Dinamica titularilor (posturi ocupate) pe grade didactice, în perioada 2018-2020, figura 4. 7;
- Distribuția cadrelor didactice titulare pe grade didactice, figura 4.8;
- Distribuția cadrelor didactice titulare pe grade didactice și componente UCB, tabelul 4.10.
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CAPITOLUL V. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE
CERCETARE

5.1. Organizarea activității de cercetare științifică
Obiectivele strategice și direcțiile de acțiune în domeniul cercetării științifice au reprezentat
un punct central al întregii activități, fiind circumscrise creșterii capacității de generare de noi
cunoștințe științifice și al concretizării în publicații științifice, în reviste indexate în baze de date
internaționale, în volumele unor manifestări științifice, dar și în elaborarea și publicarea de cursuri
și monografii.
Desfășurarea activității de cercetare științifică în anul 2020 s-a realizat cu respectarea
prevederilor actelor normative în vigoare la nivel național și european, ale organismelor de
conducere din Universitatea ,,Constantin Brâncuși” 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 și ale Planului Strategic al
Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru perioada 2017-2020.
Activitatea de cercetare s-a organizat și desfășurat la nivelul departamentelor, facultăților,
DPPD, Direcției de Cercetare-Dezvoltare și Management Proiecte, Institutului de Politici Publice,
Administrație și Științele Educației și a universității, în concordanță cu activitățile asumate prin
Planul de cercetare științifică și Planul Manifestărilor științifice pentru anii universitari 2019-2020
și 2020-2021, fiind identificate direcțiile prioritare de cercetare, specifice arealurilor tematice de
referință, din programele naționale și internaționale, precum și pe baza strategiei cu privire la
activitatea de cercetare-dezvoltare, cu accent pe interdisciplinaritate și pe constituirea de grupuri
de cercetare comune în jurul unor programe și proiecte majore.
În cadrul componentelor, activitatea de cercetare științifică s-a desfășurat și prin intermediul
centrelor de cercetare.
La Facultatea de Inginerie funcționează două centre de cercetare:
- Centru regional de cercetare pentru tehnologii energetice durabile RESENERG, cu cinci
laboratoare: L1. Laborator de Expertizare Tehnică a Instalațiilor Energetice; L2. Laborator de
Modelare, Simulare și Management a Proceselor din Industria energetică; L3. Laborator de
Cercetare Aplicată pentru Energii Regenerabile; L4. Laborator de Cercetare a Impactului
Sectorului Energetic asupra Factorilor de Mediu; L5. Laborator de încercări fizico-mecanice
pentru materiale de construcții, dezvoltat în cadrul grantului internațional LIFE 10 ENV RO
00729 “Noi materiale de construcții obținute prin reciclarea eco-sustenabilă a deșeurilor
industriale”, cofinanțat de Comisia Europeană;
- Centru de cercetare pentru fiabilitatea și durabilitatea sistemelor mecanice, cu trei laboratoare:
L1. Laborator de Tehnologii moderne de fabricație; L2. Laborator de Tehnologii de control și
echipamente de măsurare; L3. Laborator de Ingineria și știința materialelor.
De asemenea, în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
activitatea de cercetare științifică s-a desfășurat în cele 3 centre de cercetare, respectiv Centrul de
cercetare interdisciplinară “Konrad Adenauer”, Centrul de cercetări interdisciplinare „Mircea
Eliade” și Centrul de cercetare „Grigore Iunian”.
La Facultatea de Științe Economice, prin Centrul de Studii Economice Fundamentale și
Aplicative (CSEFA) au fost organizate conferințe științifice internaționale (ISSD 2020, 7th
International Conference on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS), 11-12
September 2020; în perioada 11-12 decembrie 2020, cea de-a XVII-a ediție a Conferinței Științifice
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Internaționale ECOTREND 2020, cu tema ,,Effects of economic activity shutdown during the
Coronavirus pandemic”), dar și o serie de activități complementare: analize și expertize, asistență
de specialitate, editare și tipărire de cărți, reviste sau lucrări de specialitate, organizarea
manifestărilor științifice, workshopuri cu mediul de afaceri, întâlniri între studenți și reprezentanții
mediului de afaceri.
În baza Hotărârii Senatului Universității nr. 16/ 30.09.2020, a fost înființat Institutul de
Cercetare a Calității Societății (ICCS), o structură departamentală care asigură managementul și
implementarea activității de cercetare – dezvoltare în domeniul calității societății. Activitatea de
cercetare a Institutului de Cercetare a Calității Societății urmărește strategiile și direcțiile prioritare
la nivel regional, național și internațional, precum și strategia în domeniul cercetării la nivel
instituțional. Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor în domeniile sale de activitate, ICCS va
colabora în special cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) din cadrul Academiei
Române, cu alte institute de cercetare precum și cu organizații și asociații profesionale, instituții de
la nivel local, regional.
La nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu s-a manifestat interes pentru
desfășurarea 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.
Pe parcursul anului 2020 a continuat activitatea de publicare a revistelor gestionate de
facultăți, IPPASE sau DPPD, în format tipărit sau online, precum și indexarea acestora în baze de
date recunoscute în domeniile de știință respective. În acest sens, se pot menționa:
1. Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu - Seria Litere și Științe Sociale,
indexate în 10 baze de date: Directory of Open Access Journals DOAJ, Genamics JournalSeek
Database, IndexCopernicus Journals Master List, EBSCOhost, Scipio, Social Science Research
Network (SSRN), ProQuest, CEEOL, Erih Plus și în 19 cataloage online – au fost editate 2 numere
și un supliment în anul 2020;
2. Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu - Seria Economie, indexate în 17
baze de date internaționale: 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 și 2 cataloage internaționale; în anul 2020
au fost publicate și indexate 6 numere curente;
3. Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu - Seria Inginerie, indexate în 8 baze
de date internaționale: EBSCO, JournalSeek, DOAJ, Open Academic Journals Index(OAJI),
Academic Resource Index ResearchBib, CiteFactor, Global Impact Factor (GIF), Scientific
Indexing Services; în anul 2020 au fost publicate 4 numere, care au fost indexate în bazele de date;
4. Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu - Seria Științe ale Educației, 2
numere/an, indexate în Genamics Journal Seek Database și 1 catalog online New Jour; în anul 2020
au fost editate 2 numere;
5. Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu - Seria Științe Juridice, 4 numere/an,
indexate în 7 baze de date internaționale: Ideas, ERIH PLUS, Genamics, SSRN, EBSCO,
HEINONLINE, PROQUEST și 1 catalog online; în anul 2020 au fost publicate 2 numere;
6. Revista Fiabilitate și Durabilitate, indexată în 6 baze de date: Index Copernicus
EBSCO, JournalSeek, DOAJ, ULRICHS, SCIPIO și în 27 de cataloage internaționale; în anul 2020
au fost editate 2 numere;
7. Surveys in Mathematics and its Applications, în 2020 a fost elaborat volumul 15/2020, indexat
în 8 baze de date internaționale: Scopus, MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt
MATH, Directory of Open Access Journals (DOAJ), AMS Digital Mathematics Registry,
Genamics JournalSeek, EBSCO și EMIS ELibM (The Electronic Library of Mathematics);
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8. Horizons for Sustainability, revistă editată de IPASSE și indexată în 7 baze de date
internaționale: 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; în anul 2020 au fost editate 2 numere.
Manifestările științifice din anul 2020 în cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din
Târgu-Jiu s-au desfășurat în concordanță cu Programul Manifestărilor Științifice al Universității
,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Astfel, s-au organizat 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.
În acest sens, pot fi menționate:
Simpozionul Științific „Educația după pandemie”, al Universității „Constantin Brâncuși” din
Târgu-Jiu, care s-a desfășurat în perioada 6.07.2020 – 10.07.2020 și la care au participat online
și față în față, nume prestigioase ale sistemului educațional românesc: Andrei Marga, Adrian
Gorun, Sergiu Iliescu, Doina Banciu, Ion Cucui, Dumitru Miron, Constantin Brătianu și alții.
Au fost susținute conferințe în plen cu temele: Adrian Gorun – «COVID-19 și remedii la
incapacitatea predictivă a evenimentelor Lebăda Neagră», Andrei Marga – «Educația după
pandemie», Doina Banciu – «Bibliotecile digitale în sprijinul procesului E-learning»,
Constantin Brătianu – «Înțelegerea fenomenelor complexe generate de criza COVID-19»,
Adrian Gorun – «Mistificarea și fetișizarea organismelor consultative ale MEC», StelianSergiu Iliescu – «Învățământul tehnic universitar on-line în timpul pandemiei și după aceasta,
experiența și concluzii preliminarii», Ion Cucui – « Barierele educației on line », George
Niculescu, Aron Jinaru «Spre un nou cod genetic al universității de mâine», Cornelia TomescuDumitrescu – «Provocările universităților datorate COVID-19: impactul psihologic al COVID
19 asupra studenților», Amalia-Venera Todoruț – «O nouă arhitectură a educației în contextul
crizei Covid 19» și Sorin-Vasile Purec – «Viitorul educației». Această prestigioasă manifestare
s-a desfășurat și pe secțiuni: Științe ale Educației și Umaniste, Științe Inginerești, Științe
Politice, Medicale și Comportamentale, Științe Economice și Juridice, Învățământ
preuniversitar, unde cadre didactice, specialiști și cercetători de prestigiu, au prezentat o serie
de teme interesante ale perfecționării sistemului educațional din țara noastră.
Manifestarea Zilele „Constantin Brâncuși” a fost organizată în perioada 18-19 februarie
2020, la care au participat foarte multe personalități și au avut loc o serie de evenimente. La
omagierea marelui sculptor au contribuit deopotrivă artistul plastic italian Vincezo Bianchi,
Doctor Honoris Causa Magna cum Laudae al UCB, comunicările științifice ale profesorilor
universitari Andrei Marga și Adrian Gorun, Adrian Naidin și violoncelul său fermecat dar și o
expoziție a artistului Florin Hutium. Unul dintre cele mai importante momente a fost
inaugurarea „Centrului de Formare, Cercetare și Conservare a Patrimoniului Cultural
„Constantin Brâncuși”, un complex cultural care reunește deopotrivă colecții muzeale, o
bibliotecă tematică, un centru de cercetare și informare. La Sediul Centrului de formare,
cercetare și conservare a patrimoniului cultural „Constantin Brâncuși”, a avut loc un vernisaj
de inaugurare: Omagierea marelui sculptor – expunerea artistului plastic Florin Puiu Hutium,
membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, urmat de o lansare de carte. Manifestările
au continuat cu festivitatea decernării titlului Doctor Honoris Causa Magna cum
Laudae artistului plastic italian Vincezo Bianchi, iar Centrul de formare, cercetare și
conservare a patrimoniului cultural „Constantin Brâncuși” din Str. Vulcan, nr.21 a găzduit
inaugurarea atelierului Vincenzo Bianchi, expozeul „Procesul Brâncuși versus S.U.A. ” și
conferința „Momente din viața și opera lui Constantin Brâncuși ”, momente susținute de Ion
Mocioi, George Niculescu, Lucian Medar și Mihaela Popescu.
Conferința Internațională a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, „The
present day world and its challenges”, 14-18 decembrie 2020, a fost organizată în colaborare
cu Universitatea A Coruña (Spania), Bukovinian University (Ucraina), European School of
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Sustainability Science and Research (Germania) și Centrul de Studii Economice Fundamentale
și Aplicative din cadrul Facultății de Științe Economice, cu obiectivul principal de a oferi o
oportunitate cadrelor universitare și profesioniștilor dintr-o varietate de domenii să se
întâlnească și să facă schimb de idei și expertiză în domeniile politicii, democrației, statului de
drept, diplomației, economiei și dezvoltării durabile, educației și culturii, sănătății, cercetare
științifică și dezvoltare tehnologică; au fost susținute o serie de dezbateri valoroase pe o teme
de interes deosebit, într-un cadru academic favorabil schimbului de idei și unei explorări
științifice proactive, în aria domeniilor abordate: The new existential matrix and the current
world – Adrian Gorun; Crizele actuale – Andrei Marga; Analysis of the European Union's need
for a global response to a few of the most important revolutions that will intensify in the future
- Dumitru Miron; The cooperation U.E. – N.A.T.O. in the field of cyber security – Turliuc
Cătălin ș.a.;
Conferințele și evenimentele științifice organizate de Facultatea de Științe ale Educației, Drept
și Administrație Publică, IPPASE și DPPD, în cadrul cărora au fost abordate teme interesante
și de actualitate, fiind susținute lucrări de o certă relevanță științifică, respectiv: 8 decembrie
2020 - Simpozionul ,,Constituția României între continuitate și reformare”; 10 decembrie 2020
- Conferința „Protecția europeana și internațională a drepturilor omului”; 15 septembrie 2020 Conferința anuală a DSJ, „Legislația românească între tradiție și reformă”; 8 mai 2020 Simpozion online, „Ziua Europei, Strategia Europa 2020” – bilanț; 2 septembrie 2020 –
Simpozion „Ziua limbii române, Limbă și identitate națională”; 4 decembrie 2020 - Conferința
Științifică a Departamentului de Științe Politice și Management Public „Administrația Publică
în era globalizării”; 20 nov. 2020, Masă rotundă DSJCJ, „ Protecția drepturilor copilului în
spațiul european”; 04.12.2020 - Conferința DSPMP „Administrația publica in epoca
globalizării”; 05.oct.2020 - „Ziua internațională a Educației”; 30.10.2020 - Conferința națională
„Pandemie versus Securitate. Sănătatea- quo vadis”; 09-12.dec.2020 - Seria conferințelor
„România postdecembristă”; 20.11.2020 - Conferința națională „Intelligence & Diplomație”,
UCB Târgu-Jiu & Centrul de Strategii Aplicate; la DPPD au avut loc o serie de dezbateri
(25.09.2020 - „Ce înseamnă „metode active și școală activă„ în educație și pedagogie”;
22.09.2020 - „Rolul practicii pedagogice în formarea viitoarelor cadre didactice și măsuri de
eficientizare (nivelul preșcolar și nivelul primar, DPPD)”) și mese rotunde (16.09.2020 - „Idei
și valori universale în educație”; 22.09.2020 - „Relevanța calității în educație. Noi abordări și
perspective”; 16.09.2020 - „Conducerea de sine a clasei de elevi”; 25.09.2020 - „Practici
educaționale privind prevenirea fenomenului de bullying”).
Conferința Internațională Information Society and Sustainable Development, Facultatea de
Științe Economice, 11-12 September 2020, în parteneriat cu Economics Research Center,
Romanian American University, Bucharest, Romania; Center for Resources and Research in
Tourism – CERC Tourism, University “Ștefan cel Mare” of Suceava, Romania; Research
Center in Innovative and Regional Tourism, University of Craiova, Romania; European School
of Sustainability Science and Research (ESSSR); Research and Transfer Centre „Sustainable
Development and Climate Change Management”, Hamburg University of Applied Sciences,
RCE Hamburg and Region, Germany; Economic Development and Social Sustainability
Research Group (EDaSS), University of A Coruña, Faculty of Economy and Business,
Department of Economic Analysis and Business Administration, Spain; Institute of Economy
and Finance, University of Szczecin, Poland; Research Institute of University of Economics –
Varna, Bulgaria; Wyższe Szkoły Bankowe University in Wroclaw, Poland; Institute for
Economic Research, Torun, Poland. În programul conferinței au fost acceptate 76 lucrări,
prezentate pe cele 5 secțiuni.
Conferința Științifică Internațională ECOTREND 2020, a XVII-a ediție, Facultatea de
Științe Economice, 11-12 decembrie 2020, cu tema ,,Effects of economic activity shutdown
during the Coronavirus pandemic”. În programul conferinței, au fost înscrise 79 de lucrări din
care: 3 lucrări invitate în plenul conferinței, susținute de personalități științifice de prestigiu din
țară și străinătate, 76 comunicări orale. La acest eveniment științific au fost transmise lucrări
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de cadre didactice din învățământul superior și cercetători din universități țară(The Bucharest
University of Economic Studies; University of Craiova; Valahia University of Târgoviște;
Constantin Brâncuși University of Târgu-Jiu; University ,,Lucian Blaga”, Sibiu; University of
Bucharest; University "1 Decembrie 1918"Alba Iulia; Sapientia University Cluj-Napoca;
,,Artifex” University of Bucharest; Titu Maiorescu University; West University of Timișoara)
și din străinătate(University of Economics Varna, Bulgaria; Academy of Economic Studies of
Moldova; University of A Coruna – Spain).
În data de 05.09.2020, Facultatea de Științe Economice, Departamentul de Management și
Administrarea afacerilor a organizat Ediția a IV-a a Workshop-ului „Turismul și dezvoltarea
durabilă: realități, provocări, oportunități”.
Simpozionul național cu participare internațională ,,Symposium – Durability and
Reliability of Mechanical Systems – SYMECH 2020”, 22-23 mai 2020, organizat de
Departamentul IIA din cadrul Facultății de Inginerie, de Centrul de Cercetare Fiabilitatea și
Durabilitatea Sistemelor Mecanice în parteneriat cu AGIR România, filiala Gorj. În cadrul celor
4 secțiuni ale Simpozionului au fost prezentate 34 de lucrări științifice, primite de la cadre
didactice de la Universități din țară(Universitatea Politehnica București, Universitatea de
Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara,
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea din Petroșani,
dar și din străinătate (Ucraina, Slovacia).
International Scientific Conference “The Infinity of Human Performance” ISC-IHP, 8th
EDITION, organizată în perioada 28-29 septembrie 2020, de către Facultatea de Științe
Medicale și Comportamentale în colaborare cu NIGDE UNIVERSITY, TURKEY, School of
Physical Education and Sports Academy under the patronage of F.I.E.P. EUROPE
INTERNATIONAL FEDERATION OF PHYSICAL EDUCATION and ISTANBUL GEDIK
UNIVERSITY Faculty Of Sport Sciences.
Conferința națională cu participare internațională CONFERENG 2020, a XXVI-a ediție,
20-21.11.2020, organizată de Facultatea de Inginerie, sub patronajul Academiei de Științe
Tehnice din România; în cadrul celor 5 secțiuni au fost prezentate 79 de lucrări științifice,
elaborate de autori de la universități din țară (Universitatea Politehnica București, Universitatea
din Craiova, Universitatea din Petroșani, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca,
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea Transilvania din Brașov) sau din străinătate
(Universitatea Tehnică Kharkhov din Ucraina, Universitatea din New Delhi, India,
Universitatea Tehnică din Gabrovo din Bulgaria, Jade University of Applied Sciences,
Wilhelmshaven, din Germania), dar și de cadre didactice de la colegii din țară (Colegiul Iuliu
Maniu, București) și din județ (Colegiul Energetic Târgu-Jiu); lucrările conferinței s-au
publicat în 3 numere din Analele UCB, Seria Inginerie, nr. 2, 3 și 4/2020.
Pe parcursul anului 2020, au fost organizate și o serie de dezbateri televizate, sub egida
Tribuna ideilor, o mare parte dintre acestea abordând teme de un real interes și actualitate pentru
domeniul educației, respectiv: Societatea – Democrație, Educație, Cultură, 11 decembrie 2020,
Adrian Gorun și Vasile Sorin Purec; Privire în viitorul învățământului, 20 noiembrie 2020, Andrei
Marga, Adrian Gorun; Aron Jinaru și Niculescu George; Viitorul educației, 18 noiembrie 2020,
Vasile Sorin Purec și studenți de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Inginerie;
Educația după pandemie, 6 iulie 2020, Andrei Marga și Adrian Gorun.
O importanță deosebită s-a acordat organizării manifestărilor științifice studențești. În acest
sens se remarcă:
 Sesiunea de comunicări științifice studențești ECOSTUDENT, ediția a XIV-a, 18-19
septembrie 2020, cu scopul de a promova rezultatele cercetării științifice studențești, de a
identifica, pregăti, stimula și valorifica potențialul tinerilor capabili de performanțe. În data de
18 septembrie 2020 a fost organizat Workshop-ul online Digitalizarea și piața forței de muncă,
la care alături de studenți și cadre didactice au fost invitați să participe toți cei interesați de piața
forței de muncă (reprezentanți ai mediului de afaceri, autorități publice, ONG-uri, mass-media,
s.a.), workshop-ul dorindu-se a fi o platformă de dezbatere online, networking și cooperare.
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Workshop-ul a fost difuzat LIVE pe pagina facebook dedicată Sesiunii de comunicări științifice
studențești ECOSTUDENT, iar evenimentul a fost susținut de speakeri cu experiență acumulată
în domeniul IT și economic, astfel:
 Mircea Constantin Șcheau (Manager Program Securitate cibernetică, I2DS2), cu tema Rolul
educației în fața provocărilor cibernetice;
 Dan Cîmpean (Director General al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate
Cibernetică – CERT-RO), cu tema Securitatea cibernetică;
 Radu Stănescu (consultant în securitatea informației în Parlamentul European), cu tema
Vulnerabilitatea umană în securitate cibernetică;
 Nicolae-Cristian Juscu (Expert contabil autorizat, Titular al brandului Expert Control), cu tema
Digitalizarea și automatizarea – soluții pentru diminuarea deficitului forței de muncă și
reducerea costurilor cu forța de muncă calificată.
În data de 19 septembrie 2020, a avut loc susținerea online a 21 comunicări științifice
acceptate, iar o parte dintre lucrările susținute în cadrul conferinței vor fi publicate în revista de
cercetare științifică a studenților economiști. La acest eveniment au participat studenți de la centre
universitare precum: Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie
Agroalimentară și a Mediului, Facultatea de Business și Turism; Facultatea de Administrarea
Afacerilor cu Predare în Limbi Străine; Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Științe
Economice; Universitatea din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Științe Economice; Universitatea Valahia din
Târgoviște, Facultatea de Științe Economice; Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu,
Facultatea de Științe Economice, fiind acordate certificate de participare și 8 diplome aferente
premiilor. La eveniment a participat și o elevă din an terminal, afiliată la Colegiul Național Tudor
Vladimirescu din Târgu Jiu.
 Sesiune de comunicări pentru studenții programelor de studii juridice ,,Reformarea instituțiilor
juridice tradiționale și noile instituții juridice în dreptul românesc”, 15 septembrie 2020,
organizată de Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică;
Activitatea științifică studențească a continuat să se desfășoare și în cadrul unor cercuri
științifice, fiind vizată stimularea interesului studenților pentru activitatea de cercetare științifică,
crearea unui climat favorabil confruntărilor de idei, cercetărilor teoretice, practice și experimentale,
susținerea și publicarea rezultatelor în reviste de specialitate sau în cadrul comunicărilor științifice
studențești. În cadrul Facultății de Științe Economice există 2 cercuri științifice studențești: Eugeniu
Carada și Management-Marketing.
În data 24 ianuarie 2020 Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale a organizat
competiție sportivă, „Cupa EFS-KEFS la SCHI – competiție sportivă pe universitate la discipline
sportive de iarnă”.
În cadrul Facultății de Inginerie, în anul 2020, datorită situație create de Covid-19, activitatea
cercurilor studențești a fost întreruptă. Cu toate acestea, cu ajutorul cadrelor didactice, care i-au
îndrumat și în pandemie, studenții de la Ingineria Sistemelor au participat la Simpozionul
Internațional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” BACStud2020, desfășurat în
perioada 15-17 octombrie 2020, la Oradea & Băile Felix și au obținut următoarele premii:
 Locul 1- Popescu-Dascălu George-Daniel, Darac Alexandru Marian, anul IV IS, Metode
avansate de control al unui robot capabil să urmărească o linie, Coordonatori: conf. univ. dr.
ing. Grofu Florin, conf. univ. dr. ing. Borcoși Ilie;
 Locul 2 - Roxana Dobrescu, anul IV IS, Sistem pentru verificarea existenței de microfisuri în
obiecte ceramice, Coordonatori: conf. univ. dr. ing. Grofu Florin.

