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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:  
1. situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli; 
2. situația fiecărui program de studii; 
3. situația personalului instituției; 
4. rezultatele activităților de cercetare; 
5. situația asigurării calității activităților din cadrul universității; 
6. situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare; 
7. situația posturilor vacante; 
8. 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 Direcției de Cercetare, Dezvoltare și 
Management Proiecte, 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 31.03.2022. 
 
 

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 non-
profit. 
 Sediul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este în str. Tineretului, nr. 4, 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, Târgu-
Jiu, 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 7.05.2021, iar în ședința Senatului din data de 24.06.2021 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 și deciziile adoptate  de Senat sunt cunoscute și respectate de către toți 

http://www.utgjiu/
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membrii comunității universitare. Membrii Senatului sunt aleși prin vot secret de către întreaga 
comunitate academică, conform regulamentului 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 financiar-
contabilă și administrativă a Universității pe baza hotărârilor Senatului, ale Consiliului de 
Administrație și deciziilor rectorului.  

Structura Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu” în anul 2021 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: 
1. Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică; 
2. Facultatea de Științe Economice; 
3. Facultatea de Inginerie;  
4. Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. 
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CAPITOLUL II. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI INVESTIȚIILE 
 

 
 
2. 1. Situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de 
cheltuieli 

 
 
2.1.1. Totalul veniturilor încasate  
Totalul veniturilor încasate în cursul anului 2021 au însumat 42.768.864,00 lei, fiind 

structurate astfel:  
• venituri aferente finanțării instituționale virate de către Ministerul Educației în baza 

Contractului Instituțional în sumă de 22.360.844,00 lei; 
• venituri aferente finanțării complementare virate de către Ministerul Educației în baza 

Contractului Complementar în sumă de 1.325.207,00 lei din care: 
- cheltuieli de capital în sumă de 1.100.000,00 lei 
- subvenții cămine-cantine în sumă de 225.207,00 lei  
• venituri realizate din venituri proprii din taxe și alte venituri în învățământ reprezintă 

venituri încasate prin trezorerie, BCR și încasări din ERASMUS+, în sumă de 5.493.454,00 lei, din 
care încasările prin programul Erasmus + sunt de 1.263.233 lei.  

• venituri din prestări servicii și alte activități de microproducție în sumă de 202.853,00 lei  
• venituri din contribuția studenților pentru cămine - cantină în sumă de 76.807,00 lei  
• venituri din fonduri externe nerambursabile în sumă de 13.309.419,00 lei 
• venituri obținute din sponsorizări și donații în sumă de 280,00 lei. 
Totalul sumelor virate de către Ministerul Educației reprezintă 55,38 % din totalul 

veniturilor realizate și încasate, în timp ce totalul sumelor realizate din veniturile extrabugetare 
reprezintă 31,12 % din totalul veniturilor încasate. 

2.1.2. Totalul cheltuielilor  
Totalul cheltuielilor plătite efectiv în cursul anului 2021 au însumat 41.856.992,00 lei și 

prezintă următoarea structură:  
• cheltuieli de personal care includ cheltuieli cu salariile, voucherele de vacanță și 

contribuțiile asiguratorii inclusiv plățile prin BCR și ERASMUS+  în sumă de 21.764.3247,00 lei, 
reprezentând 52,00 % din totalul cheltuielilor;  

• cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.700.017,00 lei, reprezentând 4,06 % din totalul 
cheltuielilor inclusiv plățile prin ERASMUS+;  

• cheltuieli pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în sumă de 
12.923.776,00 lei, reprezentând 30,88 % din totalul cheltuielilor;  

• cheltuieli cu burse pentru studenți și alte cheltuieli în sumă de 4.098.059,00 lei, 
reprezentând 9,79 % din totalul cheltuielilor;  

• cheltuieli de capital care includ lucrările de reabilitări și dotările independente în sumă de 
1.437.949,00 lei, reprezentând 3,44 % din totalul cheltuielilor.  

• Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (concedii medicale de 
recuperat) în sumă de -67.133,00 lei. 

Sumele cheltuite și plătite în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile se prezintă astfel:  

• cheltuieli de personal 3.407.329,00 lei  
• cheltuieli cu bunuri și servicii 426.806,00 lei  
• cheltuieli cu burse și asistență 9.089.641,00 lei  
• cheltuieli de capital 0,00 lei.  
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Rezultatul operațional al exercițiului pe anul financiar 2021, adică diferența între încasări 
și plăți, a fost de 315.377,29 lei. Rezultatul patrimonial al exercițiului pe anul financiar 2021, adică 
diferența între venituri și cheltuieli, a fost de 911.872,00 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 31.12.2021 suma 
de 822.165,00 lei.  

 
2.1.3. Analiza elementelor de investiții conform planului anual pe 2021  

Obiectivele de investiții cuprinse în „Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021”, 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. 

Obiectul de investiții Prevederi anuale 
2021 (lei) 

Plăți realizate până la 
31.12.2021 (lei) 

 1 2 3 
1 Alte cheltuieli de investiții: reabilitări și 

dotări 
         

  Buget 1.100.000 699.222 
 1. Venituri proprii(inclusiv 

deblocare sold) 
930.246 662.727 

 2. Sponsorizări 0 0 
 3. Cercetare 0 0 
 4. Microproducție deblocare sold 0  0 
 5. Fonduri externe nerambursabile 0  0 
 6. Venituri proprii cămine-

cantine(inclusiv deblocare sold) 
84.506 76.000 

 TOTAL 2.114.752 1.437.949 
Tabel 2.1 Lista execuției obiectivelor de investiții pe anul 2021  
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2.2. Situația investițiilor realizate în anul 2021 de UCB 
     
Investițiile și achizițiile 

Pentru anul 2021, 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 din strada Tineretului, nr.4, Târgu Jiu 
     În  anul 2021 a fost finalizată investiția ,,Spații de învățământ în Campusul Universitar 

Debarcader “ din strada Tineretului, nr. 4, Târgu Jiu. În acest sens, în data de 08.04.2021, a fost 
realizată recepția la terminarea lucrărilor pentru această investiție.  

    Construcția realizată este o clădire cu destinație spații de învățământ D+P+4E, cu săli 
de curs, seminarii, amfiteatru, cabinete, birouri, centrală termică proprie, garaj, atelier, depozit 
la demisol, bibliotecă, bufet, terasă, arhivă la parter. Imobilul are suprafața construită 
Sc=1.596,24 mp și suprafața totală desfășurată Sd=8.520,37 mp și o înălțime de  19,04 m. 

    Alte capacități fizice ale construcției realizate sunt: 
-tâmplărie PVC cu geamuri termopane; 
-amfiteatru multifuncțional cu capacitatea de 306 locuri dotat cu centrală independentă  de 

aer rece și cald; 
-scară exterioară pentru preluarea fluxului de persoane în caz de incendiu; 
- un bazin de incendiu de capacitate 125 mc, ce asigura apa necesară în caz de incendii; 
-hidranți interiori și exteriori; 
-coloană uscată; 
-echipamente de desfumare și filtroventilație în caz de incendiu; 
-aparate de aer condiționat; 
-adăposturi ALA de Protecție Civilă; 
-montare 3 lifturi cu capacitatea de 10 persoane fiecare; 
-instalație paratrăsnet; 
-stație de pompare a apei menajere; 
-zid de sprijin, trotuare, carosabil, fundație de steaguri, totem, ș.a.; 
           In anul 2021 pentru această investiție nu au mai fost cheltuite fonduri, ultima plată 

fiind efectuată la data da 29.12.2020 către executantul S.C. ZEUS S.A. Pitești în valoare totală 
de 70.310,72 lei cu TVA. 

           După realizarea recepției Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, a încheiat 
Procesul Verbal la Terminarea Lucrărilor nr.2409 din data de 08.04.2021. 

 
Cheltuieli cu investițiile, administrarea și funcționarea Universității 

În anul 2021, la nivelul Direcției Generale Administrative, prin Compartimentul Achiziții, 
Investiții, Monitorizare au fost derulate 307 de proceduri de achiziție online în valoare de 
2.313.299,89 lei fără TVA și 30 de proceduri offline în valoare totală de 63.903,58 lei cu TVA și 
au fost realizate un număr de  529 de documente de plată. 

 
Investiții -dotări 
In anul 2021 în total la capitolul Investiții-dotări, au fost aprobate fonduri totale de la buget 

și venituri proprii în sumă de 285.000 de lei, din care au fost cheltuită suma de  279.916,93 lei, 
după cum urmează: 
1. Dotări mobilier Cămin studențesc nr.2 Debarcader = 76.000,00 lei, din venituri proprii 
2. Dotări echipamente și IT = 24.999,98 lei, din alocații bugetare 
3. Laborator discipline clinice = 79.694,30  lei, din venituri proprii 
4. Laborator farmaceutic = 99.222,65 lei, din alocații bugetare 
           Pentru anul 2021 au fost aprobate pentru Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 
Liste de investiții în valoare totală de 1.620.000 lei, din care 975.000 de lei din alocații de la bugetul  
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pentru reabilitare imobile, iar 645.000 de lei din venituri proprii-deblocări de sold pentru reabilitări 
cămine-cantine și reabilitări de imobile. 
Conform execuției investițiilor la finalul anului 2021, situația este următoarea: 

Din totalul investițiilor în reabilitările efectuate - de 1.620.000 lei alocații bugetare și 
venituri proprii - a fost executată (furnizori plătiți) suma de 1.098.982,98 lei, având un rest 
neexecutat de 521.017,02 lei. Din acest rest neexecutat este semnat un contract de execuție de  
lucrări multianual  în valoare de 424.996,60 lei. 
Rezultă o valoare de 96.020,42 lei neexecutată. 

 

 
 Fig. 2.1. Structura investițiilor - dotări in 2021 
 
   Investiții în lucrările de reabilitare: 
 I. Din Alocații Bugetare de stat, în anul 2021, s-au recepționat și s-au plătit lucrări de reabilitare 
imobile în valoare 599.999,01 lei: 
1. Proiectare și execuție lucrări de montare panouri fotovoltaice (realizare parc fotovoltaic 25KW) 
la imobilul din str. Grivița, nr.1, Târgu-Jiu  =  189.999,98 lei 
2. Proiectare și execuție lucrări de izolare termică exterioară și înlocuire ferestre existente cu 
tâmplărie PVC cu cinci camere și geam termopan la imobilul din str. Grivița, nr.1, Târgu-Jiu =  
409.999,03 lei 
II. Din venituri proprii-deblocări de sold, în anul 2021, s-au recepționat și s-au plătit lucrări de 
reabilitare cămine -cantine  și reabilitări   imobile în valoare de 498.983,97 lei, astfel: 
II.1. Reabilitări Cămine și cantine = 104.632,99 lei: 
1. Lucrări de înlocuire uși pe casa scării și montare pervazuri la ferestre existente ale Căminului nr. 
2 Debarcader din incinta Colegiului Tehnic ,,Ion Mincu”, str. Lt.col. Dumitru Petrescu, nr. 4 = 
37.132,99   lei 
2. Reabilitare scară exterioară Cămin Studențesc nr.1 - Debarcader = 67.500,00 
II.2. Reabilitări spații de învățământ  = 394.350,98 lei: 
1.Reabilitare termică la imobil din strada Vulcan, nr. 21, Târgu Jiu  = 59.015,60 lei 
2. Realizare instalație de aer condiționat la  etaj 3, imobil din strada Tineretului, nr.4 = 55.870,50   
lei 
3. Realizare sistem rolete cu mecanism de prindere pe tocării PVC la uși și ferestre exterioare, etaj 
3, la imobilul din strada Tineretului, nr. 4  = 19.798,08 lei 
4. Lucrări de compartimentări pe structură ușoară de gipscarton la imobilul din strada Tineretului, 
nr.4, Tg-Jiu  = 99.927,10 lei 
5. Proiectare și expertizare imobil din strada  Republicii, nr.1, Tg-Jiu   = 89.999,70   lei 
6. Lucrări de reconfigurare sistem instalație termică la imobil din strada Calea Eroilor, nr.30, Târgu 
Jiu = 69.740,00 lei 

98,2%

1,8%

valoare executată

valoare neexecutată
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 Tot din bugetul alocat din venituri proprii s-au efectuat plăți în valoare de 4.823,52 lei                  
pentru servicii de dirigenție șantier aferente lucrărilor de reabilitare la imobilul din strada Grivița, 
nr.1, Târgu Jiu. 
             Prin urmare, din totalul alocațiilor bugetare și venituri proprii de 1.620.000 lei, a fost plătită 
pentru lucrări de reabilitări  suma  de 1.098.982,98 lei, 4.823,52 lei pentru servicii de dirigenție  de 
șantier și  încheiat un contract de execuție de  lucrări multianual  în valoare de 424.996,60 lei, 
rămânând un rest real neexecutat de  91.196,90 lei.  
 
Investiții noi 

În anul 2021 s-a demarat obiectivul de investiții „Construire bază sportive TIP 1, din strada 
Tineretului, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, jud. Gorj, prin Compania Națională de Investiții, pentru 
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Investiția presupune construirea unui complex sportiv amplasat pe terenul Universității 
„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu din str. Tineretului, care va cuprinde: 

- teren pentru fotbal 
- teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis 
- clădire pentru vestiare 
- cabină de poartă 
- parcare 
- alei pietonale 
- spații verzi 

De aceste facilități sportive vor beneficia studenții Universității. 
Valoarea lucrărilor va fi de 3.844.213 lei, pe o suprafață totală de 16.263 mp. 
 
  



12 
 

2.3. Administrarea și gestiunea patrimoniului universității 
 

Patrimoniul Universității „Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu s-a dezvoltat continuu în cei 
peste 30 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  finalizată 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 Tabelul nr. 2.2 este prezentată situația locațiilor universității așa cum este ea reflectată 
și de situațiile financiar-contabile ale universității, iar în Tabelul nr. 2.3 este prezentată situația 
terenurilor universității, cu indicarea regimului juridic, al anului dobândirii, valorii inițiale sau 
actualizate. In Tabelul nr.2.4 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 2021 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 17 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 patru facultăți, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  și prin Direcția 
Generală Administrativă. 

 Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale își desfășoară activitatea 
didactică  în  spațiile din imobilul situat în str. Tineretului, nr. 4; 

 Facultatea de Inginerie își desfășoară activitatea în 5 imobile specifice domeniilor 
tehnice, după cum urmează: 

-Eroilor nr. 30 
-Lotrului nr. 1 
-Lt Col. D-tru Petrescu nr. 3 
-Calea București nr. 69 
-Laboratoare situate în incinta Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu  
 Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică își desfășoară 

activitatea în două imobile, după cum urmează: 
-Victoria nr. 24 
- Grivița nr. 1 
 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic își desfășoară activitatea în 

spații aflate în imobilul din str. Grivița nr. 1 
 Facultatea de Științe Economice își desfășoară activitatea în spațiile din imobilul 
situat în str. Tineretului nr. 4. 

De asemenea, universitatea mai pune la dispoziție facultăților  un imobil aflat în conservare, 
situat în Calea București nr. 75, 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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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. 

Având în vedere cele două imobile cu destinație cămine studențești, Universitatea 
„Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu are o capacitate de cazare de 196 de locuri, după cum urmează: 

- Cămin Studențesc „Debarcader” – 76 locuri 
- Cămin nr. 2                                – 120 locuri. 
Serviciul Social, Patrimoniu si Administrație gestionează spațiile aferente locațiilor din 

universitate și soluționează toate deficiențele apărute în utilizarea spațiilor și bazei materiale a 
instituției. Serviciul Social, Patrimoniu si Administrație este conceput pentru rezolvarea 
problemelor studenților și gestionarea altor activități specifice din cadrul Universității "Constantin 
Brâncuși" din Târgu-Jiu. 

Serviciul Social, Patrimoniu și Administrație și Direcția Tehnică, Achiziții și Investiții sunt 
cele două componente organizatorice ce se ocupă de buna administrare a spațiilor și patrimoniului 
universității, atât spații de învățământ și cercetare, cât și spații funcționale și administrative, 
desfășurând în anul 2021 următoarele activități: 
• au administrat și au pus la dispoziție tuturor componentelor universității spațiile necesare, 

asigurând pentru acestea existența  autorizațiilor sanitare de funcționare și parțial de securitate 
la incendiu; 

• au realizat centralizarea cererilor de dezvoltare a bazei materiale a laboratoarelor și altor tipuri 
de spații academice, derulând operațiuni de achiziție echipamente pentru dotarea acestor spații. 
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Tabelul nr.2.2 - situația locațiilor universității 
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Tabelul nr.2.3 Situația terenurilor universității  pe anul 2021 

Nr.   
crt. Specificații 
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8 
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9 

Valoare reactualizată 
1.545.195 183.114 287.731 40.688 10.502.902 1.932.086 1.086.447 373.929 
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Tabelul nr.2.4 Situația bunurilor de natura construcțiilor pe anul 2021 
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CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

PROCESULUI EDUCAȚIONAL 
 

 
 
3.1. Organizarea curriculumului formal 
 

În anul 2021 au fost actualizate/modificate Regulamentele și metodologiile care 
reglementează procesul educațional (Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, 
Regulamentul de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite 
transferabile, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 
și metodologiile de la nivelul componentelor, Regulamentul/Metodologiile de organizare și 
desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat).  

Planurile de învățământ au fost revizuite și actualizate astfel încât să se asigure 
competențele cognitive și profesionale aferente calificării universitare oferită de programele de 
studii, precum și respectarea standardelor specifice ARACIS, a reglementărilor interne, fiind 
analizate și cerințele potențialilor angajatori. Aceste activități s-au desfășurat în conformitate cu 
prevederile legislative și cele din regulamentele interne, la inițiativa departamentelor și a 
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”, disciplinele fiind 
structurate după categoria formativă (fundamentale, de domeniu, de specialitate și complementare, 
fiind incluse și discipline relevante pentru pregătirea în domeniu a studenților, în conformitate cu 
opțiunile departamentelor) și după opționalitate (obligatorii, opționale și facultative), 
corespunzător particularităților fiecărui domeniu, astfel încât să se asigure o corelare între 
competențe și discipline de studiu, o succesiune logică a disciplinelor și o compatibilitate cu 
planurile și programele de studii similare din alte țări membre UE, respectându-se un format unic 
pentru forma de învățământ cu frecvență și un format specific pentru învățământul la distanță. 

 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, asigurându-se o grupare după categoria formativă și după opționalitate, cu respectarea 
ponderii impuse de standarde.  

Echivalența în ore a unui credit ECTS a fost de 25 de ore, fiind respectate cerințele privind 
numărul de credite aferente practicii de specialitate, a celor alocate pentru promovarea lucrării de 
licență și a celor alocate educației fizice.  

Fișele disciplinelor au fost actualizate în conformitate cu cerințele impuse de situația 
pandemică și predarea online, fiind structurate astfel încât să asigure evidențierea obiectivelor 
vizate în cadrul procesului de predare- învățare, conținutul tematic de bază, alocarea numărului de 
ore de curs, seminar și activități aplicative pe temele abordate, bibliografia minimală și modul de 
evaluare, fiind aprobate la nivelul departamentelor la începutul anului universitar. Pentru realizarea 
unei transpoziții didactice adecvate, metodele de predare au avut la bază strategii de tip interactiv, 
în conformitate cu specificul fiecărei discipline și stilul de predare al cadrelor didactice. De 
asemenea, au fost incluse și activități specifice studiului individual, luate în considerare în procesul 
de evaluare. Activitatea de predare și învățare s-a desfășurat prin aplicarea unor tehnologii  adaptate 
sistemului online, fiind utilizată platforma Microsoft Teams. S-a continuat și cu susținerea unor 
cursuri în emisiuni TV, asigurându-se astfel lărgirea ariei de transmitere a unor informații și 
cunoștințe care au vizat în primul rând studenții universității, și spre alte categorii de persoane.  
Studenții au avut la dispoziție cursuri în format electronic, manuale, cărți, culegeri de texte, sinteze, 
într-o prezentare modernă prin mijloace multimedia și comunicare interactivă. Suporturile de curs 
au fost încărcate pe platformele utilizate pentru predarea în sistem on-line.  
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Stagiile de practică au fost efectuate atât fizic, cât și on-line, fiind elaborate proiecte de 
practică, care s-au încadrat în tematica stabilită în cadrul fișei de disciplină, la nivelul programelor 
de studii, după reguli clare transmise studenților în timp util. Organizarea și desfășurarea stagiilor 
de practică s-a realizat fie în perioade compacte, fie în sistem o zi/săptămână, în concordanță cu 
prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 
Ordinului nr. 3955/2008, Regulamentului de activitate profesională a studenților, Regulamentului 
cadru privind desfășurarea practicii studenților, Regulamentului de organizare și desfășurare a 
practicii pedagogice la programul de formare psihopedagogică pentru certificarea în profesia 
didactică, Regulamentului de organizare și desfășurare a practicii pedagogice la programul de studii 
universitare de licență Pedagogia învățământului preșcolar și primar, ale Cartei universitare și cu 
respectarea cerințelor din planurile de învățământ și a Fișei disciplinei. Activitatea de evaluare a 
avut loc sub forma unui colocviu susținut on-line sau fizic. 

Activitatea de practică pedagogică s-a desfășurat în conformitate cu obiectivele de formare, 
dezvoltare și aplicare a cunoștințelor specifice programului psihopedagogic pentru formarea 
categoriilor de competente specifice profesiunii didactice. În vederea bunei organizări, activitatea 
s-a desfășurat în parteneriat și pe bază de protocoale încheiate cu unitățile de învățământ 
preuniversitar. Criteriile de elaborare a lucrărilor specifice practicii pedagogice precum și criteriile 
de evaluare și notare au fost cuprinse în Fișa disciplinei și aduse la cunoștință cursantului de către 
coordonatorul de practică pedagogică la începutul fiecărui semestru. Legătura student-mentor a 
fost inițiată și monitorizată permanent de coordonatorii de practică. Fiecare mentor a întocmit fișa 
de observație a studentului și a propus nota, conform Regulamentului de organizare a practicii 
pedagogice. Activitatea de practică pedagogică s-a încheiat prin evaluare desfășurată sub formă de 
colocviu, în prezența coordonatorului și a mentorului de practică pedagogică, unde cursantul a 
prezentat și a susținut lucrările elaborate pe parcursul practicii pedagogice, care au alcătuit 
portofoliul de practică pedagogică sau Caietul de practică pedagogică. 

Între DPPD și Școala de Aplicație ,,Spiru Haret” s-a manifestat o bună colaborare pentru 
activitățile specifice de la specializările LLE-LLR și PIPP. Școala de Aplicație „Spiru Haret” are 
la bază un parteneriat real cu cadrele didactice de înalt profesionalism și dăruire din învățământul 
preuniversitar, care alături de cadrele didactice din Universitate, se implică în acest delicat demers 
de formare a tinerilor specialiști în educație, facilitându-le inițierea și integrarea mai ușoară și mai 
rapidă în viitoarea lor activitate didactică, în contextual aplicării  
strategiilor subordinate sintagmei ,,învățăm-făcând”.  

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.  
 Procesul de evaluare s-a realizat la nivelul celor două componente fundamentale, respectiv 
evaluarea pe parcurs și evaluarea finală. Evaluarea pe parcurs a inclus: teste pe parcursul 
semestrului; evaluarea activităților specifice studiului individual 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 universitar 2020/2021, 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului a organizat și desfășurat în cadrul proiectului UCB 
susține antreprenoriatul social, două cursuri de formare profesională a adulților: Competențe 
sociale și civice și Antreprenor în economia socială. 

De asemenea, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic s-au 
susținut examene pentru acordarea gradelor didactice II și I la următoarele specializări: 

 Tehnologia construcțiilor de mașini; 
 ECTS (Turism-servicii); 
 Educație fizică și sportivă; 
 Management; 
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 Limba și literatura română. 
  
3.2. Situația programelor de studii 

 
Prin intermediul programelor de studii universitare de licență și de masterat 

acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu (după caz), Universitatea „Constantin Brâncuși” din 
Târgu-Jiu școlarizează în anul universitar 2021-2022 un număr de 3222 de studenți. La studii 
universitare de licență sunt înscriși 2611 studenți, iar la studii universitare de masterat 611 studenți. 

În anul universitar 2021/2022 activitatea a fost organizată în cadrul a patru facultăți. De 
asemenea, în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică a funcționat 
și Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, iar în subordinea Centrului de 
formare, cercetare și conservare a patrimoniului cultural ,,Constantin Brâncuși” și-au desfășurat 
activitatea Departamentul de Marketing și Promovare Instituțională și Institutul de Cercetare a 
Calității Societății. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a funcționat 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.  

Numărul programelor de studii active în anul universitar 2021-2022 este de 23 la nivel de 
licență și 14 la masterat.   

Programele de studii universitare de licență se regăsesc în 19 domenii de licență și 11 
domenii de masterat, astfel: 

- Nivelul licență: 
 19 domenii de licență active, din care unul la forma de învățământ la distanță (Drept), 

respectiv:  
- 5 domenii de licență din domeniul fundamental ”Științe inginerești”, programele de studii 

având durata de 4 ani: 
• Inginerie industrială 
• Inginerie energetică 
• Ingineria sistemelor 
• Inginerie medicală 
• Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 
- 9 domenii de licență din domeniul fundamental ”Științe sociale”, programele de studii 

având durata de 3 ani (cu excepția programului de studii universitare de licență Drept, 
pentru care durata studiilor este de 4 ani): 

• Relații internaționale și studii europene 
• Științe administrative 
• Științe ale educației 
• Drept 
• Administrarea afacerilor 
• Contabilitate 
• Finanțe 
• Cibernetică, statistică și informatică economică 
• Management 

- 2 domenii de licență din domeniul fundamental ”Științe umaniste  și arte”, programele de 
studii având durata de 3 ani: 

- Istorie 
- Limba și literatura engleză – Limba și literatura română 

- un domeniu de licență din domeniul fundamental ”Științe biologice și biomedicale”:  
- Sănătate (cu durata studiilor de 3/4 ani) 

- 2 domenii de licență din domeniul fundamental ”Știința sportului și educației fizice”, 
programele de studii având durata de 3 ani: 

- Educație fizică și sport 
- Kinetoterapie și motricitate specială. 
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- Nivelul masterat: 
 11 domenii de masterat active  
- 3 domenii de masterat din domeniul fundamental ”Științe inginerești”, programele de studii 

având durata de 1,5 ani; 
• Inginerie industrială 
• Inginerie energetică 
• Ingineria sistemelor 
- 7 domenii de masterat din domeniul fundamental ”Științe sociale”, programele de studii 

având durata de 2 ani: 
• Relații internaționale și studii europene 
• Științe administrative 
• Drept 
• Administrarea afacerilor 
• Contabilitate 
• Finanțe 
• Management 

- Un  domeniu de masterat din domeniul fundamental ”Știința sportului și educației fizice”, 
programele de studii având durata de 2 ani: 

- Știința sportului și educației fizice. 
 Situația programelor de studii din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu- 
Jiu, active în anii universitari 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022, 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 2019/2020 
 

 
 

Tabelul nr. 3.2. Situația sintetică a programelor de studii organizate în anul universitar 2020/2021 
 

 
 
 
 

Facultatea 
 

Studii universitare de 
licență 

Studii universitare de 
licență 

 
Total 

Studii 
universitare de 

masterat 
 

Programe acreditate Programe autorizate 

IF ID IF IF ID IF 
FSEDAP 4 1 2 6 1 5 
FSE 4 0 1 5 0 4 
FI 4 0 2 6 0 3 
FSMC 2 0 3 5 0 2 
TOTAL 14 1 8 22 1 14 

Facultatea 
 

Studii universitare de 
licență 

Studii universitare de 
licență 

 
Total 

Studii universitare 
de masterat 

 Programe acreditate Programe autorizate 

IF ID IF -AP IF ID IF 
FSEDAP 4 1 2 6 1 5 
FSE 4 0 1 5 0 4 
FI 3 0 2 5 0 3 
FSMC 2 0 3 5 0 2 
TOTAL 13 1 8 21 1 14 
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Tabelul nr. 3.3. Situația sintetică a programelor de studii organizate în anul universitar 2021/2022 
 

*Un program acreditat în anul 2021; **acreditat în anul 2021 
 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Constantin 
Brâncuși” din Târgu-Jiu a organizat programe de formare psihopedagogică, atât pe parcursul 
studiilor universitare de licență și de masterat, cât și în regim postuniversitar, pentru ambele 
niveluri de certificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în condițiile stabilite prin 
Metodologia-cadru și prin Metodologia proprie de organizare a programelor de formare 
psihopedagogică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. 

 
 

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 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); în anul universitar 2021-2022 sunt înscriși 3222 studenți (2611 licență și 611 
masterat). În anul 2021, comparativ cu anul anterior, s-a înregistrat  o diminuare cu 1,1%, generată 
de reducerea cu 8,66% la studii universitare de masterat în timp ce la studii universitare de licență 
a fost o creștere cu 0,85%.  

În tabelul nr. 3.4 este prezentată situația centralizată a studenților pe cicluri de studii și al 
altor participanți la alte forme de pregătire la procesul de învățământ: 

 
  

Facultatea 
 

Studii universitare de 
licență 

Studii universitare de 
licență 

 
Total 

Studii 
universitare de 

masterat 
 

Programe acreditate Programe autorizate 

IF ID IF -AP 
 

IF -NA IF ID IF 

FSEDAP 4 1 2* 6 1 5 
FSE 4 0 1** 5 0 4 
FI 3 0 2 5 0 3 
FSMC 2 0 3 5 0 2 
TOTAL 13 1 8 21 1 14 



22 
 

 
Tabelul 3.4 Centralizator privind numărul studenților pe cicluri de studii și și al 

altor participanți la alte forme de pregătire la procesul de învățământ în anul universitar 
2021-2022 

 
Ciclul de studiu/ani Total Buget Taxă 
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 2611 1432 1179 
 
Din care: 

Anul I 811 421 390 
Anul II 738 405 333 
Anul III 753 421 332 
Anul IV 309 185 124 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 611 271 340 
Master 1,5 ani Master 1,5 ani 164 93 71 

Anul I 81 46 35 
Anul II 83 47 36 

Master 2 ani Master 2 ani 447 178 269 
Anul I 215 89 126 
Anul II 232 89 143 

Alte forme de pregătire 743 508 235 
Grade didactice preuniversitare 21 21  
Pregătire pedagogică licență 561 431 130 
Pregătire pedagogică master 90 56 34 
Pregătire pedagogică – postuniversitar nivel I 46 - 46 
Pregătire pedagogică – postuniversitar nivel II 25 - 25 
TOTAL GENERAL 3965 2211 1754 

 
În Anexa nr. III.1 este prezentată situația detaliată privind numărul studenților universității 

în anii universitari 2019/2020, 2020/2021 și 2021/2022 pe facultăți, forme de învățământ/regim de 
finanțare. 
 Situația comparativă a studenților școlarizați în perioada analizată evidențiază o scădere în 
anul universitar 2021/2022 față de anul 2020/2021 cu 36 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 la studii universitare de licență 
(53 de studenți) și o reducere cu 30 de studenți la studii universitare de masterat. La Facultatea de 
Inginerie s-a înregistrat o reducere la studii universitare de masterat (cu 8 studenți) în timp ce la 
studii universitare de licență s-a înregistrat o diminuare cu 9 studenți. La Facultatea de Științe 
Economice se constată o scădere la ambele cicluri de studii (cu 7 studenți la licență și cu 12 studenți 
la masterat).  La Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale diminuarea a fost de 15 
studenți la nivelul primului ciclu de studii și de 8 studenți la al doilea ciclu de studii.  

Distribuția numărului de studenți la nivelul componentelor în perioada 2019-2021 este 
prezentată în Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Distribuția numărului total de studenți pe facultăți în perioada 2019-2021 
 
La nivelul universității, dinamica numărului de studenți este reflectată în Figura 3.2.  

Figura 3.2 Dinamica numărului total de studenți la nivelul UCB (licență/masterat) 
 

Evoluția numărului de studenți în anii universitari 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022 la 
nivelul universității, pe surse de finanțare, este reflectată în figura 3.3. 

 
Figura 3.3. Dinamica numărului de studenți bugetați/cu taxă pe universitate 
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În figura nr. 3.4 este reflectată dinamica numărului de studenți licență/master, pe cicluri de 
studii și surse de finanțare. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 2019/2020, 2020/2021 și 
2021-2022. 

 
 

Figura 3.5 Structura numărului de studenți pe facultăți pe medii de proveniență (rural/urban) în 
perioada 2019-2021 

 

 
 Figura 3.6 Distribuția populației școlare pe sexe 
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și II, în perioada 2019-2021 este prezentată în Anexa III.2. Aceasta este reflectată și în Figurile 3.7, 
3.8 și 3.9. 

 

 
 
Figura 3.7 Evoluția numărului de studenți la programul de formare psihopedagogică Nivel I, în 

perioada 2019-2021 
 

 
Figura 3.8 Evoluția numărului de masteranzi la programul de formare psihopedagogică Nivel II, în 

perioada 2019-2021 
 

 
 

Figura nr. 3.9. Evoluția numărului de cursanți la programul formare psihopedagogică 
Nivelurile I și II-regim postuniversitar, în perioada 2019-2021 

 
Din figurile 3.7, 3.8 și 3.9 se observă că, în anul universitar 2021/2022, frecventează 

cursurile programelor de formare psihopedagogică un număr de 722 cursanți, cu 26 mai puțini 
decât în anul universitar 2020/2021. 

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 3.5. 
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Tabelul nr. 3.5 Numărul cursanților pe ani de studiu și formă de finanțare la programul de 

formare psihopedagogică Nivelurile I și II, în perioada 2019-2021 

 

 
Din analiza datelor sistematizate în tabelul 3.5, în anul universitar 2021/2022 se constată o 

diminuare cu 6,42% la Nivelul I, o creștere cu 11,11% la nivelul II și o creștere cu 18,33% la 
nivelurile I și II, în regim postuniversitar, comparativ cu anul universitar anterior.  
 
 
 
3.4. Finalizarea studiilor 
 

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 2021 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 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: 

1. 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 
16,02% din numărul total de absolvenți nu s-au înscris la acest examen; 

2. la Facultatea de Științe Economice gradul de promovabilitate a fost de 100% la toate 
programele de studii, dar un procent de 18,26% absolvenți nu s-a înscris la examenul de 
finalizare a studiilor;  

3. la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale toți candidații înscriși la examenul de 
finalizare a studiilor au promovat, în timp ce 3,88% absolvenți din numărul total nu s-au 
înscris; 

4. la Facultatea de Inginerie au promovat examenul de finalizare a studiilor 97,70%, dar 17,47% 
absolvenți nu s-au înscris. 
Numărul total de absolvenți, al celor înscriși și promovați la examenul de finalizare a 

studiilor, la nivelul componentelor, rezultă și din figura 3.10. 

Anul de 
studii 

Nivelul I-studenți Nivelul I 
postuniv. 

Nivelul II-masteranzi Nivelul II 
postuniv. 

I II III I I II I 

Finanțare Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Taxă Buget Taxă Buget Taxă Taxă 
2019/2020 200 64 182 28 150 14 33 23 15 20 5 9 
2020/2021 137 68 171 42 162 27 48 26 19 23 13 12 
2021/2022 145 53 132 41 154 36 46 31 17 25 17 25 
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Figura nr. 3.10. Situația înscrierilor și a promovării examenului de licență/diplomă, promoția 
2021 – licență IF 

 
În ceea ce privește situația promovării examenului de finalizare a studiilor la forma de 

învățământ ID, se constată că 7,14% din absolvenții programului de studii Drept nu s-au înscris la 
acesta, gradul de promovabilitate pentru înscriși fiind de 100% (Anexa III.3 și figura 3.11). 

 

 
Figura nr. 3.11. Situația înscrierilor și a promovării examenului de licență, promoția 2021 

– licență ID 
 

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 – 14,28%; la Facultatea de Științe Economice – 12,79%; la Facultatea de Științe Medicale 
și Comportamentale – 7,89%; la Facultatea de Inginerie 20,59% (Anexa III.3 și Figura 3.12). 

 
Figura nr. 3.12 Situația înscrierilor și a promovării examenului de disertație, promoția 2021 – masterat IF 
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La nivelul programelor de formare psihopedagogică, se constată că gradul de 
promovabilitate a fost de 98,54%, în timp ce 13,25% din numărul total al absolvenților nu s-au 
înscris la examenul de finalizare a studiilor (Anexa III.3 și figura 3.13).  

 

Figura nr. 3.13. Situația înscrierilor și a promovării examenului de absolvire, promoția 2021 – 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 12 candidați (7 candidați pentru obținerea gradului didactic II și 5 candidați 
pentru obținerea gradului didactic I). În tabelul 3.6 este prezentată situația candidaților care au 
susținut examenele pentru acordarea gradelor didactice II și I, în anul universitar 2020/2021. 

Situația candidaților care au susținut examenele pentru acordarea gradelor didactice II și 
I, în anul universitar 2020/2021, este prezentată în Tabelul 3.6. 

 
Tabelul 3.6 Situația candidaților care au susținut examenele pentru acordarea gradelor 
didactice II și I, în anul universitar 2020/2021 

Nr. crt. Domeniul/Specializarea  Gradul didactic II Gradul didactic I 
1.  Tehnologia construcțiilor de mașini - 3 

2.  Economia comerțului, turismului și 
serviciilor/Turism și servicii - 4 

3.  Management 1 - 
4.  Limba și literatura română 1 - 
5.  Educație fizică și sportivă 3 - 

Total 5 7 
 

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     în concordanță cu cerințele ARACIS și ale procesului 
Bologna, acestea asigurând formarea competențelor profesionale și transversale adecvate astfel 
încât absolvenții să poată răspunde, cu succes, cerințelor angajatorilor; existența unui corp 
profesoral format din cadre didactice titulare, care au o experiență bogată în domeniul didactic; 
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; preocuparea  constantă a cadrelor didactice pentru  elaborarea  de cărți, 
monografii, lucrări științifice, comunicări  și participare la diferite manifestări științifice naționale 
și internaționale specifice domeniului; elaborarea fișelor disciplinelor în corelație cu cerințele 
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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; 
existența unui climat de muncă plăcut, bazat pe încredere, colegialitate, respect reciproc, onestitate, 
demnitate și responsabilitate academică 
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; număr redus de posturi didactice de asistent 
universitar;  
Oportunități: Posibilitatea înființării unor programe de studii masterale în domenii cu mare cerere 
pe piața muncii; 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: Scăderea continuă a calității pregătirii absolvenților de liceu care continuă studiile în 
învățământul superior; riscul de a pierde un număr mare de studenți care optează pentru studii 
postliceale în domeniul ordinii și siguranței publice renunțând la studii universitare; 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 activității la 
nivelul centrului de consiliere, prin popularizarea serviciilor oferite și a posibilității de utilizare a 
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; achiziția 
de cărți de specialitate publicate în ultimii 3 ani, pentru îmbunătățirea fondului de carte; 
diversificarea ofertei educaționale conform cerințelor pieței muncii;  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 și îndrumare în vederea 
continuării studiilor la nivel universitar.  
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CAPITOLUL IV. SITUAȚIA PERSONALULUI UCB 
 

 
 
 
4.1. Situația personalului UCB 

 
 

 
 4.1.1. Număr total și structura pe categorii de personal 

  
La data de 31 decembrie 2021, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu avea un 

număr total de 241 angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și determinată cu 
normă întreagă. Dintre aceștia, 139 sunt cadre didactice și cercetători (57,70%) și 102 sunt 
personal didactic auxiliar, nedidactic (42,40%), înregistrându-se un raport de 0,73 angajat 
personal didactic auxiliar și nedidactic la 1 cadru didactic și cercetători.  

 
Figura nr. 4.1. Structura personalului angajat în UCB, la 31 decembrie 2021 

 
 Raportul între cele două categorii de personal se poate observa în tabelul 4.1. 

 
Tabelul nr. 4.1. Evoluția personalului angajat în UCB, pe perioada 31 dec. 2019 - 31 dec. 2021 

Anul Total 
angajați 

UCB 

Cadre didactice 
titulare și cercetători 

Total personal 
didactic auxiliar, nedidactic 

Raport 
didactic auxiliar, 
nedidactic/cadru 

didactic si 
cercetători 

Nr. Modificare 
față de 2019 

Nr. Modificare față 
de 2019 

2019 226 125 - 101 - 0,81 
2020 232 131 +6 101 - 0,77 
2021 241 139 +14 102 +1 0,74 

Sursa: Date interne UCB 
 

 
4.1.2. 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 2021, astfel: 
- 24 profesori universitari, adică 18% din totalul cadrelor didactice; 
- 41 conferențiari universitari, adică 32% din totalul cadrelor didactice; 
- 55 lectori și șefi de lucrări, adică 42% din totalul cadrelor didactice; 
- 11 asistenți universitari, adică 8% din totalul cadrelor didactice. 

În raport de standardele ARACIS Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu are în 
momentul actual o resursă umană academică aflată la înalte standarde științifice și didactice, dar 
efectul acestei resurse se resimte în cheltuielile cu resursa umană. Punerea în valoare a 
competențelor corpului profesoral superior al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu va 

Cadre didactice 
titulare și 
cercetători 
științifici; 

139; 57,70%

Personal didactic 
auxiliar, 

nedidactic;
102; 42,40%
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trebui să fie realizată prin înființarea de școli de știință/școli doctorale pe domeniile unde numărul 
profesorilor și conferențiarilor universitari este suficient de mare.  

Gradele didactice de lector universitar însumează un procent suficient (42%) și ca urmare a 
faptului că în cursul anului 2021 au fost realizate angajări pe acest tip de post. Este asigurată, astfel, 
baza lectoratelor pentru activitățile didactice, iar studenții beneficiază de cursuri, mentorat și 
consultații de calitate. 

 
Figura nr. 4.2. Situația posturilor didactice pe functii didactice, la 31 decembrie 2021,  

la nivelul UCB 
 
4.1.3. Situația personalului didactic auxiliar și nedidactic 

 
În anul 2021 față de anul 2020, s-au înregistrat modificări semnificative în structura 

posturilor pentru personal didactic auxiliar și nedidactic, 29% fiind posturi vacante. În anul 2021 a 
crescut numărul total al posturilor didactic-auxiliare și nedidactice urmare a înființării unor noi 
structuri (Institutul de Cercetare a Calității Societății și Centrul de formare, cercetare și conservare 
a patrimoniului cultural “Constantin Brâncuși”).  

 
Tabelul nr.4.2. Situația posturilor ocupate și vacante din statul de funcții de personal didactic 
auxiliar și nedidactic al UCB, pentru anul 2021, comparativ cu anul 2020 

Personal didactic auxiliar și 
nedidactic 

31 dec 2021 31 dec 2020 Modificări 
Total O V Total O V Total O V 
142 102 40 141 101 40 +1 +1 - 

din 
care: 

La facultăți+ DPPD 23 19 4 22 20 2 +1 -1 +2 
Cămine cantine 11 7 4 13 9 4 -2 -2 - 
DGA, rectorat, senat, alte 
servicii si compartimente 108 76 32 106 72 34 +2 +4 -2 

Sursa: Date interne UCB 
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4.2 Dinamica resurselor umane 
 

  4.2.1. Evoluția resursei umane pe categorii de personal 
În figura nr. 4.3 este reprezentată evoluția numărului de angajați ai Universității, înregistrată 

la 31 decembrie 2021, pe total și pe categorii de funcții pentru a avea o imagine a fluctuațiilor 
resursei umane și perspectivele privind planificarea acestei resurse. Din punct de vedere al 
fluctuațiilor resursei umane angajate în anul 2021 aceasta a fost în general staționară, cu o creștere 
a numărului cu 8 cadre didactice și de cercetare și cu 4 angajați din rândul personalul didactic 
auxiliar și nedidactic. Resursa umană pentru activitatea didactică și de cercetare a avut o relativă 
constanță ca număr total, evoluțiile fiind în special de ordin calitativ, prin trecerea multor cadre 
didactice,  lectori, pe funcții superioare. 

O fluctuația mai mare s-a înregistrat în rândul posturilor vacante asupra cărora s-a realizat 
o analiză organizatorică fiind eliminate posturi și funcții redundante sau reduse schemele 
supradimensionate de personal în anumite compartimente. La nivelul statelor de funcții posturile 
vacante au fost reduse prin cuplarea seriilor de curs pentru aceeași disciplină și prin majorarea 
normelor pentru aceste posturi vacante. 

 
Figura nr. 4. 3. Evoluția personalului angajat în UCB, înregistrat la 31 decembrie,  

pe perioada 2019-2021 
 
Pentru anii următori, având în vedere că nu înregistrăm frecvente plecări voluntare din 

rândul personalului angajat, atât didactic și de cercetare cât și didactic auxiliar și nedidactic, se 
poate realiza o politică de resurse umane coerentă și consistentă, o orientare spre atragerea unei 
resurse umane tinere, asistenți universitari și cercetători debutanți, dar și personal administrativ sub 
30 de ani pe trepte profesionale inferioare și care să se dezvolte profesional în interiorul instituției. 
 
  4.2.2. Evoluția personalului didactic 

În tabelul 4.3, se pot observa modificările structurale înregistrate de personalul didactic 
titular al UCB, în ultimii 3 ani. 

Tabelul nr. 4.3. Numărul cadrelor didactice titulare în UCB, la 31 decembrie 
Anul Total din care: 

Asist Lect./Șef lucr. Conf. Prof Conf. + Prof. 
2019 122 9 7,38% 49 40,16% 38 31,15% 26 21,31% 52,46% 
2020 128 11 8,60% 53 41,41% 39 30,47% 25 19,43% 50,00%  
2021 131 11 8,40% 55 41,98% 41 31,30% 24 18,32% 49,70% 

Sursa: Date interne UCB  
 
Ponderea gradelor superioare, de conferențiar și profesor, a ajuns la 49,70%, scăzând cu 

2,76% față de 2019. Așa cum remarcam anterior, în perspectiva anilor următori, politica de resurse 
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umane va fi orientată spre dezvoltarea nivelului 3 al studiilor universitare prin constituirea de Școli 
doctorale în jurul acestor cadre didactice, profesori și conferențiari universitari.  

Dacă avem în vedere raportul nr. studenți/nr. cadre didactice titulare (Tabelul 4.4), 
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a înregistrat în perioada 2019-2021 o ajustare 
progresivă a raportului număr studenți față de număr cadre didactice și de cercetare, odată cu 
creșterea calității actului didactic și științific. Politica instituțională privind acest indicator va fi 
aceea de menținere a acestui indicator în intervalul 20-25 studenți per cadru didactic, urmărind 
creșterea anuală a numărului de studenți înscriși la UCB, reducerea pierderilor de studenți prin 
exmatriculare sau retragere iar pe de altă parte prin creșterea numărului de cadre didactice și de 
cercetare tinere, care să ocupe posturi de asistenți universitari. 

 
Tabelul nr. 4.4. Evoluția raportului nr. studenți/nr. cadre didactice și de cercetare  

în perioada 2019-2021 
An  Nr. cadre 

didactice 
titulare 

Modificare 
față de anul 

anterior 

Nr. 
studenți 

Modificare 
față de 

anul 
anterior 

Nr. stud./cadru 
didactic 

2019 122 -4 3098 +195 25,39 
2020 128 +6 3258 +160 25,45 
2021 131 +3 3222 -36 24,59 

Sursa: Date interne UCB 
 
 4.2.3. Evoluția personalului didactic auxiliar și nedidactic 

Pe parcursul anului 2021, 7 angajați din categoria personalului auxiliar și nedidactic au 
încetat raporturile contractuale cu UCB, din care 3 prin pensionare, 3 prin acordul părților și 1 prin 
expirarea contractului de muncă încheiat pe perioadă determinată. În același timp, au fost angajați 
9 salariați, din care 3 pe perioadă determinată. La finalul anului 2021 personalul didactic auxiliar 
și nedidactic însuma 102 angajați. De asemenea, numărul posturilor vacante pentru personalul 
administrativ s-a menținut, eliminându-se posturile care supraîncărcau schema de personal a 
universității. 