5.2. Rezultatele activității de cercetare științifică
Evaluarea activității științifice, pe baza principalilor indicatori de raportare
(contracte/granturi obținute în competiții naționale și internaționale, articole publicate în
reviste/conferințe ISI, articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale, articole
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susținute în conferințe științifice, cărți publicate la edituri recunoscute CNCS, cărți publicate la
edituri internaționale, premii și recunoaștere a activității științifice), pentru anul 2020, este
reflectată în Tabelul nr. 2.1, iar situația comparativă cu anul 2019, este prezentată în Figura nr. 2.1.
Tabelul nr. 5.1. Indicatori de raportare a activității de cercetare științifică pentru anii 2019- 2020
Nr.
Denumire indicator
2019
2020
crt.
I1

Cărți publicate în edituri internaționale de prestigiu/capitole de cărți

1

1.5

I2

Cărți publicate în edituri naționale recunoscute CNCS/capitole de cărți

25

33

I3

Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internațional WoS
(SCIE, SSCI), situate în ,,zona roșie” (Q1), ,,zona galbenă” (Q2),
AHCI
Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internațional WoS,
situate în ,,zona gri”, AHCI
Articole publicate în reviste indexate în baze de date Master Journal
List (inclusiv ESCI) și articole publicate în reviste indexate SCOPUS
Articole publicate în volumele unor conferințe internaționale indexate
WoS și/sau cele organizate de societăți profesionale internaționale
Articole publicate în reviste indexate BDI, inclusiv ERIH PLUS

10

4.83

7

4.4

3

16.05

7

10.2

246

212

94

90

4

4

1

5

234

313

5

13

5

8

3
2

1
-

6

0.36

54

233

I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10

Articole publicate în volumele cu referenți ale unor manifestări
științifice internaționale
Articole publicate în volumele cu referenți ale unor manifestări
științifice naționale sau naționale cu participare internațională
Articole publicate în alte reviste

I13

Participare cu articole la conferințele organizate de către Universitatea
,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
Inițiativa de a atrage fonduri de cercetare prin aplicații depuse în
competiții de cercetare naționale/internaționale
Proiecte câștigate în competiții naționale

I14

Proiecte câștigate în competiții internaționale

I15
I17

Contracte încheiate cu companii din țară și străinătate
Brevete care aparțin universității / Produse cu drept de proprietate
intelectuală
Activități sportive și de creație artistică
Alte activități

I11
I12

I18
I19
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Figura nr. 5.1. Activitatea de cercetare științifică, pe baza indicatorilor de raportare,
pentru anul 2020, comparativ cu anul 2019
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În cursul anului 2020 au fost publicate peste 342,48 de lucrări științifice, dintre care 19,43
au fost indexate ISI, iar dintre lucrările publicate în reviste cu indicatori scientometrici calculați,
25% au fost publicate în reviste situate în Q1 și Q2. Se poate remarca un număr de 34,5 cărți
publicate în anul 2020, dintre care 1,5 cărți publicate în edituri internaționale de prestigiu. De
asemenea, un număr de 212 articole au fost publicate în reviste recunoscute la nivel internațional
din fluxul principal de publicații indexate BDI și 90 articole în volumele cu referenți ale unor
manifestări științifice internaționale/ naționale sau în alte reviste. Se observă un număr semnificativ
de participări cu articole la conferințele și simpozioanele organizate în universitate (313) și la
diferite activități, respectiv o creștere a numărului de citări în articole și cărți(333). O contribuție
majoră la creșterea prestigiului universității o are numirea Președintele Senatului Universității
„Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, profesor universitar doctor Adrian Gorun - membru de onoare
al Academiei Oamenilor de Știință din România. De asemenea, tot cu această ocazie, cartea
președintelui Senatului UCB, „Pedagogie și Doctrine Pedagogice” a obținut premiul „Constantin
Noica” la secțiunea filosofie.
Totuși, comparativ cu anii anteriori, producția științifică a înregistrat o scădere vizibilă,
între cauzele determinante înscriindu-se: scăderea numărului de cadre didactice și cercetători care
au publicat lucrările susținute în cadrul conferințelor și simpozioanelor UCB; implicarea redusă în
accesarea competițiilor în domeniul proiectelor de cercetare; decalajul între momentul publicării
unui articol și cel al indexării acestuia în bazele de date; nivelul insuficient al resurselor financiare
pentru finanțarea de granturi pentru cercetare și acordarea de vouchere în vederea publicării de
articole științifice/ instituirea unui sistem de recompensare a excelenței în cercetare. 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. Cadrele
didactice și studenții implicați în activitatea de cercetare au acces prin programul ANELIS+ la mai
multe baze de date: AIP Complete, American Chemical Society Web Editions, American Physical
Society Journals, American Physical Society Publications, Cambridge Journals Online, Directory
of Open Access Journals, Ebrary Academic Complete Subscription Collection, Emerald
Management 200, IEEE/IET Electronic Library (IEL), InformaWorld (Taylor & Francis), IOP
Publishing Current Journals Archive, JSTOR Arts & Sciences I Archive and Current Collection,
JSTOR Arts & Sciences V Archive and Current Collection, JSTOR Arts & Sciences VII Archive
and Current Collection, JSTOR Arts & Sciences XII, MathSciNet, Nature Journals Online, Oxford
Journals, PROLA - Physical Review Online Archive, ProQuest Central, Reaxys, Refworks, SAGE
Humanities and Social Science Package, ScienceDirect Freedom Collection, Scopus, SpringerLink
Contemporary, ISI Web of Science, Wiley-Blackwell Full Collection, ce permit accesul la lucrări
științifice din diferite domenii.

5.3. Atragerea de fonduri pentru activitatea de cercetare științifică și creație
universitară
Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a vizat desfășurarea unei activități de
cercetare științifică care să-i asigure o identitate în spațiul academic național și internațional.
Organizarea activității de cercetare științifică a vizat:
 stimularea interesului studenților pentru activitatea de cercetare științifică prin coordonarea și
îndrumarea acestora, realizarea unor activități specifice în cadrul cercurilor științifice
studențești, elaborarea unor lucrări de licență și disertație care să includă și rezultatele unor
activități de cercetare; astfel, cadrele didactice au îndrumat studenții în elaborarea unor lucrări
științifice publicate în reviste studențești sau susținute în cadrul unor conferințe, simpozioane
sau concursuri (Ecostudent), fiind acordate certificate de participare și diplome aferente
premiilor.
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 dezvoltarea colaborărilor în domeniul cercetării în cadrul unor colective de specialiști din
Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și universități de prestigiu din țară și
străinătate (Universitatea Jade din Wilhelmshaven, Germania; ASE București; Universitatea A
Coruna, Spania; Universitatea de Petrol și Gaze, Ploiești; 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 publicațiilor științifice ale cadrelor didactice spre reviste științifice sau edituri
recunoscute pe plan național și internațional (Gorun A.-coordonator, Pedagogy and
pedagogical doctrines. A textbook - Editura STAMOULIS PUBLICATIONS S.A; Popescu I.,
Luca L., Cherciu M., Marghitu D., Mechanisms for generating mathematical curves - Editura
Springer).
Proiecte, contracte și granturi
În anul 2020, la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu s-au încheiat
următoarele contracte/ proiecte de cercetare, care au asigurat transferul de cunoștințe, tehnologii și
rezultate:
- patru contracte de finanțare de tip FDI: în anul 2020 au fost depuse 5 propuneri de
proiecte în cadrul competiției FDI 2020, organizată de MEN, dintre care au fost finanțate 4, după
cum urmează:
 Domeniul 1: Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului
la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii ADMITERE ONLINE – UCB (Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu), CNFISFDI-2020-0475, valoare finanțată 130.000 lei;
 Domeniul 2: Internaționalizarea învățământului superior din România - Dezvoltarea și
consolidarea relațiilor internaționale ale UCB, CNFIS-FDI-2020-0633, valoare finanțată
280.000 lei;
 Domeniul 3: Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a
stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților
didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea
studenților; Laborator de Practică – Tehnologii digitale în pomicultură, CNFIS-FDI-20200580, valoare finanțată 220.000 lei;
 Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei
și eticii academice; ”Împreună actori educaționali și din mediul de afaceri pentru creșterea
calității serviciilor educaționale”, CNFIS-FDI-2020-0550, valoare finanțată 110.000 lei;
De asemenea, au fost încheiate contracte de finanțare pentru următoarele proiecte POCU
câștigate în anul 2020:
 POCU/626/6/13/133105 - „Primul pas pentru o carieră de succes!”, perioada de
implementare - 5.09.2020 – 04.09.2022;
 POCU/626/6/13/132975 - „MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”,
perioada de implementare - 02.09.2020 – 01.09.2022.
În anul 2020, au continuat activitățile specifice în cadrul următoarelor proiecte:
- pe axa POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol 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:
 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;
 UCB susține antreprenorialul, POCU/82/3/7/105646, valoare - 9.490.028,66 lei beneficiar;
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 Start-up InGenius Way! - Program de dezvoltare a antreprenorialului în regiunea Sud-Vest
Oltenia, POCU/82/3/7/105646, valoare - 10.952.186,00 lei, partener;
 START-UP PENTRU EXCELENȚĂ, POCU /82/3/7/104021, valoare - 11.294.602,50 lei
- partener;
 Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia, POCU/82/3/7/106931, valoare 10.997.633 lei – partener;
 Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative,
POCU/121030, 5.794.496,69 lei - partener.
- un proiect în cadrul Programului Operațional Competitivitate:
 Utilizarea deșeurilor din industriile extractivă, energetică și metalurgică drept surse
alternative de materii prime la fabricarea produselor refractare, termoizolatoare și a
materialelor de construcții (UCB-ECOTECH)- Programul Operațional Competitivitate 82/08.09.2016;
Achizițiile efectuate în cadrul acestor proiecte au permis și realizarea unor dotări în cadrul
universității (mobilier, aparatură, birotică etc). În plus, imaginea universității a fost intens
promovată în mediul antreprenorial din țară și din străinătate. 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.

5.4. Sprijinirea și stimularea activității de cercetare științifică. Etica în cercetare
Misiunea Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în domeniul cercetării
științifice vizează dezvoltarea și consolidarea unui mediu de cercetare propice pentru toți membrii
comunității academice, astfel încât să se asigure un proces continuu de furnizare de noutăți
științifice, atât la nivelul componentei fundamentale cât și a celei aplicative. Activitatea de
cercetare științifică a reprezentat și în anul 2020 o componentă de bază subsumată obiectivelor
strategice și operaționale ale universității. Planificarea acestei activități s-a realizat în concordanță
cu propunerile departamentelor, facultăților și ale IPPASE, concretizându-se în două documente
fundamentale: Planul activităților științifice propuse în anul universitar 2020-2021 și Planul de
cercetare pentru anul universitar 2020-2021 (pentru perioada octombrie – decembrie 2020, în timp
ce pentru perioada ianuarie 2020-septembrie 2020 au fost utilizate planurile aprobate pentru anul
universitar 2019-2020). Documentele de planificare precizate au fost elaborate în urma unui proces
de consultare și implicare a tuturor structurilor academice, fiind respectate bunele practici în
domeniul cercetării științifice. De asemenea, trebuie precizat faptul că nu au fot semnalate abateri
de la etica în cercetare.
Raportarea rezultatelor cercetării și diseminarea acestora s-a realizat prin documentele
elaborate, prezentate și aprobate: Raportul privind activitatea de cercetare științifică pentru anul
universitar 2019-2020, Raportul privind îndeplinirea Planului operațional. Monitorizarea
rezultatelor activității de cercetare științifică a fost realizată de Departamentul de Cercetare,
Dezvoltare și Management Proiecte, care a centralizat rapoartele transmise de departamente și a
elaborat raportul menționat anterior. Pentru stimularea contribuției la asigurarea vizibilității
științifice a universității, prin publicații de un real interes pentru membrii comunităților academice,
științifice sau al specialiștilor în domeniu, în criteriile de evaluare anuală și de promovare a
personalului didactic au fost incluși indicatori de performanță, în corelație cu legislația în vigoare.
În anul 2020 nu au fost alocate vouchere cadrelor didactice/cercetătorilor pentru
participarea la conferințe sau publicarea de lucrări științifice, pe fondul necesității redresării
situației financiare a universității.