 

 
Figura nr. 4. 4. Structura posturilor de personal didactic auxiliar și nedidactic, 

la 31 decembrie 2021 
 

Din totalul resursei umane alocate activităților didactic auxiliare și nedidactice, cea mai 
mare parte a angajaților lucrează în cadrul Direcției Generale Administrative (48 angajați), urmată 
de Compartimentele funcționale ale Rectoratului (28 angajați) unde se regăsesc Compartimentul 
Audit, Resurse Umane și Salarizare, Control Intern Managerial, Sănătate și Securitate în Muncă, 
Juridic, Biblioteci, Direcția Cercetare-Dezvoltare și Management Proiecte, Relații Internaționale, 
DAC, Secretar Șef, CCOC, IPPASE. De asemenea, în cadrul facultăților lucrează un număr de 19 
angajați, care deservesc secretariatele și departamentele facultăților. Privind evolutiv personalul 
didactic auxiliar și nedidactic, remarcăm o menținere a numărului personalului în cadrul Direcției 
Generale Administrative față de anul anterior și o creștere cu 3 angajați a personalului aferent 
serviciilor specializate ale rectoratului. Personalul auxiliar al facultăților a crescut față de anii 
anteriori. Pentru anii următori ne propunem menținerea numărului de personal didactic auxiliar și 
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nedidactic la nivelul actual și o eventuală redistribuire a sarcinilor și atribuțiilor specifice în raport 
de nevoile identificate la nivelul instituției. 

Situația detaliată a posturilor didactice auxiliare și nedidactice ocupate și vacante, pe 
compartimente, la sfârșitul anului 2021, este prezentată în Tabelul 4.5.  
  
Tabelul nr. 4.5. Situația posturilor ocupate și vacante din statul de funcții de personal didactic 
auxiliar și nedidactic al UCB, pentru anul 2021 comparativ cu ultimii 2 ani, detaliat pe 
compartimente 

Nr. 
crt. 

Denumire direcție, serviciu, 
compartiment, birou deservit 

31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2021 
T O V T O V T O V 

I 

Facultăți/Structuri departamentale 23 17 6 22 20 2 23 19 4 
FSEDAP 5 3 2 5 4 1 6 5 1 
FSE 3 2 1 3 2 1 2 2 0 
FSMC 5 4 1 5 5 0 6 6 0 
FI 8 6 2 7 7 0 7 4 3 
DPPD 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

II Direcția generală administrativă DGA 75 55 20 78 52 26 71 52 19 
III Cabinet Senat 5 3 2 5 4 1 6 4 2 

IV Compartimente aflate în subordinea 
rectorului și prorectorilor 

31 24 7 31 22 9 36 25 11 

V I.P.P.A.S.E. 5 2 3 5 3 2 4 2 2 
VI I.C.C.S. - - - - - - 2 0 2 

 Total general 139 101 38 141 101 40 143 103 40 
Sursa: Date interne UCB 
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4.3. Situația posturilor vacante 
 
La 31 decembrie 2021, statele de funcții ale componentelor Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu însumau un număr total de 223 posturi didactice din care: 131 de posturi 
ocupate cu titulari – cadre didactice (58,80%) și 92 de posturi didactice vacante (41,30%), 
înregistrându-se o scădere cu 5 posturi față de anul anterior (vacante) - figura 4. 5. Această stare 
de lucruri a fost determinată de apariția unor noi programe de studii și completarea cu anii II și III 
de studiu la programe lansate în anii anteriori la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, 
Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație 
Publică. 

 
Figura nr.4. 5. Situația posturilor didactice la nivelul UCB 

 
Analiza structurii posturilor didactice în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu evidențiază unele diferențe de distribuție pe facultăți dar și grade de ocupare deficitare în anumite 
domenii de activitate în timp ce în alte domenii activitatea este bine acoperită cu resursă umană didactică 
și de cercetare. În tabelul 4.6, se prezintă situația posturilor didactice ocupate la nivelul UCB și pe 
componente. 
 
Tabelul nr. 4.6. Situația ocupării posturilor didactice din statele de funcții, pe componente și la nivelul UCB 

Nr. 
crt. 

Facultatea/ 
Structura 

departamentală 

Total. posturi Posturi ocupate 

Nr. % 
in total UCB Nr. % 

in total componenta 
1.  FSEDAP 72 32,28 37 51,38 
2.  DPPD 10 4,48 4 40,00 
3.  FI 54 24,22 31 57,40 
4.  FSMC 49 21,98 26 53,10 
5.  FSE 38 17,04 34 89,50 

Total UCB 223 100 131 58,75 
Sursa: Date interne UCB 

 
Toate cele 4 facultăți ale Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu au un grad de 

acoperire a posturilor din statele de funcții de peste 50%, între acestea remarcându-se Facultatea 
de Științe Economice cu un grad de ocupare a posturilor de 89,50% și Facultatea de Științe ale 
Educației, Drept și Administrație Publică cu 51,38%.  

Pe parcursul anului 2021 au părăsit sistemul un număr de 3 cadre didactice titulare ale 
Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, din diverse motive (1 lector prin pensionare, 1 
lector prin deces și 1 asistent prin demisie), situația acoperirii cu cadre didactice rămânând una 
bună. Dacă avem în vedere structura pe grade didactice a posturilor ocupate și a celor vacante la 
nivel instituțional, situația la 31 decembrie 2021 este cea prezentată în tabelul 4.7. Numărul mare 
de cadre didactice de profesor și conferențiar universitar este o evidență pozitivă. Se remarcă 
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nivelul calitativ ridicat atât științific cât și didactic la care a ajuns resursa umană a Universității 
„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu după 25 de ani de acumulări, fiind evident că universitatea va 
putea face față oricăror provocări în anii ce vor veni.  

 
Tabelul nr. 4.7. Situația ocupării posturilor didactice din statele de funcții ale componentelor UCB 
pe grade didactice 

Nr. 
crt. Gradul didactic al postului Total posturi din care: 

Ocupate Vacante 
Nr. % Nr. % Nr. % 

1. Profesor universitar 26 11,66 24 92,31 2 7,70 
2. Conferențiar universitar 46 20,63 41 89,13 5 10,87 
3. Lector universitar/Șef lucrări 127 56,95 55 43,31 72 56,70 
4.  Asistent universitar 24 10,76 11 45,84 13 54,17 
Total  general 223 100 131 58,75 92 41,26 
Sursa: Date interne UCB 

 
În figura nr. 4.6, se prezintă atât situația numerică a posturilor ocupate și a celor vacante pe 

componente la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (fig. 4.6. a), cât și situația 
posturilor ocupate și a celor vacante pe grade didactice, la nivelul Universității „Constantin 
Brâncuși” din Târgu-Jiu (fig. 4.6. b). Așa cum se poate observa în figura 4.6 b), posturile vacante 
se concentrează majoritar pe gradul didactic median, respectiv lector/șef de lucrări, de altfel cu cele 
mai multe posturi constituite în totalul posturilor didactice. Cu o pondere de 56,70% în totalul 
posturilor didactice, acestea sunt ocupate doar în procent de 43,31%. Aceste posturi sunt în schimb 
ocupate în sistem de plata cu ora de cadre didactice titulare multe dintre ele cu grade didactice 
superioare ceea ce garantează un act didactic de calitate pentru studenții noștri. Cele 92 de posturi 
vacante ale componentelor UCB, constituite la 1 octombrie 2021, au fost acoperite, conform legii, 
cu cadre didactice titulare sau cu cele 68 de cadre didactice asociate din care 7 profesori, 2 
conferențiari, 30 lectori și 29 asistenți universitari. 

 

  

 

   a)       b) 
 Figura nr. 4.6  Situația ocupării posturilor didactice din statele de funcții UCB, la 31 

decembrie 2021, pe facultăți (a) și grade didactice (b) 
 
Distribuția posturilor ocupate și vacante pe grade didactice, la nivelul componentelor UCB, 

este prezentată în Tabelul 4.8.  
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Tabelul nr. 4.8. Situația ocupării posturilor didactice din statele de funcții, pe componente UCB și 
grade didactice 

Nr. 
crt. 

Facultatea/ 
Structura 

departamentală 

Nr. post. 
din care: 

Prof Conf. Lect./Șef lucr. Asist. 
T O V T O V T O V T O V T O V 

1 FSEDAP 72 36 36 5 4 1 15 14 1 42 14 28 10 4 6 
2 FSE 38 34 4 10 10 0 11 11 0 15 13 2 2 0 2 
3 FI 54 31 23 6 6 0 9 8 1 36 15 21 3 2 1 
4 FSMC 49 26 23 4 3 1 11 8 3 28 10 18 6 5 1 
5 DPPD 10 4 6 1 1 0 0 0 0 6 3 3 3 0 3 
Total general 223 131 92 26 24 2 46 41 5 127 55 72 24 11 13 
Notă: T – Total, O – ocupate, V- vacante 

 
Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Inginerie, 

Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, având specializări noi pentru care cererea este 
în creștere și cu personalul didactic în formare și mai redus ca dimensiune, au nevoie și de asistenți 
universitari și lectori/șefi de lucrări care să completeze schema de personal didactic și de cercetare. 
(Tabelul 4.8.) 
 
Tabelul nr. 4.9. Dinamica numărului de posturi didactice ocupate din statele de funcții UCB, pe 
grade didactice, la sfârșitul anului 
 

Grad didactic 
Nr. posturi ocupate cu titulari 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 
Profesor 26 25 24 
Conferențiar 38 39 41 
Lector/șef lucrări 49 53 55 
Asistent 9 11 11 
TOTAL 122 128 131 

     Sursa: Date interne UCB 
 
Analizând datele din Tabelul nr. 4.9, se observă că, față de anul 2019, numărul de profesori 

universitari s-a redus cu 2 cadre didactice ca urmare a pensionărilor din ultimul timp, universitatea 
reușind să contrabalanseze prin evoluția profesională a unor cadre didactice mai tinere, iar numărul 
de conferențiari universitari a crescut. În anul 2021, din totalul de 131 titulari, 123 cadre didactice 
titulare (93,90%) dețineau titlul științific de doctor.  
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Figura nr. 4. 7. Dinamica titularilor (posturi ocupate) pe grade didactice, în perioada 2019-2021 

 
4.4. Etica universitară 

 
În anul universitar 2020-2021, Comisia de Etică a Universității ,,Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu și-a desfășurat activitatea în concordanță cu prevederile Legii nr.1/2011 - Legea 
educației naționale cu modificările și completările ulterioare, Codului de Etică Universitară, 
parte integrantă a Cartei Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și cu prevederile 
Regulamentului privind funcționarea Comisiei de Etică și sancționarea abaterilor de la normele 
etice de conduită. Prin activitatea Comisiei de Etică a Universității ,,Constantin Brâncuși” din 
Târgu-Jiu, se promovează și se asigură respectarea eticii universitare din cadrul comunității 
academice. 

UCB dispune de practici și mecanisme clare pentru aplicarea codului eticii și integrității 
academice, prevăzute în Regulamentul Comisiei de Etică Universitară acesta fiind documentul 
care asigură respectarea eticii universitare în mediul academic.  

Comisia de etică elaborează rapoarte anuale, rapoarte care sunt făcute publice pe 
pagina de web a universității http://www.utgjiu.ro/despre/utile/comisia-de-etica/. 
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4.5. Structura resursei umane din UCB 

 
La data de 31.12.2021, cei 131 de titulari, care ocupă posturi în statele de funcții ale UCB 

se distribuie pe grade didactice conform Tabelului 4.10 și figurii 4.7. 
 
Tabelul nr. 4.10. Distribuția cadrelor didactice titulare pe grade didactice, la nivelul UCB 

Sursa: Date interne UCB 
 

Majoritatea cadrelor didactice din UCB și-au început cariera ca asistenți universitari sau 
lectori/șefi lucrări în cadrul universității. Întărirea și stabilizarea componentei didactice și științifice 
s-a făcut cu eforturi financiare substanțiale ale instituției pentru asigurarea fondului de salarii, fiind 
necesară o preocupare mai mare a facultăților pentru dezvoltarea unor Programe Postuniversitare, 
a Școlilor Doctorale proprii și Programe Postdoctorale precum și a unor Centre de Cercetare 
Aplicativă care să genereze venituri suplimentare mai consistente.  

 

  
Figura nr. 4.8. Distribuția cadrelor didactice titulare pe grade didactice,  

la nivelul UCB, la data de 31.12.2021 
 
Distribuția neuniformă a gradelor didactice titulare se păstrează și la nivelul componentelor 

(Tabelul 4.11). Facultatea de Științe Economice reprezintă spre exemplu o componentă care are 
dezvoltare integrată cu cea pe verticală.  
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Nr. 
crt. Gradul didactic al postului Titulari/Posturi ocupate 

1. Profesor universitar 24 18,32% 
2. Conferențiar universitar 41 31,30% 
3. Lector universitar/Șef lucrări 55 41,98% 
4.  Asistent universitar 11 8,40% 
Total general 131 100% 
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Tabelul nr. 4.11. Distribuția cadrelor didactice titulare pe grade didactice și componente UCB 
Nr. 
crt. 

Gradul didactic al 
postului Titulari din care:  

FSEDAP FSE FI FSMC DPPD 
1. Profesor universitar 24 49,62

% 
4 

50% 
10 61,76

% 
6 45,17

% 
3 42,30 

% 
1 25% 

2. Conferențiar universitar 41 14 11 8 8 0 

3. Lector universitar/Șef 
lucrări 55 50,38

% 
14 50% 13 38,24

% 
15 54,83

% 
10 57,70 

% 

3 75% 

4.  Asistent universitar 11 4 0 2 5 0 
Total general 131 100% 36 100% 34 100% 31 100% 26 100% 4 100% 

Sursa: Date interne UCB 
 

Din totalul personalului didactic titular, 14 persoane, adică 10,69%, nu au împlinit vârsta 
de 40 de ani până la data de 31 decembrie 2021. Aceasta arată necesitatea atragerii de noi tineri în 
structura de personal didactic și de cercetare, astfel încât procentul personalului didactic și de 
cercetare sub 40 de ani să depășească 35%. În acest fel se vor asigura perspectivele de dezvoltare 
a resursei umane didactice și de cercetare pentru următorii 15-20 de ani, precum și o energie și o 
dinamică mai puternică activităților aplicative unde este nevoie de tineri activi și implicați. 

 
     Tabelul nr. 4.12. Caracteristici relevante privind personalul didactic 

Nr. 
crt. INDICATOR 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

1 Numărul total al personalului didactic titular cu 
titlul științific de doctor 118 121 123 

Din care: Lectori 49 53 55 
Asistenți  5 10 3 

2 Numărul total al personalului didactic titular, cu 
funcția de bază în universitate, care nu a împlinit 40 
de ani 

21 18 
14 

Din care: Profesori 1 0 0 
Conferențiari 0 0 1 
Lectori/șefi lucrări 16 19 13 
Asistenți 4 10 0 

3 Numărul personalului didactic titular, cu funcția de 
bază în universitate, care a împlinit vârsta de 65 de 
ani 

2 3 
3 

Din care: Profesori 1 1 1 
Conferențiari 1 2 2 
Lectori/șefi lucrări 0 0 0 
Asistenți 0 0 0 

4 Numărul personalului didactic asociat 90 69 68 
Din care: Profesori 8 8 7 

Conferențiari 2 3 2 
Lectori/șefi lucrări 36 28 30 
Asistenți 44 30 29 

   Sursa: Date interne UCB 
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Referitor la personalul de cercetare, la data de 31.12.2021, UCB avea ocupate 8 posturi de 
cercetare, așa cum rezultă din Tabelul 4. 13. 
 
     Tabelul nr. 4.13. Situația posturilor de cercetare ocupate la nivelul UCB 

Nr. 
crt. Grad Nr. posturi ocupate 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 
1 Cercetător științific CS I 0 0 1 
2 Cercetător științific CS II 1 1 1 
3 Cercetător științific CS III 1 0 2 
4 Cercetător științific CS 1 2 3 
5 Asistent de cercetare științifică  ACS 0 0 1 

TOTAL 3 3 8 
    Sursa: Date interne UCB 

 
 

 
 
  



42 
 

 
CAPITOLUL V. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE 

CERCETARE 
 

 
 

5.1. Organizarea activității de cercetare științifică 
 
Cercetarea științifică este o componentă de bază a activității unei universități, având funcția 

principală de a formula noi întrebări și de a crește capacitatea de generare de noi cunoștințe 
științifice, de inovație. Obiectivele strategice și direcțiile de acțiune în domeniul cercetării 
științifice au reprezentat un punct central al întregii activități în UCB.  

Cercetarea științifică ajută la crearea viitorului și la progresul tuturor domeniilor de 
cunoaștere. Prin cercetarea științifică se diseminează inovația și progresul atât în teorie cât și în 
practică. Prin urmare, cercetarea necesită comunicare și diseminarea rezultatelor. Rezultatele 
cercetării științifice la nivelul UCB s-au concretizat în articole științifice publicate în reviste 
indexate în baze de date internaționale, în volumele unor manifestări științifice, dar și în elaborarea 
și publicarea de cărți/capitole de cărți, cursuri și monografii, în participări la conferințe 
internaționale sau naționale cu participare internațională. 

Activitatea de cercetare științifică în anul 2021 la nivelul Universității “Constantin 
Brâncuși” din Târgu-Jiu s-a desfășurat respectându-se prevederile Legii educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Cartei Universității „Constantin Brâncuși” din 
Târgu-Jiu, Planului Strategic al Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru perioada 
2020-2023, procedurilor interne privind activitățile de cercetare și organismelor de conducere din 
Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Activitatea de cercetare s-a organizat și desfășurat începând de la nivelul departamentelor, a 
facultăților, DPPD, Direcției de Cercetare-Dezvoltare și Management Proiecte, Institutului de 
Politici Publice, Administrație și Științele Educației, Institutului de Cercetare a Calității Societății 
și a universității, în corelație cu documentele aprobate în Senat pe parcursul anului 2021. Planul de 
cercetare științifică și Planul Manifestărilor științifice pentru anii universitari 2020-2021 și 2021-
2022 au stat la baza organizării activității de cercetare în universitatea noastră. Au fost identificate 
direcții prioritare de cercetare, corespunzătoare domeniilor de referință, ținându-se seama de 
strategia cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare, strategie ce pune accent pe 
interdisciplinaritate și pe constituirea unor echipe de cercetare  în jurul unor programe și proiecte 
naționale și internaționale.  

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și-a menținut, și în anul 2021,  interesul 
pentru desfășurarea contractelor și proiectelor de cercetare, publicarea cărților/capitolelor în cărți 
de înaltă ținută academică, participarea la conferințe și simpozioane cu lucrări științifice cu un 
impact ridicat, pentru publicarea articolelor în reviste de specialitate, interes circumscris 
obiectivului de creștere a calității actului de cercetare.  

Pe parcursul anului 2021 a continuat activitatea de publicare a revistelor gestionate de 
facultăți, DPPD, IPPASE, ICCS, în format tipărit sau online. De asemenea, s-a continuat indexarea 
acestor reviste 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; în anul 2021 au fost editate 2 numere și un supliment- format online; 
2. Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu - Seria Economie, revistă în 
domeniul științelor economice, ce este indexată în 17 baze de date internaționale; în anul 2021 au 
fost publicate și indexate 6 numere curente- format online; 
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3. Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu - Seria Inginerie, revistă în domeniul 
științelor inginerești, indexată în 8 baze de date internaționale; în anul 2021 au fost publicate 4 
numere - format online; 
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 2021 
au fost editate 2 numere - format online și fizic; 
5. Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu - Seria Științe Juridice, 4 numere/an, 
indexate în 7 baze de date internaționale; în anul 2021 a fost publicat un singur număr - format 
online;  
6. Revista Fiabilitate și Durabilitate, indexată în 6 baze de date și în 27 de cataloage internaționale; 
în anul 2021 au fost editate 2 numere - format online; 
7. Surveys in Mathematics and its Applications, în 2021 a fost editat volumul 16/2021, indexat în 
8 baze de date internaționale - format online; 
8. Horizons for Sustainability, revistă editată de IPASSE și indexată în 7 baze de date 
internaționale; în anul 2021 au fost editate 2 numere - format online. 

Valorificarea activității de cercetare la nivelul componentelor s-a realizat prin publicarea 
de cărți/capitole de cărți în edituri naționale și internaționale, articole în reviste recunoscute la nivel 
internațional ISI WoS, indexate în baze de date Master Journal List (inclusiv ESCI) și articole 
publicate în reviste indexate SCOPUS, reviste indexate BDI, inclusiv ERIH PLUS. Tote 
publicațiile apărute în anul 2021 s-au centralizat în Raportul privind realizarea planului de cercetare 
științifică al UCB pentru anul univ. 2020-2021 și în Raportul privind realizarea planului de 
cercetare științifică al UCB pentru semestrul I al anului univ. 2021-2022.  

Printre temele abordate în Planul de cercetare se regăsesc următoarele: repere socio-
psihologice specifice poporului român privind educația și educabilitatea; rolul satisfacției 
personalului didactic în creșterea calității educației; modele și forme de realizare a evaluării în 
învățământul primar; limba și literatura – identitate și diferență culturală; criterii de selecție a 
conținuturilor învățământului primar; metode și procedee interactive de predare-învățare; 
managementul clasei de elevi; principiile și instituțiile juridice fundamentale între continuitate și 
noutate; perspective în evoluția organizațiilor internaționale de securitate; relațiile internaționale și 
diplomația în sec. XX-XXI; managementul investițiilor străine directe în România; aspecte ale 
occidentalizării societății românești din punct de vedere politico-administrativ  în sec. XIX-XXI; 
provocări și oportunități ale transformărilor digitale asupra sectorului public și privat din România/ 
Uniunea Europeană; politici fiscale și opțiuni contabile sub exigențele standardizării și dezvoltării 
durabile; oportunități privind dezvoltarea sustenabilă a afacerilor după criza provocată de 
Coronaviurs; implicațiile banilor asupra dezvoltării sociale; dezvoltare durabilă și management 
creativ; activități motrice alternative; ortopedie și traumatologie sportivă; kinetoterapia aplicată în 
traumatismele  sportivilor; calitatea mediului înconjurător și efectele asupra sănătății; transportul, 
conversia și utilizarea eficientă a energiei; dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar și a 
spațiului rural românesc;  proiectarea tip CAD și execuția tip CIM/CNC + tehnologii 
neconvenționale a elementelor componente ale sistemelor mecanice, cu aplicații în moderrnizarea 
subansamblurilor utilajelor miniere; studii și cercetări și privind  sistemele tehnice în vederea 
optimizării performanțelor și creșterii calității și fiabilității produselor; conducerea Proceselor 
Industriale – Implementări moderne în conducerea proceselor; rolul profesorului în procesul de 
învățământ; inovare și creativitate în educație; noi tehnici și modalități de îmbunătățire a 
experiențelor de învățare; statutul și rolul școlilor de aplicație; viitorul educației - o abordare 
globală; mediul social și mediul școlar; educația și cultura digitală; instituțiile juridice tradiționale 
și noile instituții juridice în sistemul de drept român; management, investiții și proiecte în instituțiile 
publice; managementul protecției și securității infrastructurilor critice; managementul calității 
vieții în mediul universitar; indicatori privind calitatea vieții în Gorj (mediu, sănătate, educație, 
coeziune socială, PIB pe locuitor), Vaccinul anti COVID-19: între necesitate și riscuri; 
Partidocrația și efectele ei asupra electoratului. 
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Manifestările științifice din anul 2021 în cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din 
Târgu-Jiu s-au desfășurat așa cum au fost prevăzute în Programul Manifestărilor Științifice al 
Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anii universitar 2020-2021 și 2021-2022 
aprobate de Senatul UCB. Astfel, pe parcursul anului 2021 s-au organizat numeroase manifestări 
științifice (conferințe, workshopuri, dezbateri, simpozioane, mese rotunde) cu participare națională 
și internațională, unde au fost dezbătute probleme de un real interes, atât pentru membrii 
comunității academice, pentru cercetători, specialiști în domeniu, cât și pentru membrii comunității 
locale. 