5.5. Analiza SWOT a activității de cercetare
La nivelul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în anul 2020, activitatea de
cercetare s-a concretizat în publicarea de cărți și articole în diferite domenii, corespunzător
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preocupărilor cadrelor didactice și cercetătorilor științifici. Comparativ cu anul anterior, se remarcă
o creștere a numărului total de articole publicate în reviste indexate WoS, Master Journal List,
Scopus sau în volumele unor conferințe internaționale indexate WoS. Imposibilitatea participării
la diverse conferințe naționale sau internaționale a dus la diminuarea numărului de articole
publicate în reviste BDI. În schimb, se remarcă organizarea unor conferințe științifice la nivelul
universității care au asigurat un cadru științific de înaltă ținută academică și dezbaterea unor
probleme relevante pentru membrii comunității academice, cercetători și specialiști.
Din analiza activității de cercetare se desprind următoarele aspecte:
Puncte tari:
 Publicarea unui număr semnificativ de cărți în anul 2020, dintre care 2,44 cărți de o valoare
deosebită, în domeniul educației și ingineriei, publicate în edituri internaționale de
prestigiu;
 Organizarea unor conferințe și evenimente prestigioase, cu participarea unor specialiști de
o reputație științifică internațională;
 Abordarea interdisciplinară a temelor de cercetare asumate, o dezvoltare a spiritului de
cercetare în echipă, de colaborare;
 Obținerea unor cotații superioare pentru revistele universității și indexarea în numeroase
baze de date;
 Implicarea personalului didactic și de cercetare în studierea și găsirea de soluții la
problemele majore ale umanității (poluarea, încălzirea globală, sărăcia, criza demografică,
securitatea ș.a.).
Puncte slabe:
 numărul mic de articole publicate în reviste indexate WOS;
 reducerea numărului de articole BDI publicate;
 numărul mic de inițiative în accesarea granturilor de cercetare și educaționale în
competițiile naționale și internaționale;
 numărul mic al mobilităților inter-universitare și al dezvoltării de proiecte comune, cu
aplicarea rezultatelor în procesul de învățământ;
 gradul redus de parteneriate de cercetare cu instituții de învățământ superior din țară sau
din străinătate;
 implicarea redusă a studenților în activitatea de cercetare;
 resurse insuficiente pentru crearea unei baze moderne de cercetare.
Oportunități:
 existența unor laboratoare noi, care permit efectuarea unor activități de cercetare
aplicativă;
 dezvoltarea unor relații de colaborare cu specialiști din alte universități din țară și din
străinătate și formarea unor colective de cercetare interdisciplinară;
 posibilitatea de sporire a vizibilității publicațiilor UCB prin indexarea în baze de date
internaționale.
Vulnerabilități:
 diminuarea veniturilor obținute din activitatea de cercetare;
 interesul scăzut al mediului de afaceri din județul Gorj și zonele limitrofe pentru
încheierea de contracte de cercetare.
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CAPITOLUL VI. ASIGURAREA CALITĂȚII ACTIVITĂȚILOR
În Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu se aplică Codul de Asigurare a
Calității, document care include un set minim de principii, valori și reguli ce trebuie luate ca
referință în activitățile de autoevaluare și în cele de evaluare a calității personalului didactic,
cercetătorilor și a personalului didactic auxiliar și administrativ din universitate. Rectorul are o
Declarație de Politică în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale.
Declarația este comunicată tuturor angajaților universității, aceasta fiind disponibilă pe pagina web
a universității. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din universitate a fost înființată
în conformitate cu prevederile Legii 87/2006 și a Cartei Universității. Activitatea comisiei este
reglementată de Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. La nivelul
facultăților există comisiile calității, comisii care au rol de a monitoriza îndeplinirea criteriilor de
calitate pe programele de studiu. Aceste comisii colaborează cu CEAC în vederea evaluării și
asigurării calității tuturor programelor de studii din Universitate. Comisia pentru Evaluarea și
Asigurarea Calității coordonează aplicarea procedurilor și activitățile de evaluare și asigurare a
calității, elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea în Universitate. Raportul
este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare pe site-ul Universității.

6.1. Activitatea Departamentului pentru Asigurarea Calității
Departamentul pentru Asigurarea Calității și-a desfășurat activitatea permanent în
concordanță cu responsabilitățile descrise în regulamentul propriu (Regulament de organizare și
funcționare a Departamentului pentru Asigurarea Calității) precum și în: Regulamentul privind
evaluarea de către studenți a cadrelor didactice, Regulamentul privind evaluarea mediului de
învățare, Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a
fiecărui program de studiu, Regulamentul privind evaluarea colegială, procedura de lucru
Evaluarea internă periodică a programelor de studiu, procedura de lucru Monitorizarea opiniei
absolvenților din Târgu-Jiu privind procesul de învățare din perioada studiilor universitare,
procedura de lucru Monitorizarea opiniei angajatorilor privind pregătirea absolvenților etc.
Principalele activități care s-au desfășurat pe parcursul anului 2020 au fost următoarele:

a elaborat și pus la dispoziția tuturor structurilor academice din universitate documente
utile cu privire la evaluarea și asigurarea calității;

a colaborat permanent cu Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și a efectuat
activitățile ce îi revin în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al
CEAC și Regulamentul de organizare și funcționare al DAC;

a colaborat și a oferit suport Responsabililor pentru Asigurarea Calității și
Coordonatorilor programelor de studii la elaborarea Rapoartelor de Calitate pe facultăți
și a Rapoartelor de Autoevaluare Internă ale programelor de studii în vederea
autorizării, acreditării sau evaluării periodice efectuate de ARACIS;

a colectat rapoartele anuale ale facultăților privind evaluarea și asigurarea calității;
datele din aceste rapoarte au fost prelucrate și introduse în Raportul anual privind
evaluarea și asigurarea calității în UCB;

a oferit toate datele necesare CEAC-ului, pentru întocmirea Raportului anual privind
evaluarea și asigurarea calității în UCB;

a verificat și a avizat rapoartele de autoevaluare internă ale programelor de studii de
licență și master, ce au fost trimise la ARACIS, în vederea acreditării, autorizării sau
evaluării periodice;
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a întocmit partea generală, referitoare la universitate, a rapoartelor de autoevaluare
internă a programelor de studii de licență, transmise la ARACIS pentru evaluare
externă;
a întocmit partea generală, referitoare la universitate, a rapoartelor de autoevaluare
internă a programelor de studii de masterat, în conformitate cu metodologia actuala a
ARACIS, dosare transmise la ARACIS pentru evaluare externă;
a centralizat și a prelucrat rezultatele evaluărilor periodice privind monitorizarea
opiniei absolvenților și monitorizarea opiniei angajatorilor;
a colectat și actualizat date privind asigurarea calității, pe care le-a solicitat la mai
multe compartimente/ departamente: Biblioteca, Tipografia, Compartimentul Resurse
Umane și Salarizare, Departamentul de Relații Internaționale și Programe Comunitare,
Direcția de Cercetare, Dezvoltare și Management Proiecte, Secretariatele facultăților,
Secretar Șef Universitate, DPPD, Direcția Generală Administrativă, etc.;
a formulat propuneri privind îmbunătățirea activităților de asigurare și evaluare a
calității;
a centralizat și a gestionat informații necesare întocmirii rapoartelor privind asigurarea
calității;
a revizuit proceduri și regulamente interne privind asigurarea și evaluarea calității;
a transmis materialele necesare pentru actualizarea site-ului universității la pagina
dedicată DAC.

Evaluarea programelor de studii
Evaluarea internă a programelor de studii
În universitate se realizează evaluarea internă periodică a programelor de studiu, urmărinduse armonizarea lor continuă cu cerințele pieței calificărilor universitare. Evaluarea internă a
programele de studii se face periodic de către Corpul Auditorilor Interni, conform procedurii
Evaluarea internă a calității programelor de studii. Evaluarea internă programelor de studiu din
universitate presupune raportarea la standardele elaborate de către ARACIS precum și la criteriile
specifice aprobate de Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.
În anul 2020, datorită situației create de pandemia de Covid19, la nivel național au fost
declarate lunar perioade de stare de urgență sau stare de alertă, fapt care a determinat desfășurarea
activităților didactice în sistem online. Astfel, nu au fost condiții prielnice pentru desfășurarea
auditului intern al programelor de studii.
Evaluarea externă a programelor de studii
In ANEXA VI, tabelul 6.1. este prezentată situația programelor de studii evaluate de către
ARACIS în anul 2020. În anul 2020 au fost evaluate extern de către ARACIS un număr de 10
programe de studii.
În urma evaluării periodice din partea comisiei ARACIS din luna martie 2020,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a obținut avizul de menținere a calității
de instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării
competențelor pentru profesia didactică.
Anul 2020 a tras un uriaș semnal de alarmă în privința involuției exigenței în privința
calității programelor de studii, deoarece din cele 10 evaluări externe, 5 au fost negative, adică 3
neacreditări, o neautorizare și o acreditare cu încredere limitată. Toate cele 5 programe de studii
vor primi vizită la un an.
În anul 2019 a fost elaborat Raportul Instituțional de Autoevaluare precum și alte
documente necesare evaluării instituționale periodice. În luna octombrie 2019 Universitatea a
primit vizita comisiei ARACIS de evaluare instituțională periodică în urma căreia prin Hotărârea
Consiliului ARACIS din data de 27.02.2020, a primit calificativul Încredere.
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Evaluarea mediului de învățare
Evaluarea mediului de învățare de către studenți se realizează în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind evaluarea mediului de învățare, aprobat de Senatul Universității
„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. În anul universitar 2019-2020, ca urmare a desfășurării
activităților didactice în sistem online, nu s-a putut realiza evaluarea mediului de învățare
conform prevederilor Regulamentului privind evaluarea mediului de învățare.
Monitorizarea opiniei absolvenților Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
privind procesul de învățare din perioada studiilor universitare
Monitorizarea opiniei absolvenților Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
privind procesul de învățare din perioada studiilor universitare este o activitate care se face anual,
în toate facultățile și departamentele universității, în conformitate cu prevederile procedurii de lucru
PL 109 „Monitorizarea opiniei absolvenților din Târgu-Jiu privind procesul de învățare din
perioada studiilor universitare”.
Rezultatele prelucrării chestionarelor pentru anul universitar 2019/2020, pentru fiecare
facultate, pe programe de studii sunt prezentate in Anexa VI, figurile 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4, iar în
tabelul 6.2. Rezultatele opiniei absolvenților pe facultăți și universitate pentru anul universitar
2019/2020.
Monitorizarea opiniei angajatorilor privind pregătirea absolvenților
Universității
,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu privind procesul de învățare din perioada studiilor
universitare este o activitate care se face anual, în toate facultățile și departamentele universității,
în conformitate cu prevederile procedurii de lucru PL 108 „Monitorizarea opiniei angajatorilor
privind pregătirea absolvenților ”.
Rezultatele prelucrării chestionarelor pentru fiecare facultate, pe programe de studii, sunt
prezentate in Anexa VI, figurile 6.5, 6.6 , 6.7 și 6.8, iar în tabelul 6.3. Rezultatele opiniei
angajatorilor pe facultăți și universitate pentru anul universitar 2019/2020.
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți este o activitate care se realizează anual, în
toate facultățile și departamentele universității, în conformitate cu prevederile Regulamentului de
evaluare a cadrelor didactice de către studenți, aprobat de Senatul Universității „Constantin
Brâncuși” din Târgu-Jiu. În anul universitar 2019-2020 nu s-a efectuat evaluarea cadrelor didactice
de către studenți întrucât, datorită desfășurării online a activităților didactice, nu s-au îndeplinit
cerințele Regulamentului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, valabil pentru
anul universitar 2019-2020.
În cursul anului 2020 s-au elaborat, revizuit și aprobat, la nivel de universitate, un număr de
47 regulamente, metodologii, proceduri și alte documente instituționale. Menționăm ca DAC a
acordat îndrumare pentru elaborarea unora dintre acestea și a codificat documentele în conformitate
cu procedura corespunzătoare. Pe parcursul anului 2020, Departamentul pentru Asigurarea Calității
a inițiat revizuirea unui număr de cinci proceduri/ regulamente specifice activității de evaluare a
calității proceselor de învățământ desfășurate în universitate (prezentate în Anexa VI ).

6.2. Comisa pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
În Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu funcționează Comisia pentru
Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) care a fost înființată în conformitate cu prevederile Legii
87/2006 și a Cartei Universității. Activitatea CEAC este reglementată de Regulamentul de
organizare și funcționare al CEAC. La nivelul facultăților există Comisii ale calității, comisii care au
rol de a monitoriza îndeplinirea criteriilor de calitate ale programelor de studiu din cadrul facultăților.
Aceste comisii lucrează împreună cu comisia centrală de calitate, în vederea evaluării și asigurării
calității tuturor programelor de studii din Universitate. Componența Comisiei pentru Evaluarea și
Asigurarea Calității este prezentată în anexa VI.
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6.3. Aprecieri privind managementul calității activităților din UCB
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este certificată CERTIND pentru Sistemul de
Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, în conformitate cu noile
standardele în vigoare (SR EN ISO 9001:2015, SR-EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008).
UCB are un sistem de management al calității documentat prin: Manualul de Management Integrat,
Proceduri de Sistem, Operaționale și de Lucru, Regulamente și Metodologii.
Eficacitatea evaluării calității în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu se
reflectă în analiza SWOT de mai jos:
Puncte tari:
 Sistemul de conducere universitară al UCB din Târgu-Jiu este integrat și transparent, și
respectă reglementările legale în vigoare. Structurile manageriale sunt în concordanță cu
standardele europene și internaționale recunoscute și cu misiunea asumată;
 Instituția dispune de practici de auditare internă pentru toate domeniile activității
universitare;
 Universitatea s-a extins prin construirea și/sau prin achiziționarea unor clădiri și dispune de
spații de învățământ modernizate, cu destinație specifică;
 Universitatea asigură spații de cazare și alte spații pentru activități sociale, culturale sau
sportive;
 Instituția are un regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru
studenți, pe care îl aplică în mod consecvent. La stabilirea criteriilor de acordare a burselor
studenții sunt parteneri, iar opinia lor exprimată prin reprezentanții de drept în structurile
de conducere academică este permanent luată în considerare pentru elaborarea acestor
regulamente;
 Universitatea aplică o politică transparentă a recrutării și admiterii studenților și care se
bazează exclusiv pe competențele academice ale candidatului;
 Conținutul programelor de studiu se reînnoiește permanent, prin adaptarea acestora la
cerințele europene ca urmare a activității comisiilor curriculare de la nivelul fiecărei
facultăți;
 Facilitarea mobilităților studențești prin aplicarea Sistemului de Credite Transferabile, în
conformitate cu normele ECTS;
 Finalizarea studiilor printr-un examen de licență riguros;
Puncte slabe:
 Unele departamente ale Universității sunt deficitare din punct de vedere administrativ, în
ceea ce privește numărul și calificarea personalului didactic auxiliar și administrativ;
 Absența unui sistem bine definit de monitorizare a ratei de inserție pe piața muncii a
absolvenților Universității;
 Diseminarea insuficientă a rezultatele cercetării prin publicații în reviste de circulație
internațională cu factor de impact;
 Absența unei structuri funcționale pentru susținerea transferului rezultatelor cercetării;
 Infrastructura încă deficitară în unele laboratoare de cercetare;




Oportunități:
Creșterea calității ofertei educaționale a Universității, ca urmare a implementării proiectelor
cu finanțare europeană prin programul POSDRU / POCU și a altor programe;
Creșterea constantă a criteriilor de performanță în educație și adresabilitatea crescută a
generațiilor actuale de tineri care optează pentru specializările din domeniu;
Îmbunătățirea continuă a calității activității didactice și de cercetare și identificarea mijloacelor
de îmbunătățire a procesului didactic, prin evaluarea sistematică a calității personalului
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didactic prin: autoevaluare și evaluare colegială și respectiv, prin discutarea rezultatelor
evaluării activității didactice în Departament;




Vulnerabilități:
Demersul birocratic în procesul de achiziții publice poate întârzia finalizarea etapelor din
proiectele de cercetare;
Restricțiile impuse la nivel național cu privire la utilizarea rezervelor financiare constituite în
anii precedenți;
Abordarea de către cadrele didactice a unor teme de cercetare în contextul condiționării
atingerii criteriilor naționale de promovare sau pentru obținerea abilitării, în detrimentul
temelor de cercetare propuse de universitate.
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CAPITOLUL VII. SITUAȚIA RESPECTĂRII ETICII
UNIVERSITARE ȘI A ETICII ACTIVITĂȚILOR DE
CERCETARE

Comisia de Etică a Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și-a desfășurat
activitatea în anul universitar 2019-2020 în concordanță cu prevederile Codului de Etică
Universitară, ale Cartei Universității și ale Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Etică,
având la bază prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011.
În competența analizei Comisiei de Etică intră fapte, atitudini și conduite care afectează
negativ prestigiul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, onoarea și demnitatea
personalului didactic și de cercetare, personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic și
studenților, precum și faptele și atitudinile denigratoare și neadevărate, care știrbesc prestigiul
profesional al angajaților și al studenților.
În anul universitar 2019-2020, activitatea Comisiei de Etică a Universității ,,Constantin
Brâncuși” din Târgu-Jiu a continuat promovarea și dezvoltarea culturii eticii universitare,
asigurarea și garantarea respectării valorilor și normele etice care sunt indicate în Codul de etică,
în Carta universitară și în Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011.
În scopul prevenirii unor abateri de la etica universitară, pentru anul universitar 2019-2020,
Comisia de Etică a urmărit:
 facilitarea cunoașterii de către membrii comunității academice a principiilor și a normelor
de etică conținute de Codul de Etică și de către celelalte reglementări interne ale
Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, precum și de legislația în vigoare, în
vederea prevenirii oricăror situații conflictuale între membrii comunității academice,
oricărui diferend între structurile Universității și oricărei încălcări în materia drepturilor de
proprietate intelectuală;
 promovarea unui model de comportament academic care să contribuie la consolidarea
reputației Universității;
 asigurarea unui mediu universitar bazat pe competiție și cooperare, după reguli morale și
legale care să protejeze membrii comunității academice în fața comportamentelor nedrepte,
necinstite, abuzive sau oportuniste;
 autosesizarea la orice abatere săvârșită în cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din
Târgu-Jiu prin colectarea de date, fapte, atitudini și înscrisuri ce ar face obiectul unor abateri
de la Codul de Etică Universitară;
 evaluarea legalității sesizărilor și a reclamațiilor luate în discuție.
Referitor la facilitarea cunoașterii de către membrii comunității academice a principiilor și
a normelor de etică, la promovarea unui model de comportament academic care să contribuie la
consolidarea reputației Universității și asigurarea unui mediu universitar bazat pe competiție și
cooperare, după reguli morale și legale care să protejeze membrii comunității academice în fața
comportamentelor nedrepte, necinstite, abuzive sau oportuniste, acestea s-au concretizat – în anul
universitar 2019-2020 – prin:
 Desfășurarea cursului Etică și integritate academică în rândul tuturor masteranzilor, anul I, din
cadrul tuturor specializărilor universității, unde a fost analizat Codul de etică universitară, dar și
diferite spețe privind încălcarea principiilor și a normelor de etică și modalitatea de sancționare a
comportamentelor indezirabile. Cursul este susținut de lect. univ. dr. Andreea Cilibiu, președintele
Comisiei de etică.
 Prezentarea și dezbaterea tuturor Rapoartelor de caz întocmite de către Comisia de etică în
cadrul ședințelor Senatului universitar, astfel o conștientizare realizată în rândul cadrelor didactice
și a personalului administrativ, reprezentanți ai comunității academice.
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 Publicarea Rapoartelor de activitate întocmite anual, pe site-ul universității:
https://www.utgjiu.ro/despre/utile/comisia-de-etica/.
În ceea ce privește autosesizarea la abateri de la Codul de Etică Universitară, au existat două
cazuri, dintre care unul s-a finalizat cu sancționarea unui membru al comunității academice.
Au fost, de asemenea, evaluate două sesizări transmise de o persoană fizică, din afara
universității, care au fost respinse, întrucât Comisia de Etică nu a considerat necesară ingerința sa
în acele spețe care vizau aspecte politice.
Analiza tuturor situațiilor sesizate s-a efectuat pe baza principiilor etice care sunt învestite
cu titlu obligatoriu pentru toți membrii comunității academice. Abaterile de la normele etice de
conduită universitară și de la normele etice de conduită în cercetarea științifică atrag după sine
răspunderea morală.
Desfășurarea activității Comisiei de Etică
Comisia de Etică a Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu s-a întrunit în anul
universitar 2019-2020 într-o ședință de lucru ordinară și 11 ședințe extraordinare.
În luna februarie 2020, Comisia de Etică a Universității „Constantin Brâncuși” din TârguJiu a hotărât sesizarea din oficiu privind posibile abateri de la prevederile Codului de etică
universitară, de la principiile și valorile promovate de Carta universitară, săvârșite de către un
membru al comunității academice – studentul M.-I. C., Facultatea de Științe Economice,
specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, anul I.
Astfel, Comisia de Etică s-a sesizat din oficiu cu privire la apariția în mediul on-line
(publicația Ecoul Gorjului, https://egj.ro/) a articolului intitulat „Scandal la UCB: Un student este
foc și pară pe un lector universitar!” și a unei înregistrări audio, în data de 31.01.2020.
Comisia de Etică a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a reținut că domnul
M.-I. C. a adus atingere imaginii Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu prin efectele
produse în momentul apariției articolului și a înregistrării în spațiul public și mediul on-line, a adus
injurii sau expresii injurioase unui alt membru al comunității academice – lect. univ. dr. P.-B. Z.,
cadru didactic al Facultății de Științe Economice – care au afectat onoarea și demnitatea acestuia,
știrbind prestigiul profesional al acestuia.
Comisia de Etică a hotărât că faptele au constituit abateri de la normele de etică universitară
și normele de conduită etică în cercetarea științifică și a sancționat studentul M.-I. C. cu avertisment
scris.
Hotărârea Comisiei de etică nr.1/17.02.2020 a fost transmisă studentului M.-I. C., iar
Raportul de caz nr.1/17.02.2020 a fost prezentat în cadrul ședinței Senatului universitar din data de
27.02.2020.
Punerea în aplicare a sancțiunii propuse de Comisia de etică s-a realizat prin decizia
Rectorului nr. 848/06.03.2020.
Pe parcursul prezentării punctului de vedere scris și al audierii studentului M.-I. C., Comisa
de Etică a considerat necesar să se sesizeze din oficiu și în legătură cu unele posibile fapte
semnalate de acesta, care ar fi putut constitui încălcări ale prevederilor Codului de etică universitară
de către lect. univ. dr. P.-B. Z. - Facultatea de Științe Economice.
Comisia de Etică a reținut că s-a putut dovedi faptul că domnul P.-B. Z. a manifestat - în
relație cu studentul M.-I. C. - un comportament ușor la limita prevederilor normelor etice
universitare și a încercat transformarea relației de colaborare cadru didactic – student într-o relație
de prietenie, însă a hotărât, prin vot direct, deschis și liber exprimat că faptele nu constituie abateri
de la normele de etică universitară și normele de conduită etică în cercetarea științifică.
Hotărârea Comisiei de etică nr.2/17.02.2020 a fost transmisă domnului P.-B. Z., iar
Raportul de caz nr. 2/17.02.2020 a fost prezentat în cadrul ședinței Senatului universitar din data
de 27.02.2020.
În ședința din 25.02.2020, Comisia de Etică a analizat sesizarea transmisă de către domnul
V.S.C., prin e-mail, în atenția domnului rector al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu46

Jiu, prof.univ.dr. Toader Nicoară, înregistrată la Registratura UCB cu nr. 1451 din data de
18.02.2020.
Comisia a constatat că se supune atenției o posibilă încălcare a unor principii de etică,
corelată unor afirmații publice făcute de domnul M.L.R., primar al municipiului Târgu-Jiu, în
cadrul unei emisiuni locale (Gorj TV, 13.02.2020), afirmații apreciate de domnul D.D.C.,
prof.univ.dr., decan al Facultății de Științe Economice, prin intermediul rețelei de socializare
Facebook. Ulterior, afirmațiile domnului M.L.R. au fost preluate de presa națională (Antena 3,
16.02.2020), iar aprecierile domnului D.D.C. de o publicație locală (Impact în Gorj, 18.02.2020).
Comisia de Etică a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a reținut că afirmațiile
domnului M.L.R. și ale domnului D.D.C. reprezintă opinii politice care au fost exprimate fie din
perspectiva calității politice deținute, fie ca persoană particulară, în afara spațiului Universității.
Domnul M.L.R. și domnul D.D.C. nu au făcut vreo referire la calitatea de cadru didactic universitar,
nici nu au adus în discuție Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în aprecierile făcute.
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este o instituție apolitică, independentă partinic,
în care este promovată libertatea academică în condițiile statului de drept și ale respectării
drepturilor omului. Normele de conduită sunt stabilite prin Carta Universității, însă fără a se aduce
atingere dreptului la opinie, libertății exprimării și libertății academice.
Comisia de Etică a hotărât respingerea sesizării nr. 1451/UCB/18.02.2020,
45/CE/20.02.2020, întrucât aspectele semnalate nu intră în competența Comisiei de Etică.
În ședința din 30.09.2020, Comisia de Etică a analizat sesizarea transmisă de către domnul
V.S.C., prin e-mail, în atenția domnului președinte al Senatului Universității „Constantin Brâncuși”
din Târgu-Jiu, prof.univ.dr. Adrian Gorun, înregistrată la Senat cu nr. 523 din data de 01.09.2020
și la Registratura UCB cu nr. 6521 din data de 01.09.2020.
Comisia a constatat că se supune atenției o posibilă încălcare a unor principii de etică de
către domnul M.L.R. – cadru didactic cu post rezervat la Facultatea de Științe Economice – corelată
apariției în mediul on-line a unei înregistrări video, realizate de postul local de televiziune TV Sud
(http://www.tvsud.ro/exclusiv-inregistrarile-integrale-de-la-scandalul-dintre-marcel-romanescusi-viorel-caragea.html#.X1ddrXkzYuU), în data de 28.08.2020, cu ocazia debutului campaniei
electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020.
Comisia de Etică a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a reținut faptul că
domnul M.L.R. a făcut afirmațiile în mod public, în calitate de candidat la primăria Târgu-Jiu, în
cadrul alegerilor locale din 27 septembrie 2020. Nu a făcut vreo referire la calitatea de cadru
didactic universitar, nici nu a adus în discuție Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întâlnirea având strict scop politic: debutul campaniei electorale.
Niciunul dintre articolele apărute în presa locală sau națională nu a adus în discuție numele
Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.
Conform Codului de etică universitară al UCB Târgu-Jiu, atașamentele și convingerile
politice reprezintă o problemă privată a membrilor comunității academice, iar apartenența la
comunitatea universitară nu îngrădește în niciun mod opțiunile politice ale membrilor ei, ca
persoane particulare, în afara spațiului Universității.
Comisia de Etică a universității recomandă membrilor comunității academice să reziste
tentației de a utiliza un limbaj neadecvat, chiar dacă în planul politicului astfel de afirmații sunt
considerate admisibile.
Totodată, Comisia de Etică se delimitează de astfel de exprimări și conduită, dar nu a
considerat necesară limitarea libertății de exprimare prin ingerința sa în acea speță.
Comisia de Etică dezavuează implicarea Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
în lupte politice, spațiul academic fiind apolitic, independent partinic.
Mai mult, Comisia de Etică a mai analizat fapte realizate în împrejurări similare cu cele
sesizate și a considerat că acceptarea spre analiză a unor asemenea reclamații ar crea un precedent
periculos: utilizarea universității ca instrument politic. Astfel, CE și-a menținut punctul de vedere
transmis și cu ocazia analizării sesizării anterioare: respingerea sesizării nr. 523/Senat/01.09.2020,
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6521/UCB/01.09.2020, 48/CE/01.09.2020, întrucât aspectele semnalate nu intră în competența
Comisiei de Etică.
În anul universitar 2019-2020, Comisia de Etică nu a primit nicio sesizare din partea
studenților.
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CAPITOLUL VIII. SITUAȚIA INSERȚIEI PROFESIONALE A
ABSOLVENȚILOR DIN PROMOȚIILE PRECEDENTE
În acest capitol sunt prezentate informațiile cu privire la absolvenții cursurilor universitare de licență
și masterat care au răspuns la chestionarele realizate de facultăți referitoare la inserția profesională. Totodată,
conform procedurilor interne, absolvenții care ridică diplomele de licență/masterat răspund la un chestionar
care prevede și întrebări privitoare la inserție, răspunsuri luate în considerare în realizarea acestei analize.
Toate datele prezentate au la bază răspunsurile studenților la chestionarele realizate în facultăți și
chestionarele realizate la momentul ridicării diplomelor. Astfel, toate datele obținute prin această