În acest sens, menționăm conferințele științifice, workshopurile, mesele rotunde și dezbaterile 
de înaltă ținută academică ce s-au desfășurat pe parcursul anului 2021: 

 Conferința științifică cu participare internațională ”Viitorul educației, învățare, 
tehnologie, șanse”, care s-a desfășurat în perioada 5-6 noiembrie 2021, și la care au participat 
personalități marcante din țară și străinătate din domeniul educației; 

 Conferința Internațională Information Society and Sustainable Development - s-a 
desfășurat on-line în perioada 10-11 September 2021, fiind organizată de Centrul fundamental 
de studii economice aplicate (CSEFA) din cadrul Facultății de Științe Economice, în parteneriat 
cu universități, institute de cercetare din țară și din străinătate (Universitatea Româno-
Americană din București, Centrul pentru resurse si cercetări în turism de la Universitatea Ștefan 
cel Mare” din Suceava, Centrul de cercetare în tursim inovativ si regional de la Universitatea 
din Craiova, 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, Germania, Economic 
Development and Social Sustainability Research Group (EDaSS), University of A Coruña, 
Faculty of Economy and Business, Department of Economic Analysis and Business 
Administration, Spania , 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, Academic 
Division of Administrative Economic Sciences, Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, 
Mexico. În programul conferinței au fost acceptate 62 lucrări, prezentate pe cele 5 secțiuni;  

 Conferința Științifică Internațională ECOTREND 2021, a XVIII-a ediție, cu tema 
,,Sustainable Economies and digitalization: opportunities and challenges in the pandemic era”, 
ce s-a desfășurat on-line la Facultatea de Științe Economice, 10-11 decembrie 2021. În 
programul conferinței, au fost înscrise 75 de lucrări din care 3 lucrări invitate în plenul 
conferinței, susținute de personalități științifice de prestigiu din țară și străinătate. La acest 
eveniment științific au fost transmise lucrări de cadre didactice din învățământul superior și 
cercetători din universități țară și din străinătate; 

 EDaSS – 9 th International Conference on Economic Development and Social 
Sustainability,  conferință organizată online de Universidade da Coruña – Spain, în perioada 
1-2 Decembrie 2021, Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu având calitatea de 
partener; 

 Workshop - “Provocări și oportunități ale transformărilor digitale asupra sectorului 
public și privat din România/ Uniunea Europeană”, ce s-a desfășurat în data de 23.09.2021, 
la Facultatea de Științe Economice, unde s-au dezbătut aspecte privind  digitalizarea și 
transformările ce au loc în noul context pandemic; 

 Dezbatere „Oportunități de dezvoltare în perioada post COVID-19” în 2 noiembrie 2021; 
 Conferință Educație și creativitate ce s-a desfășurat în data de 23.04.2021, Online-Microsoft 

Teams la nivelul DPPD. De asemenea, s-au mai organizat manifestări stiințifice cu privire la 
criza COVID, educația digitală: Provocări și oportunități pentru universitate în contextul crizei 
COVID 19, masa rotundă, 15.07.2021, De la educația tradițională la educația digitală, 
dezbatere, 26.03.2021, online Platforma  Zoom, Practica pedagogică ca activitate concretă și 
online: factori motivaționali și stimulatori, dezbatere, 6 aprilie 2021, online Platforma  Zoom; 
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 Conferința națională cu participare internațională CONFERENG 2021 și Simpozionul cu 
participare internațională ”SYMECH 2021” în parioada 20-21 mai 2021 la nivelul Facultății 
de Inginerie; 

 Conferința Științifică Internațională ”Infinitul Performanței umane” în perioada 23-24 
septembrie 2021, ediția a-IX-a, la nivelul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale cu 
participarea și prezentarea celor 38 de lucrărilor științifice de către cadre didactice din țară și 
străinătate (Turcia, Universitatea din Bolu Abant Izzet Baysal, Universitatea din Istanbul 
Fenerbahce și Universitatea Agri Ibrahim Cecen, Larissa Handball Club, Greece); 

 Pandemia și efectele asupra educației - masă rotundă ce s-a desfășurat online în data de 
21.05.2021; Spațiul rural și învățământul online - masă rotundă ce s-a desfășurat online în 
data de  25.06.202 la Institutul de Cercetare a Calității Societății; 

 Conferința DSJA Constituția României între continuitate și reformare – 8 decembrie 2021, 
și Conferința DSJA Protecția europeană și internațională a drepturilor omului  - 10 
decembrie 2021 la nivelul FSEDAP. 

La nivelul IPPASE au fost organizate mai multe manifestări științifice, astfel: 23 Ianuarie 
2021- Bicentenar Tudor Vladimirescu - masă rotunda; 24 Ianuarie –Ziua Unirii Principatelor 
Române. 162 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească - masă rotunda; 17.02.2021 - 
Constantin Brâncuși, între istorie și memorie – conferință; 25.02.2021 - Religie și Globalizare; 
Consecințe Securitate – conferință; 15.03.2021 - Protecția juridică a consumatorului – masă 
rotundă; 26.04.2021 - Protecția juridică a operei de creație intelectuală – masă rotundă; 
15.05.2021 - Dreptul la întemeierea unei familii – conferință;  20.05.2021 - Bicentenar Tudor 
Vladimirescu - masă rotundă: „Jertfa eroului din Vladimir, faptă de istorie românească”; 9 iunie 
1921 - Ecaterina Teodoroiu s-a întors acasă: „Miturile feminine în istoria românilor - Ecaterina 
Teodoroiu” - masa rotundă. În data de 5 octombrie 2021, marcând Ziua Mondială a Educației, 
IPPASE, în cadrul programului Dialoguri, a generat o serie de discuții cu invitați de seamă 
(Academician prof.univ.dr. Ion Păun Otiman și prof.univ.dr. Radu Munteanu) pe teme din sfera 
educațională. În data de 14 octombrie 2021, în cadrul emisiunii Educația a postului național 
EmiTV, au fost dezbătute de către Profesorul Cornel Șomîcu, drd. Adrian Tudor și profesorul 
Gabriel Sarcină evenimentele petrecute în timpul Primului Război Mondial în zona Târgu Jiului, 
cum ar fi: „participarea dascălilor din Gorj la Marele Război”, „Comisarul Pompilian, eroul de la 
podul Jiului” și „orașul Târgu Jiu în timpul ocupației germane”. IPPASE alături de Universitatea 
„Babeș-Bolyai” și Centrul de Strategii Aplicate au desfășurat în data de 2 noiembrie 2021, 
conferința „Afganistan și lumea liberă”. În data de 25 noiembrie 2021 a avut loc conferința cu tema 
Provocări actuale ale diplomației și intelligence-ului, iar pe 22 decembrie 2021 masa rotundă cu 
titlul 22 decembrie – file ale istoriei recente. 

Pe parcursul anului 2021, au fost organizate și o serie de dezbateri televizate, acestea 
abordând teme de un real interes și de actualitate pentru domeniul educației și având invitați 
specialiști din domeniu, dintre care amintim: Indicatorii de stare ai învățământului preuniversitar 
actual, simpozion, 03.06.2021; Dialoguri la Poarta Infinitului - Conferință națională pentru educație; 
Învățământul online-premise și consecințe, Masă rotundă, 03.06.2021. 

În ceea ce privește implicarea studenților în activitatea de cercetare, studenții din cadrul 
Facultății de Inginerie au obținut premii (locul I, locul II și mențiune) la Simpozionul Internațional 
”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2021, Oradea. Tot în această direcție, 
IPPASE a organizat în data de 7 iulie 2021 conferința cu tema Studii de securitate, conferință la 
care au participat studenți și masteranzi din universitatea noastă și din alte universități din țară. 

 
5.2. Rezultatele activității de cercetare științifică 

 
Pentru anul 2021, 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 
susținute în conferințe științifice, cărți publicate la edituri recunoscute CNCS, cărți publicate la 
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edituri internaționale, premii și recunoaștere a activității științifice), a fost realizată după două grile 
de cercetare aprobate la nivelul Senatului universității. Activitatea de cercetare pentru prima 
perioadă a anului a fost evaluată după Grila de evaluare a rezultatelor cercetării științifice, valabilă 
începând cu anul universitar 2020-2021, grilă ce cuprinde 19 indicatori, iar activitatea de cercetare 
de după 1 octombrie 2021 a fost evaluată conform Grilei de evaluare a rezultatelor cercetării 
științifice, valabilă începând cu anul universitar 2021-2022, aprobată în ședința de Senat din 30 
septembrie 2021, grilă cu 22 de indicatori de evaluare. În acest context, o comparație privind 
evoluția activității științifice se poate face doar pentru anumiți indicatori comuni. 

 Pentru prima perioada (01.01-30.09) a anului 2021, indicatorii din grila de evaluare a 
rezultatelor cercetării științifice se prezintă pe componente conform Tabelului nr. 5.1: 

 
Indicatori de raportare a activității de cercetare științifică  

pentru anul universitar 2020-2021 
Tabel nr. 5.1 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator UCB Total 
FSEDAP FI FSMC FSE DPPD IPPASE ICC  

I1 Cărți publicate în edituri 
internaționale de prestigiu/capitole 
de cărți** 

- - - 0,33 
capitole 5 capitole - 0,75 0,75 și 5,33 

capitole 

I2 Cărți publicate în edituri naționale 
recunoscute CNCS/capitole de cărți 24 2 6 4 - 1 6 44 

I3 Articole publicate în reviste 
recunoscute la nivel internațional 
ISI WoS (SCIE, SSCI), situate în 
,,zona roșie” (Q1), ,,zona galbenă” 
(Q2), AHCI 

 
0,11 0,5 0,5 2,7 - - - 3,81 

I4 Articole publicate în reviste 
recunoscute la nivel internațional 
ISI WoS, situate în ,,zona gri”, 
AHCI 

- - 0,59 0,16 - - - 0,75 

I5 Articole publicate în reviste 
indexate în baze de date Master 
Journal List (inclusiv ESCI) și 
articole publicate în reviste indexate 
SCOPUS 

 
1 0,33 0,24 - 

 
 
 
- 

2  
- 

 
3,57 

I6 Articole publicate în volumele unor 
conferințe internaționale indexate 
ISI și/sau cele organizate de 
societăți profesionale internaționale 

- 0,33 - - - 2  
- 2,33 

I7 Articole publicate în reviste 
indexate BDI, inclusiv ERIH PLUS 19,5 18 4 18,33 4 6 6 75,83 

I8 Articole publicate în volumele cu 
referenți ale unor manifestări 
științifice internaționale 

2 1,5 17 21,33 - 1  42,83 

I9 Articole publicate în volumele cu 
referenți ale unor manifestări 
științifice naționale sau naționale cu 
participare internațională  

1 - 1 - 1 - - 3 

I10 Articole publicate în alte reviste 2,16 - - - - 2 - 4,16 
I11 Participare cu articole la 

conferințele organizate de către 
Universitatea ,,Constantin 
Brancuși” din Târgu-Jiu 

27,5 27 26 21,8 6 2 1 111,3 

I12 Inițiativa de a atrage fonduri de 
cercetare prin aplicații depuse în 
competiții de cercetare 
naționale/internaționale 

 
- -  

- 1  
- 

 
- - 1 

 

I13 Proiecte câștigate în competiții 
naționale 1 16,665 - - - - - 17,665 

I14 Proiecte câștigate în competiții  
internaționale 3 - - - - - - 3 

I15 Contracte încheiate cu companii din 
țară și străinătate - - - - - - - - 

I16 Citări (se exclud autocitările) în 
articole și cărți 83 98,38 46 140 19,16 16 45 367,54 

I17 Brevete care aparțin universității / 
Produse cu drept de proprietate 
intelectuală 

- 0,46 - - - - - 0,46 

I18 Activități sportive și de creație 
artistică 1 - - - - - - 1 

I19 Alte activități 36 41,3 6 146 17 2 9 257,3 
Sursa: Datele au fost preluate din raportările componentelor pentru anul univ. 2020-2021 
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Pentru perioada 1 octombrie 2021 – 31 decembrie 2021, indicatorii din grila de evaluare a 
rezultatelor cercetării științifice se prezintă pe componente conform Tabelului nr. 5.2: 

 
Indicatori de raportare a activității de cercetare științifică pentru anul universitar 2020-2021 

Tabel nr. 5.2 

 Sursa: Datele au fost preluate din raportările componentelor pentru sem. I al anului univ. 2021-2022 
 
 
Pentru realizarea unei comparații cu rezultatele înregistrate în anul anterior, se pot urmări datele 

sistematizate în Tabelul 5.3. 
 

 
 

Nr. 

Denumire indicator  UCB 
FSEDAP 

 
FI  FSMC FSE DPPD IPPASE ICCS Total 

 

I1 Cărți publicate în edituri internaționale 
de prestigiu * - - - - 1 capitol - - 1 capitol 

I2 Cărți publicate în edituri naționale 
recunoscute CNCS * 3 1 1 - - - - 5 

I3 Cărți publicate în editura Academica 
Brâncuși * - 

1 carte și 
0,33 

capitole 
1 carte - - - 7,67 

capitole 
2 cărți și 8 

capitole 

I4 Articole publicate în reviste recunoscute 
la nivel internațional ISI WoS (SCIE, 
SSCI), situate în ,,zona roșie” (Q1), 
,,zona galbenă” (Q2), AHCI (dacă sunt 
indexate de cel puțin 5 ani în WoS Core 
Collection – conform Listelor 
UEFISCDI) ** 

- 1 - - - - - 1 

I5 Articole publicate în reviste recunoscute 
la nivel internațional ISI WoS, situate în 
,,zona gri”, AHCI (dacă sunt indexate de 
mai puțin de 5 ani în WoS Core 
Collection – conform Listelor 
UEFISCDI) ** 

- - 0,52 0,50 - - - 1,02 

I6 Articole publicate în reviste indexate în 
baze de date Master Journal List 
(inclusiv ESCI) și articole publicate în 
reviste indexate SCOPUS ** 

- - 0,5 - - - 0,5 1 

I7 Articole publicate în volumele unor 
conferințe internaționale indexate ISI 
și/sau cele organizate de societăți 
profesionale internaționale ** 

- 1 - - - - - 1 

I8 Articole publicate în reviste indexate 
BDI, inclusiv ERIH PLUS ** 4 52,83 2,88 1,84 1 4 4 70,55 

I9 Articole publicate în volumele cu 
referenți ale unor manifestări științifice 
internaționale ** 

2 2 - 34,99 - 1 - 39,99 

I10 Articole publicate în volumele cu 
referenți ale unor manifestări științifice 
naționale sau naționale cu participare 
internațională ** 

- - - - - - - - 

I11 Articole publicate în alte reviste ** 1 - - - - - - 1 
I12 Rezumate lucrări publicate în volume 

ale conferințelor științifice naționale 
/internaționale 

1 - - 1 - - - 2 

I13 Participare cu articole/comunicări la 
conferințele organizate de către 
Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din 
Târgu-Jiu  

81 47 6,5 46 4 3 4 191,5 

I14 Participare cu articole/comunicări la 
conferințele organizate de universități 
din țară sau din străinătate 

4  0,78 - 1 2  7,78 

I15 Inițiativa de a atrage fonduri de 
cercetare prin aplicații depuse în 
competiții de cercetare 
naționale/internaționale 

- - - - - - - - 

I16 Proiecte câștigate în competiții 
naționale - 3,375 - - - - - 3,375 

I17 Proiecte câștigate în competiții  
internaționale - - - - - - - - 

I18 Contracte încheiate cu companii din țară 
și străinătate - - - - - 2 - 2 

I19 Citări (se exclud autocitările) în articole 
și cărți 39 54 19,22 84 4,16 12 60 

 272,38 

I20 Brevete care aparțin universității / 
Produse cu drept de proprietate 
intelectuală 

- - - - - - - - 

I21 Activități sportive și de creație artistică - 1 - 2 - - - 3 
I22 Alte activități 21 61,5 1 28 14 25 7 157,5 
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Indicatori de raportare a activității de cercetare  științifică pentru anul 2020 
                                                                                                                                      Tabelul nr. 5.3.  

 
Nr. 
crt. 

Denumire indicator 2020 

I1 Cărți publicate în edituri internaționale de prestigiu/capitole de cărți 1.5 
I2 Cărți publicate în edituri naționale recunoscute CNCS/capitole de cărți 33 
I3 Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internațional WoS (SCIE, 

SSCI), situate în ,,zona roșie” (Q1), ,,zona galbenă” (Q2), AHCI 4.83 

I4 Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internațional WoS, situate în 
,,zona gri”, AHCI 4.4 

I5 Articole publicate în reviste indexate în baze de date Master Journal List 
(inclusiv ESCI) și articole publicate în reviste indexate SCOPUS 16.05 

I6 Articole publicate în volumele unor conferințe internaționale indexate WoS 
și/sau cele organizate de societăți profesionale internaționale 10.2 

I7 Articole publicate în reviste indexate BDI, inclusiv ERIH PLUS 212 
I8 Articole publicate în volumele cu referenți ale unor manifestări științifice 

internaționale 90 

I9 Articole publicate în volumele cu referenți ale unor manifestări științifice 
naționale sau naționale cu participare internațională  4 

I10 Articole publicate în alte reviste 5 
I11 Participare cu articole la conferințele organizate de către Universitatea 

,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 313 

I12 Inițiativa de a atrage fonduri de cercetare prin aplicații depuse în competiții 
de cercetare naționale/internaționale 13 

I13 Proiecte câștigate în competiții naționale 8 
I14 Proiecte câștigate în competiții  internaționale 1 
I15 Contracte încheiate cu companii din țară și străinătate - 
I17 Brevete care aparțin universității / Produse cu drept de proprietate intelectuală 0.36 
I18 Activități sportive și de creație artistică - 
I19 Alte activități 233 

            Sursa: Datele au fost preluate din Raportul rectorului aferent anului 2020 
 
 
  Pe parcursul anului 2021 au fost publicate 6,33 capitole de cărți în edituri internaționale de 
prestigiu, acest indicator înregistrând o creștere semnificativă față de anul 2020, când a fost de 1,5. 
De asemenea, s-a constatat o creștere a numărului de cărți/capitole de cărți publicate în edituri 
naționale recunoscute CNCS de la 33 în anul 2020 la 51 de cărți și 8 capitole  în anul 2021. În noua 
grilă de cercetare a fost inclus ca indicator distinct cărțile publicate în editura Academica Brâncuși, 
unde, pe parcursul anului 2021 au fost publicate 34 de titluri (24 de la începutul anului până la 30 
septembrie 2021 și 10 începând cu 1 octombrie 2021 și până la sfârșitul anului). La acest item se 
remarcă apariția tratatului domnilor profesori Adrian Gorun și Horațiu Gorun, cu titlul Un scurt 
tratat de epistemologie. Ghid metodologic pentru elaborarea unei lucrări științifice. Aplicații, în 
Editura Universitaria Craiova, lucrare utilă atât studenților interesați de activitatea de cercetare, de 
la studii universitare de licență și master, cât și doctoranzilor, cadrelor didactice și cercetătorilor.. 

În anul 2021, cadrele didactice au fost autori sau coautori la 28 de articole (6,58 lucrări 
indexate ISI calculate cu fracțiuni), dintre care aprox. 73% au fost publicate în reviste situate în Q1 
și Q2. Se constată în anul 2021 o scădere față de anul 2020 a numărului articolelor publicate în 
reviste recunoscute la nivel internațional WoS. 

Articole publicate în reviste indexate în baze de date Master Journal List (inclusiv ESCI) și 
articole publicate în reviste indexate SCOPUS sunt în număr de 4,57, înregistrând o scădere cu 
11,48 față de anul anterior. 



49 
 

Un număr de 302 articole au fost publicate în reviste recunoscute la nivel internațional din 
fluxul principal de publicații indexate BDI și 90,98 articole în volumele cu referenți ale unor 
manifestări științifice internaționale naționale sau în alte reviste. Comparativ cu anii anteriori, 
publicațiile în reviste indexate BDI au înregistrat un trend descendent. Dintre cauzele ce au 
determinat această descreștere amintim creșterea numărului de cadre didactice și cercetători care 
nu au publicat lucrările susținute în cadrul conferințelor și simpozioanelor UCB.   

Articolele publicate în volumele cu referenți ale unor manifestări științifice internaționale 
și în volumele cu referenți ale unor manifestări științifice naționale sau naționale cu participare 
internațională au scăzut în anul 2021 cu 11,17, iar articolele publicate în alte reviste s-au menținut 
la același nivel. 

Se observă un număr mare de participări cu articole la conferințele și simpozioanele 
organizate de Universitatea “Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu (302,8), însă mai mic cu 10,2 decât 
în anul 2020.  

Trebuie menționat și faptul că în anul 2021 au fost încheiate 2 contracte de cercetare cu 
primării din județul Gorj (Primăria Peștișani și Primăria Novaci). 

Din cauza implicării reduse în accesarea competițiilor în domeniul proiectelor de cercetare, 
numărul inițiativelor de a atrage fonduri de cercetare prin aplicații depuse în competiții de cercetare 
naționale/internaționale a scăzut.  

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 (National 
University of Ireland - Irlanda, Quang Trung University - Taiwan, Jade University – Germania, 
Aix-Marseille Universite - Franța, German University of Technology – Oman, Islamic Azad 
University – Iran, University of Belgrade, University of Kragujevac  – Serbia, University of Punjab 
– Pakistan, University of A Coruna - Spania, University of Sczcecin - Polonia) a contribuit la 
realizarea unor cercetări interdisciplinare, concretizate în publicarea unor articole în reviste 
indexate WoS 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  
 

Obiectivul activității de cercetare din Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 
este acela de a contribui, susține, dezvolta și promova cercetarea științifică aplicativă, transferul de 
cunoștințe, inovarea, în direcția creării unei societăți bazate pe cunoaștere, desfășurarea unei 
activități de cercetare științifică prin care universitatea să-și creeze o identitate în spațiul academic 
național și internațional. Pe parcursul anului 2021, organizarea activității de cercetare științifică a 
urmărit:   
 orientarea publicațiilor științifice ale cadrelor didactice spre reviste științifice sau edituri 

recunoscute pe plan național și internațional (Editura Universitaria Craiova; apariții de capitole 

https://rs.linkedin.com/company/faculty-of-economics-kragujevac?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
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de cărți în editura Springer International Publishing și Windrose Verlag Freuenkirchen. 
Herausgeber Enikoe Thiele); 

 dezvoltarea unor colaborări 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 din Sczecin, Polonia, Universitatea de Vest din Timișoara, 
Universitatea de Petrol și Gaze, Ploiești; Universitatea din Craiova; Universitatea ,,Lucian 
Blaga” din Sibiu; Universitatea Politehnica București; Technical University of Gabrovo, ș.a.); 

 inițierea unor proiecte de cercetare aplicativă cu instituții publice (Primăria din Peștișani și 
Primăria din Novaci); 

 implicarea studenților în activitatea de cercetare științifică prin coordonarea și îndrumarea 
acestora de către cadre didactice, realizarea unor activități specifice în cadrul cercurilor 
științifice studențești, elaborarea sub coordonarea cadrelor didactice a lucrărilor de licență și 
disertație care să cuprindă și rezultatele unor activități de cercetare. De asemenea, cadrele 
didactice au îndrumat studenții în elaborarea unor lucrări științifice publicate în reviste 
studențești sau susținute în cadrul unor conferințe (ex: Simpozionul Internațional 
”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2021, Oradea), fiind acordate 
certificate de participare și diplome. 

 
 Proiecte, contracte și granturi  

În anul 2021, 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:  

- trei contracte de finanțare de tip FDI: în anul 2021 au fost depuse 6 propuneri de 
proiecte în cadrul competiției FDI 2021, organizată de ME, dintre care au fost finanțate 3, după 
cum urmează: 
 CNFIS-FDI-2021-0408 - D1 - Echitate&Acces; 
 CNFIS-FDI-2021-0381 - D2 - Internaționalizare; 
 CNFIS-FDI-2021-0512 - D6 - Susținere cercetare. 

  De asemenea, a fost încheiat contractul de finanțare pentru proiectul StudentBiz - Contract 
POCU/829/6/13/140402 – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Schema de ajutor 
de stat: Innotech Student.  

În anul 2021, au continuat activitățile specifice în cadrul următoarelor proiecte: 
- pe axa POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-

agricol din zona urbană - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020. Locuri de muncă pentru toți!  FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman: 
 POCU/626/6/13/133105 -  Primul pas pentru o carieră de succes! - UCB partener; 
 POCU/626/6/13/132975 - MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB) – 

UCB partener; 
 POCU/449/4/16/127047 - UCB susține antreprenoriatul social – UCB partener; 
 POCU/449/4/16/128488 - SPER – Sustenabilitate, performanță, educație, responsabilitate 

pentru dezvoltarea comunităților - UCB partener; 
 POCU/90/6.19/107888 – Practică pentru viitor – UCB partener; 
 POCU/82/3/7/105243 - F.A.S.T.E.R - SV Oltenia - F(ormare) A(ntreprenorială) pentru 

ST(art-up-uri) în E(conomia) R(egiunii) SV Oltenia – UCB beneficiar; 
 POCU/82/3/7/105646, UCB susține antreprenoriatul – UCB beneficiar; 
 POCU /82/3/7/104021 - START-UP PENTRU EXCELENȚĂ – UCB partener; 
 POCU/82/3/7/106931- Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia – UCB 

partener; 
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 POCU/320/6/21/121030 - Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de 
programe educaționale inovative, UCB - 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. 

Din fondurile atrase pe proiecte universitatea a achiziționat echipamente, laptopuri, mobilier, 
necesare activităților desfășurate cu studenții, a organizat conferințe și workshopuri. 

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

 
Pornind de la misiunea Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, activitatea de 

cercetare științifică în anul 2021 a vizat 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 2021 o componentă de bază subsumată 
obiectivelor strategice și operaționale ale universității. Planificarea acestei activități s-a realizat în 
concordanță cu propunerile departamentelor, facultăților și institutelor de cercetare din cadrul 
universității, concretizându-se în două documente fundamentale: Planul activităților științifice 
propuse în anul universitar 2021-2022 și Planul de cercetare pentru anul universitar 2021-2022 
(pentru perioada octombrie – decembrie 2021, în timp ce pentru perioada ianuarie 2021 - 
septembrie 2021 au fost utilizate planurile aprobate pentru anul universitar 2020-2021). 
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 au fost semnalate abateri de la etica în cercetare, 
Comisia de Etică autosesizându-se și aplicând reglementările în vigoare în domeniu.  

Pentru anul 2021, raportarea rezultatelor cercetării și diseminarea acestora s-a realizat prin 
documentele elaborate, prezentate și aprobate: Raportul privind activitatea de cercetare științifică 
pentru anul universitar 2020-2021, Raportul privind îndeplinirea Planului operațional pentru anul 
2021. Monitorizarea rezultatelor activității de cercetare științifică a fost realizată de Direcția 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. 

 
5.5. Analiza SWOT a activității de cercetare 
  

În anul 2021, activitatea de cercetare la nivelul Universității ,,Constantin Brâncuși” din 
Târgu Jiu s-a concretizat în publicarea de cărți/capitole și articole științifice în diferite domenii, 
corespunzător domeniilor de cercetare ale cadrelor didactice și cercetătorilor, în participarea 
acestora din urmă la conferințe naționale și/sau internaționale, în desfășurarea unor proiecte 
naționale/internaționale, contracte de cercetare încheiate cu primării din județ. Comparativ cu anul 
anterior, se remarcă o creștere a numărului de cărți/capitole publicate în edituri internaționale și 
naționale recunoscute CNCS, o triplare a numărului de articole publicate în reviste indexate WoS. 
De asemenea, remarcăm faptul că universitatea a organizat conferințe științifice internaționale care 
au asigurat un cadru științific de înaltă ținută academică pentru dezbaterea unor probleme de o 
importanță covârșitoare pentru societatea actuală, la care au participat cadre didactice, cercetători 
și specialiști din țară și străinătate.   

Din analiza activității de cercetare se desprind următoarele aspecte: 
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Puncte tari:  
 publicarea de cărți/capitole de cărți în edituri internaționale de prestigiu, asigurându-se 

creșterea vizibilității în plan internațional; 
 direcții de cercetare flexibile și dinamice incluse în Planul de cercetare științifică al 

universității, care permit realizarea unor cercetări multidisciplinare, cu potențial aplicativ; 
 numărul mare de participări ale cadrelor didactice și cercetătorilor la conferințele organizate 

de UCB, demonstrând capacitatea de investigare a unor teme de un real interes; 
 domenii diverse de specializare acoperite de cercetătorii și cadrele didactice ale 

universității, asigurând caracterul inter și pluridisciplinar; 
 organizarea de conferințe și evenimente prestigioase, cu participarea unor specialiști de o 

reputație științifică internațională, fiind asigurată astfel o diseminare permanentă a 
rezultatelor obținute din activitatea de cercetare; 

Puncte slabe:  
 vizibilitatea redusă a centrelor de cercetare, atât la nivel național, cât și internațional; 
 numărul redus al echipelor de cercetare interdisciplinare; 
 publicarea majorității articolelor științifice în reviste cu factor de impact relativ redus; 
 numărul mic de inițiative în accesarea granturilor de cercetare și educaționale în 

competițiile naționale și internaționale; 
 implicarea tot mai redusă a studenților în activitatea de cercetare; 
 resurse insuficiente pentru crearea unei baze moderne de cercetare. 

Oportunități:  
 operaționalizarea unei platforme în care cadrele didactice să poată să-și introducă 

activitatea de cercetare; 
 înființarea unor laboratoare noi, care să permită efectuarea unor activități de cercetare 

aplicativă; 
 inițierea și dezvoltarea unor relații de colaborare cu specialiști din alte universități din 

țară și din străinătate, formarea unor colective de cercetare interdisciplinară;  
 participarea în rețelele internaționale de cercetare; 
 organizarea unor evenimente internaționale (conferințe, workshopuri, simpozioane, 

școli de vară etc.), sub egida asociațiilor științifice internaționale, în colaborare cu 
reviste indexate/cotate ISI; 

 consolidarea vizibilității și a impactului activității de cercetare a universității prin 
obținerea unor rezultate accesibile public și diseminate pe fluxul principal al 
informațiilor științifice de la nivel internațional; 

 sporirea vizibilității publicațiilor UCB prin indexarea în baze de date internaționale; 
 creșterea vizibilității universității prin creșterea numărului lucrărilor publicate în reviste 

recunoscute la nivel internațional WoS situate în zona “roșie” (Q1), zona “galbenă” 
(Q2) și a citărilor lucrărilor autorilor din UCB în această categorie de reviste.  

Vulnerabilități:  
• diminuarea veniturilor obținute din activitatea de cercetare;  
• scăderea/stagnarea finanțării cercetării științifice din fonduri publice, ce determină 

mărirea decalajelor dintre universitățile românești și universitățile de prestigiu din 
străinătate; 

• 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 
 

 
Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu se angajează să ofere garanții ferme privind 
asigurarea calității activităților printr-un proces bine stabilit și o documentație aferentă. 
 Universitatea are un  Cod 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 
nedidactic din universitate. 
 În cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu s-a stabilit, documentat, 
implementat, menținut și îmbunătățit continuu un Sistem de Management Integrat, iar prin 
Declarația de Politică în domeniul calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale, 
declarație disponibilă pe pagina web a universității, Rectorul definește pentru organizație politica 
și strategia adoptate în domeniul calității, mediului si SSO. În acest sens, sunt definite următoarele 
obiective generale (pilonii principali ai Sistemului de Management Integrat): 

• Implicarea managementului de la cel mai înalt nivel în conducerea activităților de educație, 
cercetare științifică, internaționalizare și conexe, ca procese în  sistem, cu scopul creșterii 
performantelor și eficientei universității;  

•  Creșterea prestigiului Universității prin competența și seriozitatea  cu care se răspunde 
cerințelor și așteptărilor tuturor partenerilor; 

•  Realizarea unei culturi a calității și a unei mentalități proactive a tuturor angajaților în ceea 
ce privește protecția mediului înconjurător, sănătatea  și securitatea ocupațională. 

  
 
6.1. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității  

 
În Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Comisia pentru Evaluarea și 

Asigurarea Calității a fost înființată în conformitate cu prevederile Legii 87/2006 și a Cartei 
Universității. Activitatea comisiei este reglementată de Regulamentul de organizare și funcționare 
al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. Pentru a asigura implementarea practică a 
procesului de asigurare a calității, la nivelul facultăților există comisiile calității, comisii care au 
rol de a monitoriza îndeplinirea criteriilor de calitate pe programele de studiu. 

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. 

Componența Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității este prezentată în anexa VI. 
 
6.2. Activitatea Departamentului pentru Asigurarea Calității 

 
Departamentul  pentru Asigurarea Calității își desfășoară activitatea în concordanță cu 

responsabilitățile descrise în regulamentul propriu (Regulament de organizare și funcționare a 
Departamentului pentru Asigurarea Calității) și în regulamentele și procedurile specifice 
domeniului asigurării calității. 

Principalele activități ale DAC, în cursul anului 2021, pot fi clasificate în trei categorii: 
elaborare, colaborare și centralizare. Astfel, departamentul: 

 a elaborat și pus la dispoziția tuturor structurilor academice din universitate documente 
utile cu privire la evaluarea și asigurarea calității;  
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 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, care au fost transmise la ARACIS, în vederea acreditării, autorizării 
sau evaluării periodice; 

 a întocmit partea generală, referitoare la universitate, a rapoartelor de autoevaluare 
internă a programelor de studii de masterat, în conformitate cu metodologia actuală a 
ARACIS, dosare transmise pentru evaluare externă; 

 a gestionat desfășurarea activităților  următoarelor evaluărilor periodice, a  centralizat, 
prelucrat  și realizat baza de date cu rezultatele obținute: 
 monitorizarea opiniei absolvenților;  
 monitorizarea opiniei angajatorilor; 
 evaluarea satisfacției studenților privind serviciilor conexe actului educațional; 
 evaluarea cadrelor didactice de către studenți; 
 evaluarea colegială; 
 evaluarea mediului de învățare oferit de universitate;  

 a colectat și  actualizat date privind asigurarea calității, pe care le-a solicitat la mai 
multe compartimente/departamente: Bibliotecă, Tipografie, 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 

Pentru a realiza o armonizare continuă cu cerințele pieței calificărilor universitare, în 
universitate se realizează evaluarea internă periodică a programelor de studiu. Evaluarea internă a 
programele de studii se face periodic de către Corpul Auditorilor Interni, conform procedurii 
Evaluarea internă a calității programelor de studii, și presupune raportarea la standardele elaborate 
de către ARACIS.  

 În anul 2021 au fost evaluate intern 29 de programe de studii, prezentate în ANEXA VI, 
tabelul 6.1. Fiecare comisie a analizat modul în care sunt respectate standardele în domeniu și a 
formulat recomandări și sugestii de îmbunătățire, acolo unde au fost găsite neconformități. Pe baza 
acestor recomandări, decanii și directorii de departamente inițiază dezbateri în consiliile 
facultăților, fiind propuse soluții pentru creșterea calității programelor de studii. 

Evaluarea externă a programelor de studii  

http://www.utgjiu.ro/dripc/
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În anul 2021 au fost evaluate extern de către ARACIS un număr de 5 programe de studii, 
situație  prezentată In ANEXA VI, tabelul 6.2.  

Rezultatele acestor evaluări au fost foarte bune, două programe de studii de licență obținând 
acreditarea  (Informatică economică și Pedagogia învățământului primar și preșcolar), două  
programe de studii de licență și-au menținut acreditarea (Automatică si informatică aplicată și 
Drept ID) și s-a acreditat un program nou de masterat prin încadrare într-un domeniu de masterat 
acreditat (Administrarea afacerilor finanțate prin fonduri europene).  

 
Evaluarea mediului de învățare 
În anul 2020-2021, evaluarea mediului de învățare de către studenți a fost realizată în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind evaluarea mediului de învățare în vigoare, 
aprobat de Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Sub coordonarea 
responsabililor pentru asigurarea calității din facultăți s-au aplicat online un număr total de 1036  
chestionare, fiind astfel îndeplinită condiția de minim 10 % din numărul total de studenți din 
universitate.  

Chestionarele completate au fost prelucrate la Departamentul pentru Asigurarea Calității, 
obținându-se  următoarele rezultate: 

- la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică – 90,99 % procent de 
evaluare pozitivă din 217 chestionare aplicate; 

- la Facultatea de Științe Economice – 93,51 % procent de evaluare pozitivă din 164 
chestionare aplicate; 

- la Facultatea de Inginerie – 94,53 % procent de evaluare pozitivă  din 218 chestionare 
aplicate; 

- la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale – 95,08% procent de evaluare 
pozitivă din 153 chestionare aplicate; 

- la DPPD – 94,17 % procent de evaluare pozitivă din  284 chestionare aplicate. 
La nivel de universitate, procentul de evaluare pozitivă, respectiv de apreciere a  mediului de 

învățare și dezvoltare oferit de universitate, este de 93,61  %, ceea ce implică o  foarte bună 
percepție a studenților cu privire la posibilitățile de studiu și competențele formative asigurate de 
universitate. 

  
Monitorizarea opiniei absolvenților Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

privind procesul de învățare din perioada studiilor universitare 
Activitatea de monitorizare 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 2020-2021, pentru fiecare 
facultate, pe programe de studii sunt prezentate în Anexa VI, tabelul 6.3 și figurile 6.1, 6.2, 6.3 și 
6.4. Se constată că feedback-ul din partea absolvenților este unul foarte bun, toate programele de 
studii având punctaje în partea superioară a scalei de punctaj, respectiv între 4,5 și 5 (5 este maxim).  

 
Monitorizarea opiniei angajatorilor privind pregătirea absolvenților   Universității 

,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu privind procesul de învățare din perioada studiilor 
universitare  

Activitatea de monitorizare 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 anul universitar 2020-2021, pentru fiecare 
facultate, pe programe de studii, sunt prezentate în Anexa VI, tabelul 6.4 și figurile 6.5, 6.6, și 6.7.  
Se constată că și angajatorii sunt mulțumiți de pregătirea profesională a angajaților care au absolvit 
universitatea noastră, rezultatele chestionarelor aplicate fiind aproape de maximul scalei de punctaj 
(între 4,5 și 5). 
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Evaluarea satisfacției studenților privind serviciile administrative conexe actului 

educațional 
Activitatea de evaluare se realizează anual, în toate facultățile universității, în conformitate cu 

prevederile Procedurii privind evaluarea satisfacției studenților privind serviciile administrative.   
        Pentru anul universitar 2020-2021, în Anexa VI, tabelul nr. 6.5 sunt prezentate sintetic 
rezultatele prelucrării chestionarelor cu privire la condițiile oferite studenților, iar în tabelul nr. 6.6 
sunt prezentate rezultatele privind satisfacția studenților referitor la disponibilitatea personalului 
universității față de solicitările lor. 

 
Evaluarea cadrelor didactice  

a. Evaluarea cadrelor didactice de către studenți, învățământ cu frecvență 
În conformitate cu prevederile Regulamentului de evaluare a cadrelor didactice de către 

studenți, aprobat de Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, evaluarea  cadrelor 
didactice de către studenți este o activitate care se realizează anual, în toate facultățile și 
departamentele universității.  

Universitatea a acționat pentru adaptarea la pandemia COVID 19 și procesul de evaluare a 
cadrelor didactice de către studenți s-a efectuat prin aplicarea chestionarelor online. Procesul de 
evaluare aferent unui an universitar se organizează în două etape (semestrial). Procesul de evaluare 
este coordonat de Prorectorul responsabil cu asigurarea calității prin Comisia pentru Evaluarea și 
Asigurarea Calității  și Departamentul pentru Asigurarea Calității. 

Activitatea s-a desfășurat în trei perioade de timp. Prima perioadă, în lunile martie și aprilie, 
a vizat cadrele didactice care au ales să fie evaluate la discipline predate în semestrul I, cea de a 
doua perioadă, în lunile iunie și iulie, a vizat cadrele didactice care au avut activități doar la anii 
terminali, iar cea de a treia perioadă, în lunile octombrie și noiembrie, a vizat cadrele didactice care 
au ales să fie evaluate la discipline predate în semestrul al II-lea.  

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, în conformitate cu art. 10 al Regulamentului 
de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, a elaborat graficele de desfășurare a evaluărilor, 
care au cuprins programarea disciplinelor și a grupelor de studenți la care s-au aplicat chestionarele.  

Studenții și masteranzii au primit spre completare online chestionare de evaluare a cadrelor 
didactice pentru activitățile de curs sau seminar/laborator/lucrări practice pe care le-au desfășurat 
în cursul anului, ulterior acestea au fost valorificate, analizate și sintetizate de către personalul 
Departamentului pentru Asigurarea Calității.  

În anul universitar 2020–2021, conform datelor existente la Compartimentul Resurse Umane 
si Salarizare, corpul profesoral al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu a fost constituit 
dintr-un număr de 201 cadre didactice, din care 133 cadre didactice titulare și 68 cadre didactice 
asociate. 

După centralizarea rezultatelor și verificarea îndeplinirii condițiilor specifice, respectiv 
existența unui număr minim de chestionare valide (adică întrunirea cumulativă a condițiilor  de 
validitate: chestionare completate de către studenți care au participat la minim 50% din  activitatea 
didactică respectivă și un număr minim de 25% din numărul de studenți ai formațiunii de studiu, 
nu mai puțin de 5), s-au validat rezultatele pentru  133 cadre didactice (109 cadre didactice titulare 
și 24 cadre didactice asociate), reprezentând 66,17 % din numărul total de cadre didactice.  

Situația cadrelor didactice evaluate de la fiecare componentă a Universității “Constantin 
Brâncuși” din Târgu Jiu este prezentată sintetic în Anexa VI, tabelul nr. 6.7. 

Situația calificativelor și punctajelor obținute, la nivelul componentelor universității și la 
nivel de universitate este prezentată în Anexa VI, tabelele 6.8, 6.9 și fig. 6.8. 

Referitor la evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată în 
anul universitar 2020-2021, se pot desprinde următoarele concluzii: 
• Au fost evaluate 133 cadre didactice din totalul de 201 (66,17 %); 
• La nivel de universitate calificativul mediu obținut a fost Foarte Bine ( 54,02 puncte); 
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• Calificativul Excelent a fost obținut de 33 cadre didactice (24,81% din numărul cadrelor 
didactice evaluate); 

• Calificativul Foarte Bine a fost obținut de 90 cadre didactice (67,67% din numărul cadrelor 
didactice evaluate); 

• Calificativul  Bine a fost obținut de 9 cadre didactice (6,77% din  numărul cadrelor didactice 
evaluate); 

•  Un cadru didactic a primit calificativul Satisfăcător (0,75% din numărul cadrelor didactice 
evaluate). 
Procentul cadrelor didactice care au obținut calificativele foarte bine și excelent este de peste 

90%, procent care exprimă o foarte bună apreciere a cadrelor didactice de către studenți. 
 Evaluarea cadrelor didactice de către studenți reprezintă o componentă importantă în 

formarea unei opinii cât mai obiective despre performanța profesională și morală a fiecărui cadru 
didactic. 

 
b. Evaluarea cadrelor didactice de către studenți, învățământ la distanță 

In evaluarea cadrelor didactice care au desfășurat activități la forma de învățământ la distanță, 
s-au respectat prevederile art. 18 din procedura Monitorizarea și evaluarea întregului personal 
implicat în programele de studii ID- PL 69, ediția 2, revizia 0. Procedura reglementează procesul 
de evaluare de către studenți a cadrelor didactice implicate în procesul de învățământ la distanță, 
coordonatori de discipline și tutori de discipline. 

Sub coordonarea Directorului Centrului de Învățământ la Distanță, se desfășoară semestrial 
procesul de evaluare, prin chestionarea studenților referitor la activitățile coordonatorilor și 
tutorilor de discipline.  

Astfel, pentru cele două semestre ale anului universitar 2020-2021, rezultatele evaluării 
coordonatorilor și a tutorilor de discipline sunt sintetizate în Anexa VI, tabelul nr.6.10 și tabelul 
nr. 6.11. 

Rezultatele obținute în cele două semestre s-au situat spre maximul punctajului, respectiv 
media punctajelor are valori între 4,62 și 4,78, ceea ce dovedește o foarte bună apreciere a 
coordonatorilor și tutorilor de discipline. 

 
c. Evaluarea colegială 

În anul universitar 2020-2021, s-a efectuat evaluarea colegială a cadrelor didactice în toate 
facultățile și departamentele universității, cu respectarea Regulamentului privind evaluarea 
colegială. Toate cadrele didactice evaluate au obținut calificativul Foarte Bine. Situația evaluărilor 
este prezentată în Anexa VI, tabelul nr. 6.12. 

 
Regulamente, Metodologii, Proceduri 
În universitate sunt elaborate și aprobate documentele sistemului de calitate: Manualul 

Calității, Proceduri de Sistem, Operaționale și de Lucru, Regulamente și Metodologii. Procesele 
SMI au fost definite, acoperind toate activitățile universității: educație, cercetare, administrație, 
procese de management, relații cu mediul extern, serviciile studenților. Procesele, mecanismele, 
procedurile și instrumentele de planificare a calității, de management și asigurare a calității au fost 
dezvoltate și publicate pe website-ul universității. În fiecare an se elaborează  proceduri noi, iar 
cele deja existente sunt actualizate sau îmbunătățite. 

În cursul anului 2021 s-au elaborat, revizuit și aprobat, la nivel de universitate,  un număr de 
41 regulamente, metodologii și proceduri. Acestea au fost avizate de Consiliul de Administrație, 
aprobate de Senatul Universitar și afișate ulterior pe site-ul universității.  
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6.3. Certificări 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 ISO 45001:2018). UCB 
are un sistem de management al calității documentat prin: Manualul de Management Integrat, 
Proceduri de Sistem, Operaționale și de Lucru, Regulamente  și Metodologii.  