procedură se referă la inserția după un an de la absolvire. Facultatea folosește aceste date, însă
îndrumătorii de an, directorii departamente și secretariatul facultății păstrează datele de contact ale
studenților și realizează anual inserția profesională pentru o mai bună acuratețe a informațiilor.
Informațiile cu privire la inserția anului 2020 sunt obținute de facultăți prin chestioare proprii.
La Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică este prezentată, comparativ,
situația inserției pe ultimii 3 ani de studii, constatându-se, în general, o creștere a inserției profesionale

față de anul anterior cu excepția câtorva specializări: Drept IF, LLE-LLR, PIPP, APE și CJ.
Tabelul 8.1 Tabel privind situația inserției profesionale a studenților, nivel licență
Programul de
studii

AP

RISE

DR - IF

DR - ID

ISTORIE
LLE-LLR

PIPP

Anul

Număr
absolvenți

Număr licențiați

2020
2019
2018
2020
2019
2018
2020
2019
2018
2020
2019
2018
2017
2020
2019
2018
2020
2019
2018

27
29
28
21
21
23
52
65
65
31
22
29
11
20
20
30
37
38
39

25
26
20
21
17
18
44
54
62
28
16
23
7
16
14
3
35
37
28
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Angajați la
nivelul
studiilor
nr.
21
21
16
16
13
14

14
28
28

23
9
11
2
11
10
3
17
28
21

Angajați la
nivelul
studiilor %
84.00%
80.76%
76.19%
76.19%
76,47%
77.77%
31.81%
51.85%
45.16%
82.14%
56.25%
47.82%
28.57%
68.75%
71.42%
100%
48.57%
75.67%
52.50%

Tabelul 8.2. Tabel privind situația inserției profesionale a studenților, nivel masterat
Programul de
studii
APE

SRI
ACUI

CJ

PJPPS

2020
2019
2018
2020
2020
2019
2018
2020
2019
2018
2019

Număr
absolvenți

Număr
diplomați

Angajați la
nivelul studiilor
nr.

Angajați la
nivelul studiilor
%

21
26
30
10
45
54
31
29
21
34
14

14
24
26
10
45
46
27
26
21
32
12

11
22
24
8
40
42
24
11
11
17
6

78.57%
91.66%
92.30%
80.00%
88.88%
91,30%
88.88%
42.30%
52,38%
53.12%
50%

La Facultatea de Inginerie se constată, un grad ridicat de absorbție pe piața muncii al

absolvenților programelor de studii. Facultatea a realizat chestionare complexe care au inclus și
agenții economici unde absolvenții au găsit locuri de muncă.
Tabelul 8.3. Situația inserției absolvenților pe piața muncii pentru promoția 2020
Situație Absolvenți
Domeniul de ierarhizare / Program de
studii

Inginerie industrială - Licență
Tehnologia construcțiilor de
mașini
Ingineria sistemelor - Licență
Automatică și informatică
aplicată
Inginerie energetică - Licență
Managementul Energiei
Ingineria mediului - Licență
Ingineria si protecția mediului
in industrie
Inginerie industriala - Master
Managementul asigurării
calității
Inginerie energetică – Master
Tehnologii avansate de
producere a energiei
Ingineria mediului - Master
Conducerea avansata a
proceselor industriale

Nr.
Absolvenți

Nr.
Angajați

Angajați
[%]

Nr.
Angajați
Studii

Angajați
Studii
[%]

25

23

92,00

18

72,00

12

10

83,33

8

66,67

23

22

95,65

10

45

23

17

73,91

1

4,34

13

11

84,6
1

9

69,23

10

10

100

4

40

10

7

70

5
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La Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale gradul de inserție profesională este ridicat
la specializările medicale și masterate și mai scăzut la domeniul educație fizică și sportivă. Acest lucru este
previzibil, în acest caz, chiar de la admitere, în funcție de interesul față de anumite specializări.
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Tabel nr. 8.4 Inserția profesională a absolvenților pentru anul 2020, nivel LICENȚĂ
Programul de
studii

AMG
MOAȘE
AF
EFS
KMS

2020
2020
2020
2020
2020

Număr
absolvenți

Număr
ABS.cu
diplomă

30
20
27
37
22

29
18
27
33
19

Angajați la
nivelul
studiilor
nr.
20
13
21
8
4

Angajați Angajați
%
24
16
22
22
14

82,75
88,88
81,48
66,66
73,68

Angajați la
nivelul
studiilor %
83,33
81,25
95,45
36,36
28,57

Tabel nr. 8.5 Inserția profesională a absolvenților pentru anul 2020, nivel MASTER
Programul de
studii

SMADTL 2020
KAOTS

2020

Număr
absolvenți

Număr
ABS.cu
diplomă

8

7

5

24

22

20

Angajați
la nivelul
studiilor
nr.

Angajați
la nivelul
studiilor
%

71,42

4

80

90,90

17

85

Angajați Angajați
%

Facultatea de Științe Economice a realizat o analiză detaliată a inserției profesionale pe
ultimii ani pentru specializările de licență și masterat. Observația este că, la nivelul facultății, este
o scădere importantă a inserției profesionale în anul 2020, cu 10%, de la 48,52% în anul 2019, la
38,53% în anul 2020. Această scădere este datorată faptului că analiza inserției pentru anul 2020
s-a bazat doar pe date obținute la o jumătate de an de la absolvire, pe când cohorta din 2019 a fost
analizată la un an, odată cu ridicarea diplomei.
Tabelul nr. 8.6. Situația inserției profesionale a absolvenților promoției 2019
Domeniu

Ciclu de
studii

Nr.
crt.

1.

Specializarea

Finanțe

I

FB

II

2.

3.

BA
Total domeniu Finanțe
Administrarea
I
ECTS
Afacerilor
II
AAA
Total domeniu Administrarea Afacerilor
Contabilitate
I
CIG
II

4.

CAEFC
Total domeniu Contabilitate
Management
I
M
II

5.

6.

MDA
Total domeniu Management
Cibernetica,
I
Informatică
statistică și
economică
informatică
economică
Total domenii FSE

An absolvire 2019
Pondere
Absolvenți
Absolvenți din care
masteranzi
cu licență
în
care sunt
absolvenți
Forma de
Cu
masteranzi
Nr.
licențiați
învătământ
licență/disertație

IF
IF

23

19

16
39
20
22
42

14
33
19
20
39

27

22

IF
IF

26
53
20

23
45
18

11
8

50
44,44%

16

12

-

-

IF

36
25

30
22

8
5

195

169

53

IF
IF
IF
IF

51

14

Angajați
Nr.

%

Angajați la Angajați în
nivelul
alte
studiilor
domenii
Nr.
Nr
%

73,68

11 57,89 7 36,84

4

14
15
15

73,68
78,95
68,42

10 57,14 8 57,14
21
15
13 68,42 4 21,05
17 85,00 12 60,00
30
16

2
6
9
5
14

11

50

17 77,27 7 31,81

10

44,44
22,27

21
38
12
7
19
10

27,27

0
10
2
0
2
4

31,36

118 69,82 82 48,52

36

91,30 21
28
66,67 10
58,33 7
17
45,45 6

91,30
55,56
58,33

Tabelul 8.7 - Situația inserției profesionale a absolvenților promoției 2020
Domeniu

Ciclu de
studii

Nr.
crt.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Specializarea

FB
BA
FGPE
Total domeniu Finanțe
ECTS
Administrarea
I
Afacerilor
AAA
II
Total domeniu Administrarea Afacerilor
CIG
Contabilitate
I
CAEFC
II
Total domeniu Contabilitate
M
Management
I
MDA
II
Total domeniu Management
Cibernetica,
I
Informatică
statistică și
economică
informatică
economică
Total domenii FSE
Finanțe

I
II

An absolvire 2020 – 6 luni
Pondere
Absolvenți
Absolvenți din care
masteranzi
cu licență
în
care sunt
absolvenți
Forma de
Cu
masteranzi
Nr.
licențiați
învătământ
licență/disertație
IF
26
15
14
57,69
IF
12
12
IF
2
2
40
29
14
57,69
IF
24
15
13
86.67
IF
18
17
42
27
13
86.67
IF
25
23
14
60,87
IF
33
25
58
48
14
60,87
IF
26
18
10
55.56
IF
29
24
55
42
10
55.56
IF
23
20
10
50

218

166

61

36.75

Angajați la Angajați în
nivelul
alte
studiilor
domenii
Nr.
Nr
%

Angajați
Nr.

%

13
8
2
23
13
11
24
8
23
31
15
17
27
19

50
75
50
79,31
54.17
64,70
57.14
34,78
92
64,58
57.69
58.62
49.09
95

5
6
1
12
11
11
22
4
19
23
8
15
23
4

19,23
25
50
41,37
45.83
64,70
53.38
17,39
76
47,91
30.77
51.72
41.18
2

8
2
1
11
2
1
3
4
4
8
7
2
9
15

124

56.88

84

38.53
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Departamentul pentru Pregătirea personalului didactic a realizat propria inserție a
absolvenților acestei forme de pregătire profesională și gradul de folosire a certificatului de modul
pedagogic. Se observă un grad scăzut de alegere a profesiei didactice, dat fiind faptul că
universitatea are putine profesii dedicate exclusiv carierei didactice.
Tabelul 8.8 - Situația inserției profesionale a absolvenților promoțiilor 2016-2019
Anul