 
6.4. Aprecieri privind managementul calității activităților din UCB 

 
 Eficacitatea evaluării calității în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu a fost 

subiectul unei analize SWOT, rezultând următoarele aspecte: 
 

Puncte tari: 
 UCB Târgu-Jiu dispune de un sistem de conducere universitară 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;  

 Baza materială, caracterizată prin construirea și modernizarea spațiilor de învățământ, e de 
cazare și spațiilor pentru activități sociale, culturale sau sportive; 

 Studenții au acces la burse și la alte forme de sprijin material;  
 Studenții sunt prezenți prin reprezentanții aleși în toate organismele decizionale din 

universitate; 
 UCB Târgu-Jiu  oferă o varietate de programe de studii pentru ciclurile de studii licență  și 

masterat; 
 O politică transparentă a recrutării și admiterii studenților, bazată exclusiv pe competențele 

academice ale candidatului; 
 Examenele de finalizare a studiilor (licență și masterat) sunt transparente și riguroase; 
 Adaptarea si reînnoirea programelor de studiu, potrivit cerințelor europene; 
 Cercetarea în universitate are recunoaștere națională și internațională, bazată pe publicații 

cotate ISI și BDI, investiții în laboratoare și implicarea tinerilor cercetători; 
 Facilitarea mobilităților studențești prin aplicarea Sistemului de Credite Transferabile, în 

conformitate cu normele ECTS; 
 Implementarea proiectelor cu finanțare europeană;  

 
Puncte slabe: 

 Lipsa ciclului de studii universitare de doctorat; 
 Informație limitată în ceea ce privește monitorizarea ratei de inserție pe piața muncii a 

absolvenților Universității;  
 Rata de diseminare insuficientă a rezultatelor cercetării prin publicații în reviste de 

circulație internațională cu factor de impact; 
 Transferul deficitar al rezultatelor cercetării înspre posibilii beneficiari; 
 Baza materială insuficientă în unele laboratoare de cercetare; 

 
Oportunități: 

 Actualizarea periodică a curriculei programelor de studiu oferite de Universitate și a fișelor 
disciplinelor, în conformitate cu propunerile angajatorilor și ca urmare a feedback-ului de la 
absolvenți, cu respectarea cerințelor naționale și europene; 
 Continuarea politicii de stimulare permanentă a participării cadrelor didactice și de 
cercetare ale UCB din Târgu-Jiu la competiții pentru câștigarea de proiecte naționale și 
internaționale; 
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 Reorganizarea centrelor de cercetare din universitate și acreditarea lor la nivel național; 
 Creșterea gradului de implicare a studenților în activitățile și proiectele de cercetare și 
încurajarea participării active a acestora; 
 Creșterea calității activității didactice și de cercetare ca urmare  a evaluarii sistematice a 
calității personalului didactic prin autoevaluare și evaluare colegială (peer review) și prin 
discutarea rezultatelor evaluării activității didactice în departamente (open feedback); 
 Dezvoltarea parteneriatelor existente cu instituții publice și mediul privat, generând noi 
surse de finanțare; 
 Creșterea vizibilității instituționale la nivel național și internațional, în special prin 
îmbunătățirea paginilor web, dar și prin utilizarea instrumentelor de tip social media; 

 
Vulnerabilități: 
 Dificultăți în procesul de achiziții publice care pot întârzia finalizarea etapelor din 
proiectele de dezvoltare datorită birocrației excesive; 
 Scăderea nivelului de pregătire al absolvenților de liceu; 
 Contextul economic actual și reducerea numărului de agenți economici care pot susține 
introducerea studenților în stagii de practică; 
 Abordarea de către cadrele didactice a unor teme de cercetare nerelevante 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 este o structură 

independentă de analiză a sesizărilor de etică a cercetării și a managementului universitar. 
Comisia de Etică a Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și-a desfășurat 

activitatea în anul universitar 2020-2021 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 cu modificările și completările 
ulterioare și ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare. 

În scopul prevenirii unor abateri de la etica universitară, pentru anul universitar 2020-2021, 
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; 

• 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. 
Orice persoană, din universitate sau din afara universității, poate sesiza Comisia de etică cu 

privire la abateri săvârșite de membri ai comunității universitare, recomandabil numai după 
epuizarea dreptului de petiție și respectând ierarhia din Universitate. Comisia se poate autosesiza 
cu analiza unor fapte, situații sau documente emise la diferite niveluri susceptibile de a încălca 
regulile și principiile de etică în activitatea didactică, de cercetare și administrativă, precum și în 
alte aspecte al vieții universitare. În urma unei sesizări, Comisia de etică demarează procedurile 
stabilite de Codul de etică, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 2020-2021 – 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.  
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 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. 
 Publicarea Rapoartelor de activitate întocmite anual, pe site-ul universității: 
https://www.utgjiu.ro/despre/utile/comisia-de-etica/.  

În anul universitar 2020-2021, a fost primită la Comisia de etică o singură sesizare, sesizare 
transmisă de către domnul rector prof. univ. dr. Vasile-Sorin Purec, prin adresa nr 1281/22.02.2021. 
În urma cercetărilor întreprinse de către Comisia de etică aceasta s-a finalizat cu sancționarea unui 
membru al comunității academice.  

Analiza situației 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 
 
În luna februarie 2021, Comisia de Etică a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu a fost sesizată privind posibile abateri de la normele de etică universitară și normele de 
conduită etică în cercetarea științifică, săvârșite de către un membru al comunității academice – 
conf. univ. dr. Marcel Laurențiu Romanescu, cadru didactic titular al Facultății de Științe 
Economice. 

Comisia a verificat o posibilă încălcare a unor norme de etică universitară și norme de 
conduită etică în cercetarea științifică, corelată cu incertitudinea legată de existența a două cărți: 
„Management” și „Etică în afaceri”, publicate în anul 2008, la editura Universitaria din Craiova, 
de către domnul Marcel Laurențiu Romanescu, cărți aflate pe lista de lucrări cu care acesta a 
candidat pentru ocuparea postului didactic de conferențiar universitar. 

Pentru analiza celor sesizate în adresa cu nr. 1281/22.02.2021, Comisia de Etică – întrunită 
în ședința din data de 01.03.2021 – a decis să inițieze demersurile privind cercetarea unor fapte 
imputate domnului Marcel Laurențiu Romanescu, conf. univ. dr. la Facultatea de Științe 
Economice, constatând că intră în competența sa aspectele sesizate. 

În cadrul ședinței din data de 04.03.2021, înainte de a da curs investigației, Comisia de 
Etică a numit Comisia de analiză a sesizării înregistrate la UCB Târgu-Jiu cu nr. 1281/22.02.2021.  

Comisia de analiză s-a întrunit în mai multe ședințe de lucru (01.03.2021, 04.03.2021, 
08.03.2021, 12.03.2021, 19.03.2021, 24.03.2021), și a întreprins mai multe demersuri pentru 
verificarea celor sesizate. Astfel, au fost audiate persoanele implicate, persoanele indicate drept 
martori ai faptelor sesizate, au fost căutate și verificate înscrisuri. 

În urma analizei întreprinse, au fost întocmite și adoptate de către Comisia de Etică, 
Hotărârea nr. 1/24.03.2021 cât și Raportul de caz nr. 1/24.03.2021. Acestea au fost adoptate cu 
patru voturi „pentru” de către membrii Comisiei de Etică și două voturi împotrivă, 
neînregistrându-se nicio abținere.  

 Hotărârea nr. 1/24.03.2021 cât și Raportul de caz nr. 1/24.03.2021 au fost înaintate atât 
rectorului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (adresa nr. 2089/25.03.2021) cât și 
Senatului Universitar pentru aprobare (adresa nr. 2090/25.03.2021), în conformitate cu art. 23  
alin (1)-(3) și art. 35 din Regulamentul privind funcționarea Comisiei de etică a  Universității 
„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.                

Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, întrunit în ședința din 01 aprilie 
2021, a hotărât respingerea Raportului de caz nr.1/24.03.2021 transmis de către Comisia de Etică 
a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, conform art. 2 din hotărârea nr. 
6/01.04.2021.  

Totodată, în Hotărârea de Senat nr. 6/01.04.2021, art. 3, s-a aprobat propunerea de 
restituire către Comisia de Etică a Raportului de caz în vederea extinderii cercetărilor, în 
conformitate cu observațiile din cadrul ședinței. 
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Ca urmare a respingerii de către Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-
Jiu a Raportului de caz nr.1/24.03.2021 privind rezultatele cercetării,  Comisia de etică a continuat 
în regim de urgență (art. 36 – Regulamentul privind funcționarea Comisiei de etică a Universității 
„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu) analiza cu privire la sesizarea transmisă, căutând să 
întreprindă toate demersurile ce se impun pentru identificarea fizică a celor două cărți 
„Management” și „Etică în afaceri”, publicate în anul 2008, la Editura Universitaria din Craiova, 
de către domnul Marcel Laurențiu Romanescu, cărți aflate pe lista de lucrări cu care acesta a 
candidat pentru ocuparea postului didactic de conferențiar universitar. 

Astfel, Comisia de Etică s-a reîntrunit în mai multe ședințe de lucru (02.04.2021, 
07.04.2021, 08.04.2021, 09.04.2021), și a extins  demersurile pentru verificarea celor sesizate. 

În urma cercetărilor întreprinse, Comisia de Etică a reținut următoarele: 
- Deși a întreprins mai multe demersuri în a identifica fizic cele două cărți care îl au ca 

autor pe domnul conf. univ. dr. Romanescu Marcel Laurențiu, Comisia de etică nu a putut intra 
în posesia lor; 

- S-a putut dovedi faptul că există în dosarul de concurs informații contrazise de Editura 
Universitaria din Craiova, informații privind ISBN-urile alocate și numele primei cărți 
(Management/Management general), dar și informații inexacte când se referă la numele acestei 
cărți în lista de lucrări, iar ulterior în Autoevaluare;  

- Nu s-a putut dovedi că domnul Romanescu Marcel Laurențiu a dat studenților cele 100 
de exemplare din cele două cărți, așa cum a precizat în fața Comisiei; 

- S-a putut dovedi faptul că ISBN-urile celor două publicații, tipărite în calitate de unic 
autor folosite de domnul Marcel Laurențiu Romanescu în dosarul de concurs apar alocate altor 
autori; 

- Este posibil ca cele două cărți  să fi existat într-un număr limitat de exemplare în 
momentul concursului, lucru susținut de documentele existente la dosarul de concurs, acordarea 
titlului de conferențiar de către comisia stabilită la nivel național în urma analizei dosarului și a 
mapei cu lucrările reprezentative; 

- S-a putut dovedi faptul că și ISBN-urile altor cărți ce se regăsesc în lista de lucrări 
propusă și asumată prin semnătură de domnul Marcel Laurențiu Romanescu în dosarul de concurs 
apar alocate altor autori; 

- S-a putut dovedi faptul că mai multe cărți și ISBN-urile acestora, ce se regăsesc în lista 
de lucrări propusă și asumată prin semnătură de domnul Marcel Laurențiu Romanescu nu pot fi 
identificate în cataloagele online ale celor mai importante biblioteci universitare din Romania; 

- Domnul conf. univ. dr. Romanescu Marcel Laurențiu nu a adus documente sau dovezi 
care să îi susțină punctul de vedere, în afară de propunerea de intervievare a membrilor comisiei 
de concurs constituite la nivelul UCB. 

În acest context, în cazul acestei sesizări Comisia a concluzionat că faptele constituie 
abateri de la normele de etică universitară și normele de conduită etică în cercetarea științifică, 
Comisia hotărând sancționarea domnului Marcel Laurențiu Romanescu cu art. 11.1 lit. b din legea 
206/2004 - retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de 
bună conduită cât și art. 11.1  lit. d din legea 206/2004 – suspendarea, pe o perioadă determinată 
de timp – de 5 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare 
ori a unei funcții de conducere, de îndrumare de control sau ca membru în comisii de concurs. 
Soluția a fost adoptată cu șapte voturi „pentru” de către membrii Comisiei de Etică și zero voturi 
împotrivă, neînregistrându-se nicio abținere.  

 Astfel, au fost întocmite și adoptate de către Comisia de Etică, Hotărârea nr. 2/09.04.2021 
cât și Raportul de caz nr. 2/09.04.2021 .  

Acestea au fost înaintate atât rectorului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 
(adresa nr. 2459/12.04.2021) cât și Senatului Universitar pentru aprobare (adresa nr. 
2458/12.04.2021), în conformitate cu art. 23  alin (1)-(3) și art. 35 din Regulamentul privind 
funcționarea Comisiei de etică a  Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

 Raportul de caz nr 2/09.04.2021a fost aprobat prin Hotărârea nr. 8/12.04.2021, art. 1, a 
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Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.    
 O altă activitate desfășurată de reprezentați ai Comisiei de Etică, a fost participarea la 
dezbaterea națională cu privire la Codul de referință al eticii și deontologiei universitare – o 
reglementare cadru privind codurile de etică universitară, dezbatere cu participare online,  ce a 
avut loc la București în data de 2 iunie 2021, aceasta fiind organizată de Consiliul de Etică și 
Management Universitar, în parteneriat cu Universitatea „Transilvania” din Brașov și cu sprijinul 
UEFISCDI. In cadrul acestei dezbateri s-a propus un nou proiect al Codului de referință al eticii 
și deontologiei universitare. Totodată, a fost reiterată nevoia de a dezvolta cultura eticii și 
integrității în universitățile din România și de a determina și sprijini universitățile să elaboreze și 
să pună în practică, în mod organizat, transparent și eficient, politicile de etică și de integritate 
universitară, în conformitate cu prevederile legale. 

 În anul universitar 2020-2021, Comisia de Etică nu a primit nicio sesizare din partea 
studenților. 
  



64 
 

 
 

CAPITOLUL VIII. SITUAȚIA INSERȚIEI PROFESIONALE A 
ABSOLVENȚILOR DIN PROMOȚIILE PRECEDENTE 

 

 
 

Există două proceduri de colectare a datelor privind inserția profesională a studenților. 
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 chestionare proprii. 
Conform procedurilor în anul 2021 s-a realizat inserția pentru anul 2020. Din acest motiv, 
facultățile prezintă ultima inserție pentru anul 2020. Unele componente au realizat inserția pentru 
anul 2021 prin proceduri proprii, dar care sunt nesigure. 

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 ușoară scădere 
a inserției profesionale față de anul anterior.  

 
Programul de 

studii Anul Număr 
absolvenți Număr licențiați 

Angajați la 
nivelul 

studiilor  

Angajați la 
nivelul studiilor 

% 

AP 2021 32 28 12 42.85% 
2020 27 25 21 84.00% 

RISE 2021 20 16 11 68.75% 
2020 21 21 16 76.19% 

DR - IF 2021 58 45 21 46.66% 
2020 56 52 14 31.81% 

DR - ID 2021 56 43 41 95,34% 
2020 31 28 23 82.14% 

ISTORIE 2021 - - - - 
2020 - - - - 

LLE-LLR 2021 30 27 16 59.25% 
2020 20 16 11 68.75% 

PIPP 2021 41 34 20 64.51% 
2020 37 35 17 48.57% 

Tabelul 8.1 Tabel privind situația inserției profesionale a studenților, nivel licență- FSEDAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul de 
studii 

Număr 
absolvenți 

Număr 
diplomați 

Angajați la nivelul 
studiilor nr. 

Angajați la nivelul 
studiilor % 
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APE 
2021 47 25 14 56% 
2020 21 14 11 78.57% 

SRI 2021 20 15 10 66.67% 
2020 10 10 8 80.00% 

ACUI 
2021 50 43 42 97.68% 
2020 45 45 40 88.88% 

CJ 2021 25 21 14 66.67% 
2020 29 26 11 42.30% 

PJPPS 2021 19 13 8 61.54% 
Tabelul 8.2. Tabel privind situația inserției profesionale a studenților, nivel masterat - FSEDAP 

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

absolvenților programelor de studii universitare. 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 
 
La  Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale gradul de inserție profesională este 

ridicat la programele 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. 
 

Programul de 
studii 

Număr 
absolvenți 

Număr 
ABS.cu  
diplomă 

 
Angajați 

 
Angajați 

% 

Angajați la 
nivelul studiilor 

nr. 

Angajați la nivelul 
studiilor % 

AMG 2021 30 30 24 80% 24 80% 
MOAȘE 2021 16 15 11 73,33 11 73,33% 
AF 2021 24 24 17 70,83 14 58,33 
EFS 2021 35 32 27 90% 11 36,66 
KMS 2021 24 22 11 52,38 5 23,80 

Tabel nr.8.4 Inserția profesională a absolvenților pentru anul 2020, nivel LICENȚĂ 
 

Domeniul de ierarhizare / Program de 
studii 

Nr. 
Absolvenți 

Situație Absolvenți  

Nr. 
Angajați  

Angajați 
[%] 

Nr. 
Angajați 

Studii  

Angajați 
Studii 
[%] 

Inginerie industrială - Licență 
Tehnologia construcțiilor de mașini 21 16 76,2% 13 61,9% 

Ingineria sistemelor  - Licență 
Automatică și informatică aplicată 18 12 66,7% 10 55,6% 

Inginerie energetică - Licență 
Managementul Energiei 17 14 82% 5 29% 

Științe inginerești aplicate – Licență 
Inginerie medicală 10 5 50% 4 40% 

 Inginerie și management în agricultură și 
dezvoltare rurală - Licență 
Inginerie și management în alimentația 
publică și agroturism 

15 
 

11  
  

 
73 %  

 
6 40 % 

Inginerie industriala - Master 
Managementul calității fabricației 15 14 93,3% 12 80% 

Inginerie energetică – Master  
Tehnologii avansate de producere a 
energiei 

11 11 100% 4 36% 
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Programul de studii 

Număr 
absolvenți Număr 

ABS.cu  
diplomă 

 
Angajați 

 
Angajați 

% 

Angajați 
la nivelul 
studiilor 

nr. 

Angajați la 
nivelul studiilor 

% 

SMADTL 2021 18 17 13 76,47% 8 47,05 
KAOTS 2021 20 17 7 43,75 7 43,75 

Tabel nr.8.5 Inserția profesională a absolvenților pentru anul 2020, nivel MASTER 
 
 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 2021, cu 10%, de la 48,52% în anul 2020, la 
38,53% în anul 2021. Această scădere este datorată faptului că analiza inserției pentru anul 20201s-
a bazat doar pe date obținute la un an de la absolvire, pe când cohorta din 2020 a fost analizată la 
doi ani, odată cu ridicarea diplomei. 
 

Nr. 
crt. 

Domeniu Ciclu 
de 

studii Specializarea 

An absolvire 20211 – 6 luni 

Absolvenţi din care Absolvenţi 
cu licenţă 
care sunt 

masteranzi 

Pondere 
masteranzi 

în 
absolvenţi 
licenţiaţi 

Angajaţi 
Angajaţi 
la nivelul 
studiilor 

Angajaţi 
în alte 

domenii 
Forma de 

învătământ Nr. Cu 
licenţă/disertaţie Nr. % Nr % Nr. 

.  Finanţe I FB IF 15 13 7 53,84 9 69,23 6 40,00 3 
II BA IF 16 14 - - 11 78,56 9 64,29 2 

Total domeniu Finanţe  31 27 7 53,84 20 74,07 15 75,00 5 
.  Administrarea 

Afacerilor 
I ECTS IF 21 14 5 35,70 9 64,00 5 35,7 4 
II AAA IF 18 14 - - 13 92,85 7 50,00 1 

Total domeniu Administrarea Afacerilor  39 28 5 35,70 22 78,57 12 54,55 5 
.  Contabilitate I CIG IF 20 17 12 70,59 13 76,47 8 61,54 5 

II CAEFC IF 31 27 - - 25 92,59 25 100 0 
Total domeniu Contabilitate  51 44 12 70,59 38 86,36 33 86,84 5 

.  Management I M IF 29 25 11 44,00 15 60,00 11 44,00 4 
II MDA IF 21 20 - - 15 71,00 13 86,70 2 

Total domeniu Management  50 45 11 44,00 30 66,67 24 80,00 6 
.  Cibernetica, 

statistică și 
informatică 
economică 

I Informatică 
economică 

IF 24 18 7 38,89 19 79,17 4 21,05 15 

.  Total domenii FSE  195 162 42 25,93 129 79,63 88 68,22 36 

Tabelul 8.6 - Situația inserției profesionale a absolvenților promoției 2021 
 

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. 
 
 
 
 
 

Anul Număr absolvenți Numărul de 
angajați 

Procent  
% 

2018/2019 135 14 10,37 
2019/2020 171 15 8,77 
2020/2021 203 20 9,85 

Tabelul 8.7 - Situația inserției profesionale a absolvenților promoțiilor 2018-202  
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CAPITOLUL IX. RELAȚIA CU STUDENȚII. SERVICII PENTRU 
STUDENȚI 

 

 
 

Admiterea anului 2021 a fost una bună, universitatea reușind să înmatriculeze în anul I 1107 
de studenți și masteranzi. Din aceștia  811 (73,26%) au fost admiși la studii universitare de licență 
și 296 (26,74%) la studii universitare de masterat. 

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 acordate 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 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, studenți-cadre didactice universitare; 
posibilități de practică și perfecționare în diferite domenii; elaborarea scrisorii de motivație și a 
CV-ului; prezentarea la un interviu de angajare. În anul 2021 au beneficiat de servicii de consiliere 
un număr de 339 studenți, cea mai mare parte prin proiectele finanțate din FDI si POCU, proiecte 
care au avut ca obiect de activitate consilierea și orientarea în carieră. 

- consiliere psihologică: evaluare psihologică în selecția profesională; consiliere în 
descrierea fișei postului pe diferite profesii. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră nu are 
angajat psiholog și nu a existat consiliere psihologică. 
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- informare asupra: regulamentelor studențești (ghidul studentului); programelor de 
studiu și activităților studențești; locurilor de muncă disponibile. Informarea studenților s-a realizat 
în timpul ședințelor de consiliere și orientare în carieră.  

- 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 job-uri naționale și 
internaționale. Serviciile de consiliere desfășurate de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 
în anul 2021 nu au avut ca obiect recrutarea și plasarea studenților. 

 organizarea și desfășurarea mobilităților studențești în cadrul Programului Comunitar  
Erasmus+, pe baza acordurilor  interuniversitare;  

 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 (5%) și din burse atribuite de agenții economici, asociații 
nonguvernamentale, fundații etc.: 
Cuantumul burselor pe anul universitar 2020-2021 și sem I anul universitar 2021/2022: 

 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 2021 s-au acordat un total de 1126  burse de studiu, burse de merit, burse de ajutor 
social, burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte, pentru nivel licență și nivel masterat,  în scădere 
față de anul precedent când au fost 1169 burse. 

Nr. crt. Facultatea Număr burse 
1 FSMC 186 
2 FSE 269 
3 FSEDAP 333 
4 FI 338 
5 TOTAL 1126 
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CAPITOLUL X. EDITURA „ACADEMICA BRÂNCUȘI” 
 

 
Editura „Academica Brâncuși” este un compartiment distinct în cadrul Biroului Editură, 

Multiplicare și funcționează ca structură profesională specifică, fără personalitate juridică, în cadrul 
Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.   

Editura a fost înființată în anul 2002, acreditată de CNCSIS în februarie 2007, an în care a 
primit codul 255, fiind înscrisă astfel în Lista Editurilor recunoscute CNCS.  

Activitatea desfășurată de Biroul Editură, Multiplicare în anul 2021 a vizat respectarea și 
îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul operațional și în Planul strategic al Universității 
,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.  

Se pot menționa: dezvoltarea fondului de carte din biblioteci (prin tipărirea de noi titluri de 
carte științifică, cursuri universitare, îndrumătoare de laborator, reviste etc.), menținerea acreditării 
Editurii „ACADEMICA BRÂNCUȘI”, obținerea de venituri extrabugetare din lucrări executate 
contra cost, precum și modernizarea bazei materiale a tipografiei proprii.  

În anul 2021, la Editura „ACADEMICA BRÂNCUȘI” au fost acordate 50 coduri ISBN. 
Din cele 50 coduri ISBN acordate, 23 coduri au fost pentru carte în format electronic pe CD, 1 cod 
ISBN în format on-line și restul de 26 de coduri pentru carte în format tipărit.  

De asemenea din cele 50 de coduri ISBN acordate, 43 au fost pentru autori cadre didactice 
din universitate și 7 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, astfel:  

 43 titluri de carte universitară cu autori cadre didactice din Universitate (cursuri, 
îndrumătoare de laborator, ghid de practica pedagogică, suport de curs ID etc.), astfel:   

o 3 titluri – F.I.;  
o 6 titluri carte + 23 titluri suport curs ID pe CD  = 29 titluri  F.S.E.D.A.P.;  
o 7 titluri  - F.S.M.C.;  
o 3 titluri carte – Institutul de Cercetare a Calității Societății din cadrul C.F.C.C.P. 

„Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu;    
 7 titluri de carte în regim contra-cost cu autori din exteriorul universității;  
 1 titlu de carte în format on-line – F.S.E.D.A.P. 
Revista „ANALELE U.C.B.”, cu seriile specifice fiecărei componente: Seria Economie, 

Seria Științe Juridice, Seria Litere și Științe Sociale și Seria Mens Sana au fost realizate doar online, 
pe site-ul Universității. Analele U.C.B., „Seria Inginerie” au fost realizate și în format tipărit în 
cadrul Conferinței Științifice „CONFERENG 2021”.  

Editura, împreună cu Tipografia proprie, 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 ceea ce privește promovarea imaginii Universității, în anul 2021, datorită condițiilor 
pandemice din întreaga țară, nu s-a efectuat nicio deplasare la Târgurile de carte, în schimb a fost 
promovată prin participarea la Caravana Admiterii 2021, atât  online cât și pe facebook-ul 
universității, prin realizarea și distribuirea online de: afișe, pliante, flayere și calendarul desfășurării 
admiterii. 

Activitatea Editurii este în strânsă legătură cu activitatea tipografiei universității. Tipografia 
universității deservește, în prezent, atât Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (Senat, 
Rectorat, Facultăți, Departamente, Direcția Generală Administrativă, secretariatele universității, 
studenții, masteranzii etc.) cât și o gamă variată de clienți din exteriorul universității (persoane 
fizice sau instituții). 

Volumul de muncă din tipografie, în anul 2021 a fost mai mare față de anul precedent.  
 



70 
 

Concluzii și propuneri: 
- În anul 2021, numărul ISBN-urilor acordate de editură și numărul cărților tipărite 

este mai mare decât în anul precedent, 50 coduri ISBN, față de 37 în anul 2020.  
-   În ceea ce privește tipărirea revistelor ANALELE U.C.B., editura ar trebui să se 

implice mai mult în a realiza și formatul tipărit al acestora pentru că s-ar putea pierde indexarea lor 
în diferite baze de date; 

- La fel și pentru cursurile universitare și cărțile științifice ale cadrelor didactice din 
Universitate, acestea trebuie să se realizeze prin tipărirea lor în format de hârtie și nu în format 
electronic pe CD deoarece studenții le accesează mai greu din bibliotecă; 

- Stabilirea unor relații de colaborare cu alte edituri universitare și încheierea de 
convenții și acorduri în domeniul editorial, precum și consolidarea și modernizarea bazei tehnico-
materiale a tipografiei proprii și a rețelei de difuzare a producției de carte. 
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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) din cadrul 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a colaborat cu reprezentanții facultăților și 
departamentelor implicate în schimburile academice în cadrul programelor comunitare, cu asociații 
studențești și cu diferite organisme externe pentru diseminarea informațiilor referitoare la 
programele comunitare și pentru organizarea activităților specifice gestionării și derulării acestor 
programe.  

Schimburi de bune practici cu universitățile din străinătate au avut loc – mai ales – în cadrul 
programului Erasmus+ (15 mobilități de predare pentru cadre didactice, desfășurate la universitățile 
partenere, 34 mobilități de formare pentru cadre didactice, personal didactic-auxiliar și nedidactic 
desfășurate la universitățile partenere).  

De asemenea, participarea reprezentanților Biroului Erasmus+ la seminariile organizate 
semestrial de către ANPCDEFP reprezintă schimburi de bune practici cu universitățile din 
România (Noiembrie 2020).  

Organizarea ediției a patra a Săptămânii Internaționale în cadrul UCB este, de asemenea, 
schimb de bune practici privind internaționalizarea învățământului superior. La acest eveniment 
desfășurat online au participat 9 invitați din străinătate (decembrie 2021) – eveniment finanțat prin 
proiectul „Un pas înainte pentru internaționalizarea în UCB” (Domeniul 2: Internaționalizarea 
învățământului superior din România, CNFIS-FDI-2021-0381). 

Există o broșură de prezentare a UCB Târgu-Jiu și un Ghid al studentului Erasmus 
Incoming – în limba engleză – pentru promovarea universității în străinătate. Acestea se 
actualizează ori de câte ori este nevoie și sunt postate pe site-ul instituției (la secțiunea destinată 
paginii DRIPC). Ultima actualizare s-a realizat în noiembrie 2021, ca activitate specifică a 
proiectului „Un pas înainte pentru internaționalizarea în UCB” (Domeniul 2: Internaționalizarea 
învățământului superior din România, CNFIS-FDI-2021-0381). 
  În anul universitar 2020-2021, au fost încheiate 6 parteneriate noi Erasmus+ cu universități 
din străinătate, 9 parteneriate noi cu instituții/ întreprinderi europene, după cum urmează: 

• 6 parteneriate Erasmus+ noi cu universități din străinătate: 
 Universitatea Fatih Sultan Mehmet Vakif, Turcia; 
 Universitatea Dokuz Eylul, Turcia; 
 Universitatea Ağri Ibrahim Çeçen, Turcia; 
 Universitatea Ege, Turcia; 
 Universitatea Gazi, Turcia; 
 University Aksaray, Turcia; 
 
• 9 parteneriate Erasmus+ noi cu instituții/întreprinderi din străinătate (formare a 
personalului și practică studențească): 
 Pates makina ve control sistemleri sanayi ticaret limited șirketi, Turcia; 
 Ekol Surucu Kursu, Turcia; 
 Armée du Salut Foundation, Franța; 
 Centromac Oolivetti, Italia; 
 Exclusivas Santo Mauro, Spania; 
 Mauch Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, Austria; 
 Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria;  
 Auto Miricos D.O.O., Serbia; 
 Workeer Kids, Turcia.  
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S-au făcut și se fac demersuri pentru identificarea de noi parteneri și, astfel, încheierea de 
noi parteneriate Erasmus+, pentru perioada 2021/2022.  

În anul universitar 2020-2021, au fost organizate 49 de mobilități de personal Outgoing (15 
mobilități de predare pentru cadre didactice și 34 mobilități de formare pentru cadre didactice, 
personal didactic-auxiliar și nedidactic). 

Organizarea, coordonarea și monitorizarea mobilităților internaționale (mobilități incoming 
și outgoing) s-a dovedit a fi o adevărată provocare în contextul pandemic actual. 

Au fost înmatriculați 6 studenți Erasmus+, sosiți la UCB Târgu-Jiu (octombrie 2020 și 
februarie 2021) și au fost întocmite documente de mobilitate pentru 39 studenți Erasmus+ care au 
desfășurat mobilități la universitățile/instituțiile partenere. A existat o studentă provenită din medii 
dezavantajate căreia i s-au atribuit cei 200 euro/lună suplimentar. 

În anul universitar 2020-2021, în cadrul DRIPC a fost depusă și câștigată aplicația pentru a 
obține Carta Erasmus+ pentru învățământ superior 2021-2027. 

Pentru anul universitar 2020-2021, evenimentul Erasmus Day a fost organizat în 
14.10.2020, prin intermediul aplicației Microsoft Teams. Organizarea acestuia s-a realizat în baza 
unui referat la propunerea DRIPC/BE+, cu aprobarea rectorului UCB. Au fost transmise adrese 
către Facultăți pentru înștiințare și pentru obținerea sprijinului în popularizarea evenimentului. 
Totodată, au fost distribuite pliante, broșuri de informare.  

DRIPC/BE+ gestionează platforma Mobility Tool+ și platforma OLS, puse la dispoziție de 
Comisia Europeană. În platforma MT+, au fost încărcate toate detaliile referitoare la cele 88 
mobilități Erasmus desfășurate în anul universitar 2020-2021 (detalii privind beneficiarii, 
mobilitatea, partenerii, bugetul). Prin intermediul acestei platforme, ANPCDEFP și Comisia 
Europeană au acces direct la toate informațiile necesare. Gestionarea platformei OLS (Online 
Linguistic Support) a presupus introducerea studenților – beneficiari ai unei mobilități Erasmus+ - 
și transmiterea către aceștia a invitațiilor de a completa testul de limbă străină și a de urma cursul 
de limbă pus la dispoziție. 

A fost organizată a patra ediție a Săptămânii Internaționale în UCB Târgu-Jiu, care s-a 
desfășurat, în perioada 06-08.12.2021. În cadrul Săptămânii Internaționale au participat 9 invitați 
din străinătate (1 participant din cadrul unei universități din Grecia, 3 participanți din cadrul unei 
universități din Germania, 2 participanți din cadrul unei universități din Republica Moldova, 1 
participant din cadrul unei universități din Bulgaria, 1 participant din cadrul unei universități din 
Ucraina, 1 participant din cadrul unei universități din Turcia), alături de studenți și cadre didactice 
de la UCB (prin proiectul: „Un pas înainte pentru internaționalizarea în UCB”; finanțator: MEN – 
CNFIS – FDI). 

 Numărul de mobilități studențești Erasmus/Erasmus+ 
Numărul de mobilități studențești, efectuate în cadrul programului Erasmus/Erasmus+, 

precum și dinamica acestora sunt prezentate în tabelul 11.1. 
Tabelul nr. 11.1 Număr total de mobilități studențești OUTGOING, realizate în perioada  2009-2021 

 
An universitar 

SMS SMP  
TOTAL Mobilități studenți studiu Mobilități studenți plasamente 

2009/2010 16 0 16 
2010/2011 11 0 11 
2011-2012 19 0 19 
2012-2013 18 5 23 
2013-2014 23 5 28 
2014-2015 28 6 34 
2015-2016 31 19 50 
2016-2017 29 33 62 
2017-2018 26 80 106 
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2018-2019 31 65 95 
2019-2020 6 38 44 
2020-2021 2 37 39 
Total 2009-2020 240 288 528 

 
 Situația mobilităților Erasmus/Erasmus+ desfășurate în cadrul U.C.B. Târgu-Jiu 
(componenta Incoming, studenți sosiți) este prezentată în tabelul 11.2: 

Tab.11.2 Număr total de mobilități studențești INCOMING, realizate în perioada 2020-2021 
Anul 
universitar 

SMS- MOBILITĂȚI STUDENȚI STUDIU 
Număr 
mobilități 

Țara de origine Durata 
(luni) 

Facultatea 

2020-2021 

1  Universitatea Kütahya Dumlupinar, Turcia  4x1 FSEDAP 
2 Universitatea Baltică Federală Immanuel Kant, 

Rusia 
4x2 FSEDAP 

1 Universitatea Inönü, Turcia 4x1 FSEDAP 
1 Universitatea Inönü, Turcia 4x1 FI 
1 Universitatea Adnan Menderes 4x1 FI 
Total: 6 

 
 
Mobilitățile Erasmus/Erasmus+ de predare și formare  
 

  Situația mobilităților Erasmus/Erasmus+ desfășurate în cadrul U.C.B. Târgu-Jiu 
(componenta Outgoing, personal plecat) este prezentată tabelul 11.3. 

 
Tab.11.3 Număr total de mobilități de personal OUTGOING, realizate în perioada  2009-2021: 

 STA STT 
An universitar Mobilități predare cadre 

didactice 
Mobilități formare cadre 
didactice și personal 
administrativ 

2009/2010 4 0 
2010/2011 3 2 
2011-2012 7 8 
2012-2013 12  11  
2013-2014 19 20 
2014-2015 22 21  
2015-2016 21 26 
2016-2017 27 27 
2017-2018 28 35 
2018-2019 34 43 
2019-2020 5 10 

2020-2021 15 34 
Total 197 237 
TOTAL 434 

 
 Numărul mobilităților de predare Erasmus/Erasmus+ este de 15 de mobilități în anul 

academic 2020-2021, de la debutul acestui program realizându-se 197 de mobilități ale cadrelor 
didactice.  
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Numărul mobilităților de formare Erasmus/Erasmus+ este de 34 de mobilități în anul 
academic 2020-2021, în total 237 de mobilități de formare, în cadrul programului 
Erasmus/Erasmus+ până în prezent. 
  În privința mobilităților Erasmus/Erasmus+ desfășurate în cadrul U.C.B. Târgu-Jiu 
(componenta Incoming, personal sosit) anul 2021 a stat sub semnul pandemiei, UCB neavând nicio 
mobilitate Incoming de predare și doar două mobilități Incoming de formare. 

Cele 2 de mobilități de studiu, 37 mobilități de practică, 15 de mobilități de predare pentru 
cadre didactice și 34 de mobilități de formare pentru cadre didactice, personal didactic-auxiliar și 
nedidactic au fost realizate în cadrul a 25 parteneri (11 universități și 14 IMM-uri) din țări precum 
Bulgaria, Turcia, Grecia, Italia, Spania, Franța, Austria, Portugalia, Germania. Detalii cu privire la 
evoluția mobilităților Erasmus în Universitatea „Constantin Brâncuși! Din Tîrgu Jiu se găsesc în 
Anexa XI. Relatii internaționale.  
 
11.2. Analiza SWOT a implementării programului Erasmus+ în Universitatea 
„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu  

 
Puncte tari 

• Sprijină cursanții în dobândirea de competențe (cunoștințe, competențe și atitudini), pentru 
a-și îmbunătăți dezvoltarea personală și șansele de angajare pe piața europeană a muncii și 
în afara acesteia; 

• Sprijină internaționalizarea, atractivitatea, calitatea, echitatea accesului și modernizarea 
instituțiilor de învățământ superior din afara Europei, în vederea promovării dezvoltării 
țărilor partenere;  

• Asigură studenților suportul financiar minim pentru a realiza o perioadă de studiu în 
străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră / un stagiu (program de practică) 
în străinătate într-o întreprindere sau orice alt loc de muncă relevant; 

• Asigură personalului suportul financiar minim pentru a realiza perioade de predare, 
perioade de formare, fiind astfel sprijinită dezvoltarea profesională a personalul didactic și 
nedidactic din instituțiile de învățământ superior, sub forma unor evenimente de formare și 
a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituție de 
învățământ superior parteneră sau într-o altă organizație relevantă din străinătate;  

• Sprijină competențele lingvistice ale participanților; dezvoltarea personală, dezvoltarea 
capacității de adaptare, de socializare, dobândirea de noi competențe, lărgirea orizontului; 

• Crește gradul de acceptare și integrare în comunitatea academică a participanților Incoming 
(sosiți la UCB); 

• Crește vizibilității UCB pe plan internațional; 
• Din punct de vedere administrativ, parteneriatele Erasmus+ și acordurile interinstituționale 

încheiate de UCB Târgu-Jiu sunt numeroase, acoperă toate domeniile de studiu în care 
universitatea poate coopera, iar parteneri sunt universități mari din UE, Turcia, India, 
Ucraina, Republica Moldova și Rusia.  

• Odata cu creșterea vizibilității UCB, a avut loc o promovare a orașului Târgu-Jiu, a 
României, beneficiarii mobilităților realizând o prezentare a acestora la începutul fiecărei 
mobilități. 
 
Puncte slabe 

- Parteneriatele cu universitățile din străinătate vizează doar programul de mobilități 
Erasmus+ și nu au o componentă de cercetare sau colaborare interinstituțională pe alte 
planuri; 

- Existența unor domenii de studiu (Sănătate, Sport) în cazul cărora posibilitățile de efectuare 
a mobilităților sunt mai reduse (ele fiind posibil a se efectua cu preponderență către 
universități Turcia); 

- Existența unei disproporții între studenții străini primiți și cei ai UCB trimiși în străinătate;  
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- Numărul mobilităților de predare și formare efectuate de cadre didactice din străinătate la 
UCB este foarte mic în comparație cu cele ale UCB care desfășoară mobilități Erasmus în 
străinătate; 

- UCB atrage studenți Erasmus din Turcia, lipsind însă studenți din țări precum Germania, 
Italia, Franța, Anglia; 

- Din dorința de a menține numărul de mobilități realizat în anul anterior sau de a crește 
numărul acestora și din cauza fondurilor insuficiente pentru realizarea acestui lucru, 
granturile au fost acordate numai pentru cheltuielile de subzistență, și nu pentru transport;  

- Reticența studenților, a cadrelor didactice, dar și a personalului administrativ cu privire la 
desfășurarea mobilităților Erasmus (probleme financiare, insuficiența pregătirii lingvistice, 
grad scăzut de adaptabilitate la nou și interculturalitate), dar și dificultăți în găsirea unui 
program de studiu compatibil; 

- Lipsa suporturilor de curs, a programelor analitice în limba engleza – pentru a le pune la 
dispoziția studenților străini, în momentul solicitării (existând doar lista cursurilor care 
cuprinde denumirea acestora în limba engleză și număr ECTS, la nivelul fiecărei 
componente ale UCB, pusă la dispoziție de către Responsabilii Erasmus ai fiecărei Facultăți 
din cadrul UCB);  

- Gradul scăzut de recunoaștere a mobilităților de formare și predare ale personalului în UCB. 
Recunoașterea mobilităților de formare în cazul personalului administrativ se realizează 
prin declararea acestora în Planul anual de perfecționare, acolo unde a fost cazul. 
Recunoașterea mobilităților de predare și formare în cazul cadrelor didactice se realizează 
prin acordarea unor ore pentru schimburi academice între universități și pentru pregătirea 
profesională și pedagogică, în fisa postului; 

- Feedback redus al rezultatelor mobilităților personalului, rezumat la un raport al fiecărei 
mobilități, fără vreun efect pentru universitate, din cauza înțelegerii deficitare a misiunii 
mobilității. 
 
Oportunități  

- Consolidarea imaginii universității pe plan internațional; 
- Posibilitatea schimbului cultural și al studiului într-o altă țară din UE; 
- Colaborarea cu universitățile cu care avem semnate parteneriate Erasmus+, urmărind 

formarea unei rețele de colaborare funcționale; 
- Stimularea cooperării științifice internaționale;  
- Organizarea de școli de vară prin implicarea partenerilor Erasmus+; 
- Implementarea bunelor practici identificate la universitățile din străinătate; 
- Favorizarea îmbunătățirii calității, a excelenței în inovare și a internaționalizării la nivelul 

instituțiilor de învățământ și formare; 
-  Promovarea apariției unui spațiu european de învățare pe tot parcursul vieții și creșterea 

sensibilizării cu privire la acesta; 
- Îmbunătățirea dimensiunii internaționale a educației și formării profesionale, în special prin 

cooperarea între instituțiile din țările participante și partenere în domeniul educației și 
formării profesionale și al învățământului superior; 

- Îmbunătățirea predării și a învățării limbilor străine și promovarea vastei diversități 
lingvistice a UE, precum și sensibilizarea cu privire la dimensiunea sa culturală. 
 
Riscuri 

-  Întârzieri datorate dublării volumului de muncă în cadrul DRIPC; personal insuficient;  
-  Dificultăți în identificarea disciplinelor identice sau compatibile din planurile de 

învățământ ale UCB cu disciplinele din planurile de învățământ ale universităților gazdă;  
-  Lipsa programelor la care predarea să fie realizată în limbi de circulație internațională care 

a condus la retragerea unor candidaturi privind efectuarea mobilităților la UCB; 
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-  Grad scăzut de satisfacție al studenților Incoming (sosiți) referitor la experiența Erasmus 
în general, îndeosebi din cauza lipsei de atractivitate a orașului Târgu-Jiu, oraș mic care nu 
oferă toate posibilitățile pe care le au alți studenți Erasmus în orașe mai mari; 
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CONCLUZII  
 

 
 

Și anul 2021, la fel ca precedentul, a stat sub semnul restricțiilor medicale și al 
învățământului on-line. Procesul de învățământ s-a desfășurat în regim mixt, o parte a activităților 
didactice față în față (laboratoare, lucrări practice, unele cursuri care impuneau prezența etc.) și o 
parte în format online, în general, pe platfoma Microsoft Teams. În paralel cu desfășurarea 
activităților didactice online, universitatea a colaborat cu o televiziune națională realizând o 
emisiune zilnică, Telecurs, în care sunt prezentate cursuri-model ale cadrelor didactice din 
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. 

 
 În acest an, numărul studenților a înregistrat o ușoară scădere. Admiterea a fost 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 2021 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 păstrat caracterul interdisciplinar al numeroaselor 
conferințelor online, 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 Dialoguri la porțile infinitului cu invitați de marcă. Domeniul 
cercetării a înregistrat și unele puncte slabe: numărul mic de articole publicate în reviste indexate 
WOS, (deși în ușoară creștere față de anul precedent); reducerea numărului de articole BDI 
publicate; numărul redus 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. 
În anul 2021  toate programele de studii care au avut evaluare externă au fost acreditate, respectiv 
autorizate.  

Din punct de vedere financiar Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu a avut o 
finanțare de bază mai mică decât în anul precedent cu cca. 1,1 milioane lei, însă pe fondul unei mai 
bune încasări a taxelor, anul s-a terminat în echilibru financiar, cu un excedent din care s-au achitat 
toate restanțele din anii anteriori. Chiar și în această situație, universitatea a încheiat anul cu un mic 
excedent. 

Din perspectiva investițiilor, în  anul 2021 s-a reușit recepționarea obiectivului Spații de 
învățământ în Campusul Universitar Debarcader, str. Tineretului nr. 4 în urma a peste 12 ani de 
eforturi. De asemenea, o investiție deosebită s-a realizat în clădirea din str. Griviței nr.1 care a 
devenit independentă energetic.  

Direcția Generală Administrativă a dat dovadă de o mobilizare fără precedent prin numărul 
mare de proceduri de achiziție și, mai ales, prin valorile neexecutate reduse. 

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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Anexa III.1 

Situația studenților înmatriculați la nivelul universității în anii universitari 2019-2020; 2020-

2021; 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTATEA 

2019/2020 

BUGET TAXĂ TOTAL 

LICENŢĂ MASTER TOTAL LICENŢĂ 

IF 

LICENŢĂ 

ID 

MASTER TOTAL  

Facultatea de Inginerie 443 64 507 56  26 82 589* 

Facultatea de Ştiinţe Medicale 

și Comportamentale 

290 27 317 222  51 273 590 

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Drept și 

Administrație Publică 

395 100 495 366 231 163 760 1255 

Facultatea de Ştiinţe 

Economice 

331 78 409 100  145 245 654 

TOTAL 1459 269 1728 744 231 385 1360 3088* 

 

FACULTATEA 

2020/2021 

BUGET TAXĂ TOTAL 

LICENŢĂ MASTER TOTAL LICENŢĂ 

IF 

LICENŢĂ 

ID 

MASTER TOTAL  

Facultatea de Inginerie 459 60 519 87  29 116 635 

Facultatea de Ştiinţe Medicale și 

Comportamentale 

260 27 287 266  58 324 611 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Drept și Administrație Publică 

396 110 506 454 241 176 871 1377 

Facultatea de Ştiinţe Economice 316 77 393 110  132 242 635 

TOTAL 1431 274 1705 917 241 395 1553 3258 

 

FACULTATEA 

2020/2021 

BUGET TAXĂ TOTAL 

LICENŢĂ MASTER TOTAL LICENŢĂ 

IF 

LICENŢĂ 

ID 

MASTER TOTAL  

Facultatea de Inginerie 459 60 519 87  29 116 635 

Facultatea de Ştiinţe Medicale și 

Comportamentale 

260 27 287 266  58 324 611 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Drept și Administrație Publică 

396 110 506 454 241 176 871 1377 

Facultatea de Ştiinţe Economice 316 77 393 110  132 242 635 

TOTAL 1431 274 1705 917 241 395 1553 3258 

 

FACULTATEA 

2020/2021 

BUGET TAXĂ TOTAL 

LICENŢĂ MASTER TOTAL LICENŢĂ 

IF 

LICENŢĂ 

ID 

MASTER TOTAL  

Facultatea de Inginerie 459 60 519 87 0 29 116 635 

Facultatea de Ştiinţe Medicale și 

Comportamentale 

260 27 287 266 0 58 324 611 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Drept și Administrație Publică 

396 110 506 454 241 176 871 1377 

Facultatea de Ştiinţe Economice 316 77 393 110 0 132 242 635 

TOTAL 1431 274 1705 917 241 395 1553 3258 

 

FACULTATEA 

2021/2022 

BUGET TAXĂ TOTAL 

LICENŢĂ MASTER TOTAL LICENŢĂ 

IF 

LICENŢĂ 

ID 

MASTER TOTAL  

Facultatea de Inginerie 476 61 537 61 0 20 81 618 

Facultatea de Ştiinţe Medicale și 

Comportamentale 

255 27 282 256 0 50 306 588 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Drept și Administrație Publică 

389 110 499 527 228 146 901 1400 

Facultatea de Ştiinţe Economice 312 73 385 107 0 124 231 616 

TOTAL 1432 271 1703 951 228 340 1519 3222 
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Dinamica numărului de studenți la programul de formare psihopedagogică Nivel I, în perioada 2019-2021 

Anul  

universitar 

Programul de studii Nr. studenți 

înscriși în anul 

I 

Nr. studenți 

înscriși în 

anul II 

Nr. studenți 

înscriși în 

anul III 

Total 

2019/2020 Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul I-licență 

264 210 164 638 

2020/2021 Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul I-licență 

205 213 189 607 

2021/2022 Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul I-licență 

198 173 190 561 

 

Dinamica numărului de masteranzi la programul de formare psihopedagogică Nivel II, în perioada 2019-2021 

Anul 

universitar 

Programul de studii Nr. masteranzi 

înscriși în anul I 

Nr. masteranzi 

înscriși în anul II 

Total 

2019/2020 Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul II-master 

38 25 63 

2020/2021 Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul II-master 

45 36 81 

2021/2022 Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul II-master 

48 42 90 

 

 

Dinamica numărului de cursanți la programul formare psihopedagogică Nivelurile I și II-regim postuniversitar,  în 

perioada 2019-2022 

Anul 

universitar 

Programul de studii Nr. cursanți 

înscriși Nivelul I 

postuniv. 