Număr absolvenți

Numărul de
angajați

Procent
%

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

116
98
135
171

6
17
14
15

5,17
17,3
10,37
8,77

Inserția absolvenților Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este monitorizată
permanent. Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor de studii de licenţă și
master se realizează printr-o procedură centralizată la nivel de universitate. La momentul ridicării diplomei
de licență/masterat, studentul completează un chestionar care conține date privind inserția profesională.
Toate datele obținute prin această procedură se referă la inserția după un an de la absolvire. Îndrumătorii de
an păstrează datele de contact ale studenților și realizează anual analiza inserției profesionale prin
chestionare telefonică/mail.
Gradul de inserție a absolvenților în scădere la unele programe de studii, datorită reducerii sau
încetării activității unor agenți economici din județul Gorj.
O concluzie cu caracter general este in legătură cu numărul apreciabil al absolvenților care nu obțin
diploma de finalizare a studiilor. Cu excepția FSE, la toate celelalte componente a scăzut numărul
absovenților care nu au obținut diploma in anul 2020. Procentul variază de la o componentă la alta; de la
7,35 (FSMC) la 23,85 (FSE).
De remarcat că procentul privind inserția profesională a absolvenților la nivelul studiilor efectuate
in Universitatea „Constantin Brâncusi” din Târgu-Jiu ( a se vedea tabelul următor) pentru anul 2020
(programele licență) este peste 50%, respectiv o medie de 53,13%. Facultatea cu cea mai bună inserție a
absolvenților pe piața muncii la nivelul studiilor efectuate este Facultatea de Stiințe ale Educației, Drept si
Administrație Publică cu 60,36%. Sub media UCB se situează Facultatea de Inginerie (44,58%), Facultatea
de Stințe Economice (50,60%) si Facultatea de Stiințe Medicale si Comportamentale (53,13%).
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Tabel nr. 8.9 Inserția profesională a absolvenților pentru anul 2020 (programele licență ale UCB) la
nivelul studiilor efectuate
Facultatea
Număr absolvenți cu
Angajați la nivelul studiilor
Angajați la nivelul
diplomă
nr.
studiilor %
169
102
60,36
FSEDAP
166
84
50,60
FSE
83
37
44,58
FI
126
66
62,38
FSMC
TOTAL
544
289
53,13
Inserția la nivelul componentelor UCB
a. FSMC
Inserția pe piața muncii în anul 2020 la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale a înregistrat
o crestere de la 62,50% (angajați) in 2019 si 72% in 2018 la 75,40%. În ceea ce privește angajații la nivelul
studiilor facultatea a înregistrat o creștere în 2020 de la 48,07% in 2019 si 39,4% in 2018 la 52,38%.
Inserția absovenților pe piața muncii la nivelul studiilor a fost in anul 2020 slabă la programele: FES
36,36% din totalul angajaților si 21,62% din totalul absolvenților (37); KMS 28,57% din totalul angajaților
si 18,18% din totalul absolvenților (22). Cea mai bună inseție a avut-o programul AF (95,45% din totalul
angajaților) si 77,78% din totalul absolvenților (27 absolvenți).
7,35% dintre absolvenții de la FSMC nu au obținut diploma de licență.
Din totalul absolvenților de la toate programele FSMC (136 absolvenți), doar 48,53% s-au angajat la
nivelul studiilor. Raportat la numărul absolvenților cu diplomă, procentul celor angajați la nivelul studiilor
este de 52,38.
La FSMC numărul absolvenților de master este relativ mic la nivelul anului 2020, respectiv 32
absovenți, dintre care 29 au obținut diploma de finalizare a studiilor. Astfel, un procent de 9,38 nu au obținut
diploma. De asemenea, 86,21% dintre absolvenții de master au fost angajați, iar dintre acestia, 21 (84%)
au fost angajați la nivelul studiilor.
b. FSE
La nivelul anului 2020, 52 de absolvenți (23,85%) nu au obținut diploma de licență.
Comparativ cu anul 2019 inserția pe piața muncii a înregistrat o crestere în anul 2020, aceasta fiind de
74,70% față de 54% (2019) si de 68,60% in 2018.
În ceea ce privește angajații la nivelul studiilor facultatea a înregistrat o creștere în 2020 de la 48,52%
in 2019 la 50,60%; față de 2018 (54,65%) s-a inregistrat o scădere semnificativă.
Dintre cei care au obținut diploma de licență, doar 61 (36,75%) s-au inscris la programele de masterat,
iar 124 (74,70%) s-au angajat pe piața muncii. Dintre cei angajați, 84 (50,60%) s-au angajat la nivelul
studiilor. De menționat că 145 de absolvenți cu diplomă (87,40%) au fost angajați sau au continuat studiile
de masterat. Un număr de 84 dintre cei angajați (67,74%) au fost angajați la nivelul studiilor, respectiv un
procent de 50,06% din totalul absolvenților cu diplomă, dar si un procent de 38,53% din totalul absolvenților
(inclusiv cei fără diplomă de licență.)
Absolvenți fără diplomă la FSE: 2018 =43absolvenți (20%), 2019 = 26 absolvenți (13,33), 2020 = 52
absolvenți (23,85%).
c. FSEDAP
Inserția profesională este relativ scăzută dacă avem în vedere o inserție exclusiv în domeniul de licență, însă
majoritatea celor angajați utilizează diploma de absolvent de studii superioare în diverse domenii: învățământ,
administrație publică, comerț, servicii, domenii unde criteriul de angajare a fost posesia unei diplome de licență,
iar încadrarea este cu studii superioare. De aceea, pot fi considerați angajați la nivelul studiilor, întrucât se
folosesc de diploma universitară obținută la angajarea in domenii inrudite cu specializarea dobândită.
Se constată o reducere vizibilă a numărului de absolvenți care nu au obținut diploma de finalizare a
studiilor. Astfel, de la 60 absovenți fără diplomă in anul 2018, numărul acestora a scăzut la 31 in anul 2019
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si la doar 19 in anul 2020.
Referitor la angajarea ansolvenților cu ciplomă la nivelul sudiilor se observă că in anul 2020 inserția a
fost cea mai slabă, respectiv 60,36%, față de, 66,46% in anul 2019 si de 60,39% in anul 2018.
In ultimii doi ani procentul absolvenților de la programele de licență care contină studiile la master este
de peste 40%, comparativ cu anul 2018 in care procentul se situa la jumătate. Inexistența la nivelull UCB a
masterelor aferente programelor de licență LLR-LLE precum si la PIPP justifică procentul mai mic al
absolvenților de la aceste două programe de studii de licență la continuare de studii (master).
Excepție face programul de Drept ID care are cel mai mic procent, justificat prin faptul că absolvenții
sunt in cea mai mare parte angajați si fac a doua facultate sau nu consideră necesară continuarea studiilor la
masterat (programul de licență fiind satisfăcător pentru angajat si angajator).
d. FI
La facultatea de Inginerie se constată că la nivelul anului 2020 numărul angajaților (total) la nivel de
licență este de 86,75%, dar rămâne redus numărul absolvenților angajați la nivelul studiilor dobândite (44,37).
Situația este aproape similară si la programele de master: 84,85% dintre absolvenți s-au angajat, iar 54,55%
chiar in domeniul specializarii.
Comparativ cu anul 2019, ponderea angajaților a crescut de la 85,54% in 2019 la 86,75% in 2020.
Față de 2018, cresterea este si mai mare deoarece in 2018 ponderea angajaților a fost de 75,29%.
Referitor la numărul absolvenților angajați la nivelul studiilor dobândite se constată o scădere de la
an la an: in 2018 a fost de 50%, in 2019 a fost de 46,99%, iar in 2020 de 44,38%.
e. DPPD
La nivelul DPPD procentul absolvenților angajați în învățământ în termen de trei ani de la data
absolvirii este foare redus. In anul 2017/2018 procentul a fost de 17,3% si a scăzut la 10,37% in anul
universitar următor (2018/2019), iar in anul universitar 2019/2020 a scăzut până la 8,77%.
Pentru imbunătățirea inserției pe piața mucii si continuarea studiilor se impun următoarele măsuri:
- Incurajarea studenților să se implice in programe Intership care reprezintă o rampa de lansare
in cariera. Adaugarea unui program de internship in CV va oferi un avantaj extrem de
important in fata celorlalti candidati.
- Efectuarea cu maximă implicare din partea sudenților a activităților de practică organizate la
diferiți angajatori. Este o bună ocazie pentru a proba calitățile si pregătirea studenților si de a
crea o bună impresie in rândul angajatorilor pentru a le oferi locuri de muncă la absolvirea
studiilor.
- Acreditarea mai multor programe de masterat aferente specializărilor care nu au continuare
pentru atragerea/păstrarea unui număr mai mare de absolvenți de programe de licență care să
urmeze cursurile de masterat în același domeniu. Procentul de 36,75% (la FSE) sau de 40,83%
(la FSEDAP) este incă destul de mic raportat la potențialul universității.
- Aducerea la cunostința studenților/absolvenților a măsurilor active de sprijin pentru angajati
studenți/absovenți si angajatori.
- Realizarea de parteneriate cu mediul de afaceri si instituțional pentru angajarea absolvenților
universității.
- Implicarea UCB in proiecte operaționale structurale de pregătire a capitalului uman si de
inființare de start-up-uri de către studenți in scopul creării propriului lor loc de muncă.
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CAPITOLUL IX. RELAȚIA CU STUDENȚII. SERVICII PENTRU
STUDENȚI
Conducerea Universității „Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu a avut ca obiectiv prioritar, pe lângă crearea
unor condiții optime de desfășurare a procesului educațional, și acordarea unor facilități propriilor studenți,
prin care să întărească motivația acestora pentru învățare.
Printre facilitățile conferite de universitate amintim:
 reducerea taxei de școlarizare pentru studenții care urmează concomitent două specializări în
cadrul universității, astfel:
- studenții care urmează simultan 2 specializări, cu taxă, beneficiază de reducerea taxei de
școlarizare cu 25% pentru fiecare specializare;
- studenții care urmează simultan 2 specializări, din care una în regim cu taxă și cealaltă în
regim fără taxă, beneficiază de reducerea taxei de școlarizare cu 25%;
 reducerea taxei de școlarizare cu 25%, dacă au absolvit un alt program de licență/masterat din
cadrul universității;
 reducerea taxei de școlarizare cu 25% pentru studenții cu handicap;

reducerea taxei de școlarizare cu 50% la cursurile organizate în cadrul Colegiului
Universității „Constantin Brâncuși";

reducerea taxei de școlarizare pentru programul de studii universitare de masterat
Administrarea și conducerea unităților de învățământ pentru cadre didactice;

informarea studenților, prin intermediul unei componente web, în privința datelor din
secretariate (planuri de învățământ, planificare examene, note, credite obținute, situație
financiară, etc);

acorduri și parteneriate cu entități economice și instituții publice, în vederea efectuării
stagiilor de practică sau acordării unor facilități studenților, precum burse sau angajarea la
finalizarea studiilor;

asigurarea serviciilor de cămin-cantină pentru toți studenții solicitanți;

dezvoltarea rețelei de transmitere a informațiilor, prin introducerea serviciului internet la
toate căminele studențești;

accesul la tehnică de calcul performantă în laboratoarele universității, la biblioteca centrală,
bibliotecile facultăților și biblioteca multimedia;

acordarea sprijinului asociațiilor studențești (inclusiv sprijin financiar) în desfășurarea
activităților științifice, culturale, sportive, artistice;

acordarea unor premii studenților cu performanțe deosebite la concursuri și/sau manifestări
științifice studențești, organizate în alte centre universitare;
 stimularea studenților implicați în activitatea de cercetare științifică la nivelul universității;
 servicii oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, astfel:
- consiliere educațională în probleme legate de: cunoașterea/autocunoașterea
studenților; adaptarea lor la cerințele universității și ale activităților academice din
universitate la cerințele studenților; optimizarea relațiilor studenți-studenți, studențicadre didactice universitare; posibilități de practică și perfecționare în diferite domenii;
elaborarea scrisorii de motivație și a CV-ului; prezentarea la un interviu de angajare
- consiliere psihologică: evaluare psihologică în selecția profesională; consiliere în
descrierea fișei postului pe diferite profesii
- informare asupra: regulamentelor studențești (ghidul studentului); programelor de
studiu și activităților studențești; locurilor de muncă disponibile.
- recrutare și plasare prin: baze de date cu studenți și absolvenți care sunt în căutarea
unui loc de muncă; orientarea carierei studenților; selecția preliminară a candidaților pe
baza ofertelor de muncă; organizare de târguri de job-uri; participare la târguri de joburi naționale și internaționale
 organizarea și desfășurarea mobilităților studențești în cadrul Programului Comunitar Erasmus+,
pe baza acordurilor interuniversitare;
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 organizarea unor cursuri gratuite pentru studenți: Antreprenoriat, Limbi moderne aplicate;
 acordarea unor burse și ajutoare financiare studenților de la ciclurile de studii universitare de licență
și masterat, indiferent de statutul de școlarizare al studenților, fondurile necesare pentru onorarea
acestor categorii de burse constituindu-se din alocația bugetară, din veniturile proprii ale
universității (fiecare facultate contribuind la fondul de burse cu un procent cuprins între 15-20%) și
din burse atribuite de agenții economici, asociații nonguvernamentale, fundații etc.:
Cuantumul burselor pe semestrul I,II 2016/2017; 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, sem I 2020/2021:
 Bursa socială: 600 lei
 Bursa socială ocazională: 600 lei
 Bursa merit: 800 lei
 Bursa performanță științifică: 1100 lei
 Bursa specială: 400 lei
 Bursa pentru stagii de studii (mobilități): 600 lei
 Bursa de sprijin financiar pentru continuarea studiilor: 300 lei
Posibilitatea realizării voluntariatului și a practicii de specialitate facultative reprezintă un alt aspect
al facilităților acordate studenților, acțiuni care au devenit funcționale la nivelul Facultății de Științe
Economice începând cu anul 2017 și au continuat și în anii următori. In acest sens au fost încheiate noi
acorduri de parteneriat pentru voluntariat dar și convenții de practică facultativă cu instituții și organizații
județene sau naționale.
În rândul facilităților se numără și reducerea taxei de școlarizare pentru studenții care urmează
concomitent două programe de studiu în cadrul Universității, dar și posibilitatea studenților de a participa
în programele Erasmus+ și la manifestările științifice și culturale studențești.
În anul 2020 s-au acordat un total de 1149 burse de studiu, burse de merit, burse de ajutor social, burse
de ajutor social pentru îmbrăcăminte, situația acestora fiind prezentată în tabel (pentru detalii se poate vedea
Anexa IX. Situația burselor).
Nr. crt.

Facultatea

1
2
3
4

FSMC
FSE
FSEDAP
FI
TOTAL

Număr burse
206
281
333
349
1169

În concluzie, Universitatea „Constantin Brâncusi” din Târgu-Jiu acordă studenților o serie de burse si
facilități pentru motivarea acestor in scopul unei mai bune pregătiri profesionale si pentru dezvoltare
personală.
Studenții au dreptul să primească burse şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu normele
legale şi regulamentele stabilite de către universitate şi legislaţia în vigoare.
UCB este atentă la toate tipurile de servicii pe care le poate oferi studenților, de la oportunități de carieră
(stagii de practică, posibilități de studiu în țară și în străinătate), până la facilitarea accesului la burse de
studiu finanțate de Ministerul Educaţiei și din surse proprii sau private și la crearea condițiilor pentru o viață
studențească cât mai confortabilă (facilități de transport, de cazare, de practicare a activităților culturale,
artistice și sportive).
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CAPITOLUL X. EDITURA „ACADEMICA BRÂNCUȘI”
În anul 2020, la Editura „ACADEMICA BRÂNCUȘI” au fost acordate 37 coduri ISBN.
Din cele 37 coduri ISBN acordate, 10 coduri au fost pentru carte în format electronic pe CD și
restul de 27 de coduri pentru carte în format tipărit. De asemenea din cele 37 de coduri ISBN
acordate, 27 au fost pentru autori cadre didactice din universitate și 10 coduri pentru autori din
exteriorul acesteia.
Activitatea de tipărire s-a realizat în conformitate cu prevederile Planului Editorial, fiind
multiplicate cărți și cursuri universitare din toate domeniile științifice. Ținând cont de Planul
editorial pe fiecare componentă în parte, precum și lucrările executate în regim contra-cost, s-au
realizat următoarele: 23 titluri de carte universitară cu autori cadre didactice din Universitate
(cursuri, îndrumătoare de laborator, ghid de practica pedagogică, suport de curs ID etc.), astfel: 3
titluri – F.I.; 6 titluri - F.S.E.D.A.P. ; 8 titluri - F.S.M.C.; 5 titluri – F.S.E; 1 titlu – D.P.P.D.; 9
titluri de carte în regim contra-cost cu autori atât din exteriorul universității cât și din universitate;
un Proceedings cu lucrările Conferinței Științifice Internaționale „The present dayworld and its
challenges”, 14-18 decembrie 2020”.
O importanță deosebită în activitatea Editurii „Academica Brâncuși” o prezintă și realizarea
Revistei „ANALELE U.C.B.”, cu seriile specifice fiecărei componente: Seria Inginerie, Seria
Economie, Seria Științe Juridice, Seria Litere și Științe Sociale și Seria Mens Sana. În ultimii ani,
s-au tipărit numai Analele „Seria Inginerie” în cadrul Conferinței Științifice „CONFERENG”,
restul seriilor se regăsesc doar online, pe site-ul Universității.
Prin întreaga activitate de tipărire a cărților și cursurilor, atât pe plan intern în regim de
bibliotecă, cât și contra cost, Editura a contribuit la buna desfășurare a procesului de învățământ, la
dotarea bibliotecilor cu fond de carte propriu, la realizarea de venituri extrabugetare, precum și la
îmbunătățirea fondului de carte din Librăria Universității.
În anul 2020, datorită condițiilor pandemice din întreaga țară, nu s-a efectuat nicio deplasare
la Târgurile de carte. Imaginea Universității a fost promovată prin participarea la Caravana
Admiterii 2020, caravană care s-a realizat online și pe facebook-ul universității, prin realizarea și
distribuirea online de: afișe, pliante, flayere și calendarul desfășurării admiterii.
Volumul de muncă din tipografie, în anul 2020 a fost mai mare față de anul precedent,
datorită faptului că au fost prestate servicii tipografice și în exterior, valoarea încasărilor directe
fiind mai mare.
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CAPITOLUL XI. RELAȚII INTERNAȚIONALE
11.1. Activitatea Departamentului pentru Relații Internaționale și Programe
Comunitare
Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare (DRIPC) are ca
misiune fundamentală întărirea participării la schimbul internațional de valori, prin cooperare
internațională, pentru afirmarea apartenenței la Spațiul European al Învățământului Superior și la
Spațiul European al Cercetării. Departamentului îi revine misiunea de a asigura derularea și
dezvoltarea relațiilor de colaborare academică ale Universității „Constantin Brâncuși” din TârguJiu, cu universități, instituții de cercetare, instituții culturale și sociale din Europa și din întreaga
lume.
În anul universitar 2019-2020:
- au fost încheiate 4 parteneriate noi Erasmus+ cu universități din străinătate, 1 acord de
colaborare general, 10 parteneriate noi cu instituții/ întreprinderi europene, după cum
urmează:
 4 parteneriate Erasmus+ noi cu universități din străinătate:

 Universitatea Dicle, Turcia;
 Universitatea Mersin, Turcia;
 Universitatea Alanya, Turcia;
 Universitatea Marin Barleti, Albania.
 1 acord de colaborare general:

Universitatea de Stat Baranovichi, Republica Belarus.
 10 parteneriate Erasmus+ noi cu instituții/întreprinderi din străinătate (formare a
personalului și practică studențească):

Bulldog Gym, Germania;

SCM Cabinet Alistar, Franța;

A3D Consulting Integrated Bim Solutions S.L., Spania;

Larissa Handball Club, Grecia;

Masstechlace-Unipessoal, Lda, Portugalia;

Mafrel – Madeiras, Ferranges e Electricidade, Lda, Portugalia;

Compass Personal Service, Germania;

Connex Travel SAS, Franța;

Techtime GmbH, Austria;Royal Guest House, Germania.

- a fost organizată ediției a treia a Săptămânii Internaționale în cadrul UCB , eveniment
finanțat prin proiectul „Dezvoltarea și consolidarea relațiilor internaționale ale UCB”, CNFISFDI-2020-0633).
- au fost organizate e selecții pentru mobilități Erasmus+ în cadrul instituției, în condițiile
reglementate de Uniunea Europeană, precum și coordonarea și monitorizarea pentru toate
mobilitățile internaționale din și la Universitatea „Constantin Brâncuși ”din Tg-Jiu (mobilități
incoming și outgoing);
 Numărul de mobilități studențești, efectuate în cadrul programului
Erasmus/Erasmus+, precum și dinamica acestora sunt prezentate în Anexa XI,
tabelul 11.1, tabelul 11.2, tabelul 11.3, fig. 11.1 și figura 11.2;
- au fost organizate evenimente de informare privind programele comunitare;
 UCB organizează semestrial câte un eveniment în vederea promovării programului
Erasmus+: Erasmus Day și Erasmus Open Doors Day;
au fost organizate mobilități Erasmus/Erasmus+ desfășurate în cadrul U.C.B.
Târgu-Jiu - componenta Outgoing, personal plecat- numărul și dinamica acestora este
prezentată în Anexa XI, tabelul 11.4, tabelul 11.5, tabelul 11.6 și figura 11.3.
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11.2. Aspecte calitative privind implementarea programului Erasmus+ și
internaționalizarea în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
În implementarea programului Erasmus+ UCB a respectat principiile Cartei Erasmus.
Astfel, au fost respectate principiile nediscriminării și au fost asigurate șanse egale de acces la
desfășurarea mobilităților.
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a urmărit pe parcursul anului 2020
dezvoltarea cooperării atât în domeniul academic, cât și în domeniul cercetării științifice, cu
universități de prestigiu din întreaga lume, cu institute de cercetare-dezvoltare, precum și cu
organizații/asociații internaționale cu caracter academic. Strategia în care s-a înscris cooperarea
UCB Târgu-Jiu cu partenerii din străinătate a fost bazată pe înțelegere, colaborare și avantaj
reciproc și a fost orientată în primul rând spre folosul studenților și al instituției.
În prezent, Universitatea are încheiate un număr de 102 de parteneriate în străinătate dintre
care 66 sunt acorduri interinstituționale și parteneriate Erasmus+ cu universități și 36 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 Relații
Internaționale și Programe Comunitare s-a realizat din fondurile atrase în cadrul Programului
Erasmus+, din cadrul proiectelor finanțate de MEN – CNFIS – FDI.
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CONCLUZII
Din punct de vedere al procesului educațional, acest an a stat sub semnul restricțiilor
medicale și al învățământului on-line. O parte a activităților didactice a rămas față în față
(laboratoare, lucrări practice etc.), fiind oprite numai de cadrul normativ și în situații extreme. Au
existat mici sincope până a fost implementată platforma on-line a universității unde se desfășoară
cursuri online video, folosindu-se diverse servicii video (Zoom, Google meet s.a.). În paralel cu
desfășurarea activităților didactice online, universitatea a colaborat cu o televiziune națională
realizând o emisiune zilnică, Telecurs, în care sunt prezentate cursuri ale cadrelor didactice din
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. Și în acest an, numărul studenților a crescut,
datorită unei admiteri la fel de bune și pe fondul unei cohorte mult mai mici de absolvenți. Se
păstrează, totuși, un abandon școlar crescut, mai ales la anul I, ciclul de licență, cu efect direct
asupra numărului de candidați la studiile masterale. De asemenea, un punct slab este că
universitatea nu a reușit nici în anul 2020 să depună un raport de autoevaluare pentru înființarea
unei școli doctorale din cauza numărului mic de cadre didactice care îndeplinesc standardele
minimale pentru obținerea abilitării și organizarea de școli doctorale.
Activitatea de cercetare științifică a căpătat noi dimensiuni în anul 2020, universitatea
reușind un număr record de conferințe științifice, dezbateri, mese rotunde, desfășurarea online fiind
favorabilă invitațiilor unor experți din afara universității sau din afara țării. Aproape în fiecare
săptămână, prin intermediul televiziunii EMITV, au fost realizate dezbateri în cadrul emisiunii
Tribuna ideilor cu invitați de marcă. Domeniul cercetării a înregistrat și unele puncte slabe: numărul
mic de articole publicate în reviste indexate WOS; reducerea numărului de articole BDI publicate;
numărul mic de inițiative în accesarea granturilor de cercetare și educaționale în competițiile
naționale și internaționale.
Activitățile privind asigurarea calității au avut de suferit din cauza restricțiilor sanitare:
desfășurarea auditului intern al programelor de studii, evaluarea mediului de învățare, evaluarea
cadrelor didactice de către studenți, fiind nevoie de modificare, parcursul acestui an a tuturor
regulamentelor și metodologiilor interne privind asigurarea calității pentru a se putea face online.
Anul 2020 a tras un uriaș semnal de alarmă în privința involuției exigenței în privința calității
programelor de studii, deoarece din cele 10 evaluări externe, 5 au fost negative, adică 3 neacreditări,
o neautorizare și o acreditare cu încredere limitată. Toate cele 5 programe de studii vor primi vizită
la un an.
Din punct de vedere financiar Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu s-a
descurcat cu finanțarea de bază și fondurile proprii. Chiar dacă se observă o diferență de aproape
două milioane lei între venituri și cheltuieli, universitatea nu a finalizat anul în deficit, diferența
fiind realizată de sumele deblocate din veniturile anului precedent. Chiar și în această situație,
universitatea a încheiat anul cu un excedent de peste 1,6 milioane lei.
Din perspectiva investițiilor, în anul 2020 s-a reușit finalizarea obiectivului Spații de
învățământ în Campusul Universitar Debarcader, str. Tineretului nr. 4 în urma a peste 12 ani de
eforturi.
Direcția Generală Administrativă a dat dovadă de o mobilizare fără precedent prin numărul
mare de proceduri de achiziție și, mai ales, prin valorile neexecutate foarte reduse.
Lucrări de anvergură s-au desfășurat și la Căminul 2, care a și fost dotat cu mobilier și
cazarmament nou, dar care nu a putut fi dat în folosință până la sfârșitul anului din cauza întârzierii
realizării branșamentului la rețeaua de gaze.
Numărul studenților în cămin a fost mai redus din cauza pandemiei de COVID-19, iar
locurile în singurul cămin funcțional au fost suficiente acoperind solicitările.
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