Nr. cursanți 

înscriși Nivelul II 

postuniv. 

Total 

2019/2020 Programul de formare psihopedagogică, Nivelurile I 

și II-postuniversitar 

33 9 42 

2020/2021 Programul de formare psihopedagogică, Nivelurile I 

și II-postuniversitar 

48 12 60 

2021/2022 Programul de formare psihopedagogică, Nivelurile I 

și II-postuniversitar 

46 25 71 

 

 



Anexa III.3 

Situația absolvenților și a promovării examenelor de finalizare a studiilor, forma de învățământ 

IF – licență, promoția 2021  

 

 

Situația absolvenților și a promovării examenelor de finalizare a studiilor, forma de învățământ 

ID – licență, promoția 2021 

 

FACULTATEA 
Programul 

de studii 

Nr. de 

absolvenți 

2020/2021 

Nr. de absolvenţi 

înscrişi la 

examenul de 

finalizare  

(sesiunile 2021+ 

februarie 2022) 

Număr de  absolvenţi  care  au 

promovat examenul de 

finalizare a studiilor 

Număr de  absolvenţi 

fără    examen de 

finalizare a studiilor 

FSEDAP Drept 56 52 52 4 

TOTAL 56 52 52 4 

TOTAL UCB 56 52 52 4 

 

 

 

 

 

 

FACULTATEA 
Programul de 

studii 

Nr. de 

absolvenți 

2020/2021 

Nr. de 

absolvenţi 

înscrişi la 

examenul de 

finalizare 

(sesiunile 

2021+ februarie 

2022) 

Număr de  absolvenţi care 

au promovat   examenul 

de finalizare a studiilor  

Număr 

de  absolvenţi 

fără    examen de 

finalizare a 

studiilor 

Facultatea de Științe 

Economice 

FB 23 16 16 7 

ECTS 21 17 17 4 

CIG 20 17 17 3 

M 29 27 27 2 

IE 22 17 17 5 

TOTAL 115 94 94 21 

Facultatea de Științe 

ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 

RISE 20 16 16 4 

AP 32 28 28 4 

LLE-LLR 30 29 29 1 

PIPP 41 34 34 7 

Drept 58 45 45 13 

TOTAL 181 152 152 29 

Facultatea de Științe  

Medicale și 

Comportamentale 

EFS 35 32 32 3 

KMS 24 21 21 3 

AMG 30 30 30 0 

MOAȘE 15 15 15 0 

TOTAL 104 98 98 6 

Facultatea de Inginerie 

TCM 24 23 23 1 

MEN 21 18 18 3 

AIA 24 19 19 5 

IM 13 12 10 3 

IMAPA 21 15 15 6 

TOTAL 103 87 85 18 

TOTAL UCB 503 431 429 74 



 

 

Situația absolvenților și a promovării examenelor de finalizare a studiilor, forma de 

învățământ IF – master, promoția 2021 

FACULTATEA 
Programul 

de studii 

Nr. de 

absolvenți 

2020/2021 

Nr. de absolvenţi 

înscrişi la 

examenul de 

finalizare  

(sesiunile 2021+ 

februarie 2022) 

Număr de absolvenţi care au 

promovat examenul de 

finalizare a studiilor 

Număr de absolvenţi 

fără    examen de 

finalizare a studiilor 

FSE 

BA 16 15 15 1 

AAA  18 14 14 4 

CAEFC 31 25 25 6 

MDA 21 21 21 - 

TOTAL 86 75 75 11 

FSEDAP 

APE 28 25 25 3 

ACUI 48 43 43 5 

SRI 20 15 15 5 

CJ 25 22  22 3 

PJPP 19 15  15 4 

TOTAL 140 120 120 20 

FSMC 
SMADTL   18 17 17 1 

KAOTS 20 18 18 2 

TOTAL 38 35 35 3 

FI 
MCF 20 16 16 4 

TAPE  14 11 11 3 

TOTAL 34 27 27 7 

TOTAL UCB 298 257 257 41 

 

Situația absolvenților și a promovării examenelor de finalizare a studiilor, forma de învățământ IF – 

programe de formare psihopedagogică și grade didactice  (DPPD) 

DPPD 
Nr. de 

absolvenți 

2020/2021 

Nr. de absolvenţi 

înscrişi la examenul de 

absolvire 
(sesiunile 2021) 

Număr 

de  absolvenţi care  au 

promovat examenul de 

absolvire 

Număr de absolvenţi 

fără examen de absolvire 

Nivelul I - studenți 155 133 132 23 

Nivelul II - masteranzi 34 31 30 4 

Nivelul I - postuniversitar 34 31 30 4 

Nivelul II - postuniversitar 11 11 11 0 

TOTAL 234 206 203 31 

Grade didactice 12  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXA VI. MANAGEMENT UNIVERSITAR ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

Componența Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, în anul 2021: 

- prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă – președinte, reprezentant al Rectorului 

- conf. univ.dr. Gorun Hadrian – membru 

- lect. univ.dr. Buşan Gabriela – membru 

- prof. univ. dr. ing. Cristinel Popescu, până la data de 28.10.2021 și lector univ.dr. Ion 

Bogdan Chepea, începând cu data de 28.10.2021 

- reprezentant studenţi:  Catrinoiu Alina Ionela, până la data de 28.10.2021 și  Santu Simona 

de la data de 28.10.2021. 
 

Evaluarea internă a programelor de studii 
Tabel 6.1. Situația programelor de studii evaluate intern în anul 2021 

Nr.crt. Facultate Program de studiu 

1.   

 

 

 

 

FSEDAP 

 

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (licență) 

Administraţie publică (licență)   

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română (licență)   

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (licență)   

Drept (licență) 

Drept ID (licență) 

Administrarea şi conducerea unitaţilor de învăţământ (masterat) 

Administrație publică europeană (masterat) 

Securitate şi relaţii internaţionale (masterat) 

Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său (masterat) 

2.  

 

 

FSE 

Contabilitate şi informatică de gestiune (licență) 

Management (licență) 

Finanţe şi bănci(licență)  

Informatică economică(licență)  

Managementul dezvoltării afacerilor (masterat) 

Antreprenoriat și administrarea afacerilor (masterat) 

Control, audit şi expertiză financiar contabilă (masterat) 

Bănci şi asigurări (masterat) 

3.  

 

 

FI 

 

Inginerie Medicală (licență) 

Tehnologia construcţiilor de maşini (licență) 

Managementul Energiei (licență)   

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism (licență) 

Managementul calităţii fabricatiei (masterat) 

Tehnologii avansate de producere a energiei(masterat)  

Conducerea avansata a proceselor industrială (masterat) 

     4.  

 

FSMC 

 

Educaţie fizică şi sportive (licență) 

Asistenţă medicală generală (licență) 

Kinetoterapie şi motricitate specială (licență) 

Asistenţă de farmacie (licență) 

Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp liber (masterat)   

 

 

Evaluarea externă a programelor de studii  
 



Tabel 6.2. Situația programelor de studii evaluate de către ARACIS în anul 2021 

Nr.crt. Program de studiu Facultate Rezultat 

1.  Administrarea afacerilor finantate 

prin fonduri europene (masterat) 

FSE Acreditare, încadrare program în 

domeniu de masterat acreditat 

2.  Automatică și informatică aplicată 

(licență)   

FI Menţinerea acreditării 

3.  Informatică economică (licență) FSE Acreditare 

4.  Drept ID (licență) FSEDAP Menţinerea acreditării (vizită 

schimbare calificativ) 

5.  Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar (licență) 

FSEDAP Acreditare 

 

Monitorizarea opiniei absolvenților Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

privind procesul de învățare din perioada studiilor universitare 

   

       Criteriu 

de apreciere 

Număr evaluări și punctaje medii / facultati. Opinia absolventilor 

FSEDAP FSE FI FSMC UCB 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

1 Relevanţa şi 

utilitatea 

cursurilor şi a 

tematicii pentru 

specializarea 

aleasă 

51 5,0 48 5,0 58 4,7 45 5,0 202 4,9 

2 Oferta de 

cursuri 

opţionale şi 

facultative 

51 4,8 48 4,8 58 4,8 45 4,8 202 4,8 

3 Utilitatea şi 

adecvarea 

metodelor de 

predare-

învăţare 

51 4,9 48 5,0 58 4,8 45 4,9 202 4,9 

4 Aplicațiile 

practice 

aferente 

cursurilor 

51 5,0 48 4,9 58 4,8 45 4,8 202 4,9 

5 Noile 

tehnologii 

folosite în 

procesul de 

învățare (video-

proiector, e-

mail, suport în 

format 

electronic  

51 4,9 48 4,9 58 4,7 45 4,8 202 4,8 

6 Atitudinea 

generală a 

personalului 

didactic față de 

Dvs. 

(disponibilitate, 

abordabilitate, 

entuziasm ) 

51 4,9 48 4,9 58 4,9 45 5,0 202 4,9 

7 Principialitate 

si corectitudine 

in evaluarea 

prin examene 

51 5,0 48 4,9 58 4,9 45 4,9 202 4,9 

8 Preocupările 

corpului 

didactic în 

privința 

decelării și 

51 5,0 48 4,9 58 4,9 45 4,9 202 4,9 



 
Tab. 6.3. Rezultatele opiniei absolvenților pe facultăți și universitate pentru anul universitar 2020-2021. 

 
Figura 6.1. 

 

 

rezolvării 

problemelor 

dvs. personale 

9 Programul/ 

orarul 

săptămânal 

51 4,8 48 4,9 58 4,7 45 4,9 202 4,8 

10 Stagiile de 

practică 

organizate la 

firme/ instituții  

51 4,9 48 4,9 58 4,7 45 4,8 202 4,8 

11 Abilități 

practice 

dobândite 

specifice 

profesiunii 

viitoare 

51 4,9 48 4,9 58 4,9 45 4,8 202 4,9 

12 Abilități de 

lucru în echipă 

și de 

comunicare, 

dobandite de 

Dvs. 

51 4,9 48 4,9 58 4,9 45 4,7 202 4,9 

13 Abilități și 

competențe 

digitale, 

dobandite de 

Dvs. 

51 4,8 48 4,9 58 4,9 45 4,9 202 4,9 

14 Oportunitățile 

extracurriculare 

(participare 

programe 

ERASMUS, 

conferințe, 

simpozioane, 

concur-suri, 

școli de vară 

etc.) oferite de 

facultate/ 

departament 

51 4,9 48 4,9 58 4,8 45 4,8 202 4,9 

 Media 

punctajelor 

pe facultate/ 

universitate 

 

4,9  4,8  4,8  4,8  4,8 



 
Figura 6.2. 
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Monitorizarea opiniei angajatorilor privind pregătirea absolvenților   Universității 

,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu privind procesul de învățare din perioada studiilor 

universitare  

 
Tab. 6.4. Rezultatele opiniei angajatorilor pe facultăți și universitate pentru anul universiatar 2020-2021 

Nr. 

crt. 
 

 

Criteriu de 

apreciere 

Număr evaluări și punctaje medii / facultati. Opinia angajatorilor 

FSEDAP FSE FI FSMC UCB 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

Nr. 

evaluări 

 

Medie 

punctaj 

Nr. 

evaluări 

 

Medie 

punctaj 

1 Nivelul cunoștințelor 

teoretice de specialitate  7 4.7 

46 4.9 41 4.8 36 5.0 130 4.9 

2 Nivelul competențelor 

practice  

(ceea ce știe să facă) 
7 5.0 46 4.8 

41 4.

8 

36 5.0 130 4.9 

3 Cursurile opționale/ 

facultative  pe care le-au 

urmat în timpul facultății 

7 3.7 46 4.8 
41 4.4 36 5.0 130 4.5 

4 Competențe de a utiliza 

calculatorul și de a naviga pe 

internet 

7 5.0 46 4.9 
41 4.9 36 5.0 130 5.0 

5 Abilități de a lucra în echipă 7 5.0 46 4.9 41 5.0 36 5.0 130 5.0 

6 Abilități de comunicare 7 4.8 46 4.9 41 4.8 36 5.0 130 4.9 

7 Abilitați de a veni cu idei și 

soluții noi 
7 4.8 46 4.9 41 4.7 36 5.0 130 4.9 

8 Abilități de a prezenta 

produse 
7 5.0 46 4.9 41 4.7 36 5.0 130 4.9 

9 Abilități de a acumula rapid 

noi cunoștințe 
7 5.0 46 5.0 41 4.9 36 5.0 130 5.0 

10 Competențe lingvistice 7 4.7 46 4.8 41 4.7 36 5.0 130 4.8 

11 Capacitatea de adaptare la 

noile solicitări practice 
7 5.0 46 5.0 41 4.9 36 5.0 130 5.0 

12 Înclinația spre 

autoperfecționare 
7 4.8 46 5.0 41 4.8 36 5.0 130 4.9 

 Media punctajelor pe 

facultate/ universitate 
 4.8  4.9  4.8  5.0  4,9 

 

 

 
Figura 6.5. 
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Evaluarea satisfacției studenților privind serviciile administrative conexe actului educațional 

 

 Tab. 6.5. Rezultatele  prelucrării chestionarelor cu privire la condițiile oferite studenților  

 

 

 

Tab. 6.6. Rezultatele rezultatele privind satisfacția studenților referitor la disponibilitatea personalului 

universității față de solicitările lor 

 

 

 

 

 

   

       Criteriu de apreciere 

Număr evaluări și punctaje medii / facultati. Evaluarea serviciilor administrative 

FSEDAP FSE FI FSMC UCB 
Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

1 Camin (confort, dotări, acces, 

tarife de cazare, regulament de 

cazare etc.) 

266 4,2 166 4,3 155 4,4 143 4,3 730 4,3 

2 Cantină (confort, dotări, acces, 

calita-tea meniului oferit etc.) 
266 4,0 166 4,1 155 4,2 143 4,2 730 4,1 

3 Bibliotecă (cărți, resurse 

informatice, orar etc.) 

266 4,5 166 4,6 155 4,6 143 4,7 730 4,6 

4 Sală de lectură (confort, locuri 

suficiente, orar) 
266 4,5 166 4,5 155 4,5 143 4,7 730 4,6 

5 Curățenie în sălile de curs/ 

seminar/ laborator 
266 4,7 166 4,8 155 4,7 143 4,9 730 4,8 

6 Sală de sport (confort, dotări, acces 

etc.) 

266 4,4 166 4,3 155 4,5 143 4,4 730 4,4 

7 Calitatea site-ului web al instituţiei 

(accesibilitate ,disponibilitatea 

informaţiilor, design, acurateţe, 

grad de noutate) 

266 4,5 166 4,5 155 4,5 143 4,6 730 4,6 

8 Calitatea și acuratețea informaţiilor 

disponibile (pe web, broşuri, 

pliante, afişe, ghidul studentului 

etc.) 

266 4,5 166 4,6 155 4,5 143 4,6 730 4,6 

 Media punctajelor pe facultate/ 

universitate 

 
4,4  4,5  4,5  4,5  4,5 

   

       Criteriu de apreciere 

Număr evaluări și punctaje medii / facultati. Evaluarea serviciilor administrative 

FSEDAP FSE FI FSMC UCB 

Nr. 

evalu

ări 

Medie 

punct

aj 

Nr. 

evalu

ări 

Medie 

punct

aj 

Nr. 

evalu

ări 

Medie 

punct

aj 

Nr. 

evalu

ări 

Medie 

punct

aj 

Nr. 

evaluări 

Medie 

punctaj 

1 Secretare de facultate 266 4,6 166 3,5 155 4,5 143 4,7 730 4,9 

2 Personal al Biroului 

ERASMUS 

266 4,6 166 4,7 155 4,7 143 4,7 730 4,8 

3 Casier/ Contabil 266 4,6 166 4,7 155 4,7 143 4,7 730 4,9 

4 Bibliotecar 266 4,7 166 4,7 155 4,7 143 4,9 730 4,9 

5 Personal Administrativ 266 4,6 166 4,7 155 4,7 143 4,8 730 4,8 

6 Personal al Centrului de 

consiliere și orientare în carieră 

266 4,6 166 4,7 155 4,6 143 4,7 730 4,9 

 Media punctajelor pe 

facultate/ universitate 

 
4,6  4,5  4,7  4,8  4,7 



Evaluarea cadrelor didactice  
Tab. 6.7. Situaţia cadrelor didactice evaluate 

Facultate/ 

Departament 

Numărul 

total al 

cadrelor 

didactice 

Numărul 

cadrelor 

didactice 

titulare  

Numărul 

cadrelor 

didactice 

asociate  

Numărul 

total al 

cadrelor 

didactice 

evaluate  

Numărul 

cadrelor 

didactice 

titulare 

evaluate 

Numărul 

cadrelor 

didactice 

asociate 

evaluate 

Procentul 

cadrelor 

didactice 

evaluate 

Procentul 

cadrelor 

didactice 

titulare 

evaluate 

Procentul 

cadrelor 

didactice  

asociate 

evaluate 

FSEDAP 62 39 23 33 21 12 53,23 % 53,85 % 52,17 % 

FSE 34 33 1 30 29 1 88,24 % 87,88 % 100 % 

FI 36 32 4 35 32 3 97,22% 100 % 75,00% 

FSMC 36 24 12 30 22 8 83,33 % 91,67 % 66,67 % 

DPPD 33 5 28 5 5 0 15,15 % 100 % 0  % 

UCB 201 133 68 133 109 24 66,17 % 81,95 % 35,29 % 

 

Tab. 6.8. Situaţia calificativelor obţinute de cadrele didactice evaluate 

Facultate/ 

Departament 

Cadre 

didactice 

evaluate 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

FSEDAP 33 5 15,15 % 25 75,76 % 3 9,09 % 0 0 % 0 0 % 

FSE 30 8 26,67 % 19 63,33 % 3 10,00 % 0 0 % 0 0 % 

FI 35 13 37,14 % 21 60,00 % 0 0 % 1 2,86% 0 0 % 

FSMC 30 6 20,00 % 22 73,33 % 2 6,67 % 0 0 % 0 0 % 

DPPD  5 1 20,00 % 3 60,00 % 1 20,00 % 0 0 % 0 0 % 

TOTAL UCB 133 33 24,81 % 90 67,67 % 9 6,77 % 1 0,75 % 0 0 % 

 

 

Excelent
25%

Foarte Bine
67%

Bine
7%

Satisfăcător
1% Nesatisfăcător

0%

CALIFICATIVELE OBȚINUTE

Excelent Foarte Bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător

 
Fig. 6.8 

 

 

 

 

 



Tab. 6.9. Situaţia punctajelor obţinute de cadrele didactice evaluate 

Facultate/ 

Departament 

Punctaj 

Minim Maxim Mediu 

FSEDAP 41,55 58,8 53,30 

FSE 36,33 59,56 54,01 

FI 35 59 54,99 

FSMC 44,13 59,06 53,76 

DPPD 46,4 60 53,63 

TOTAL UCB 35 60 54,02 

 

 

Tab. 6.10 Punctajele obținute de coordonatorii de discipline ID  

SEMESTRU Nr. cadre evaluate Punctaj minim Punctaj maxim Punctaj mediu  

SEM. I 16 4,43  4,81 4,62 

SEM. II 12 4,16  4,91 4,64 

 

 

Tab. 6.11 Punctajele obținute de tutorii de discipline ID  

SEMESTRU Nr. cadre evaluate Punctaj minim Punctaj maxim Punctaj mediu  

SEM. I 20 4,46  5 4,78 

SEM. II 18 4,25 4,93 4,72 

 

Tab. 6.12  Situația evaluărilor colegiale  

Nr. 

crt. 

Facultatea Nr. cadre 

didactice evaluate  

Calificativ 

1. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administrație 

Publică   

34 FB 

2. Facultatea de Ştiinţe Economice 30 FB 

3. Facultatea de Inginerie 32 FB 

4. Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale 24 FB 

5. DPPD 4 FB 

 Total UCB 124 FB 

 



 
 

 

ANEXA XI. RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

 

Tabelul 11.1. Număr total de mobilităţi pentru studenți OUTGOING realizate în perioada   

2009 – 2021  

 

An universitar SMS SMP TOTAL 

 

Mobilităţi de studiu 

pentru studenţi 

Outgoing 

Mobilităţi de 

plasament/practică pentru 

studenţi Outgoing 

SMS + SMP 

2009 - 2010 16 0 16 

2010 - 2011 11 0 11 

2011 - 2012 19 0 19 

2012 - 2013 18 5 23 

2013 - 2014 23 5 28 

2014 - 2015 28 6 34 

2015 - 2016 31 19 50 

2016 - 2017 29 33 62 

2017 - 2018 26 80 106 

2018 - 2019 31 65 96 

2019 - 2020 6 38 44 

2020 - 2021 2 37 39 

TOTAL: 240 288 528 

 

 

Figura 11.1. Dinamica mobilităților de studiu și plasament OUTGOING realizate în perioada      

2009 – 2021  
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Tabelul 11.2. Număr total de mobilităţi de studiu pentru studenți INCOMING realizate în 

perioada 2009 – 2021 

 

An 

universitar 

SMS - Mobilități de studiu pentru studenți Incoming 

Număr 

mobilităţi 

Ţara de origine Durata 

(luni) 

Facultatea 

2009 - 2010 

1 Portugalia (Universitatea din Porto) 4,50 FI 

1 Polonia (Universitatea de Ştiinţe Economice 

Wroclaw) 

5 FSEGA 

1 Franţa (Universitatea din Le Mans)  4,75 FSEGA 

Total: 3    

2010 - 2011 0 - - - 

2011 - 2012 

1 Turcia (Universitatea din Sirnak) 4,5 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea din Sirnak) 4,25 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4,75 FI 

1 Polonia (Universitatea Opole) 3,75 FAPSPC 

Total: 4    

2012 - 2013 

 

2 Turcia (Universitatea din Sirnak) 4,25 x 2 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea din Nidge) 4,25  FSEGA 

1 Portugalia (Universitatea Porto) 4,5 FI 

2 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4,25 x 2 FI 

Total: 6    

2013 - 2014 

 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x1 FSMC 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 8x1 FSMC 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x1 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x1 FI 

2 Turcia (Universitatea din Nidge) 4x2 FI 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x1 FI 

2 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x2 FSEGA 

Total: 9    

2014 - 2015 

3 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x3 FI 

2 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x3 FRIDSA 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x1 FSMC 

2 Cehia (Universitatea Mendel) 4x2 FRIDSA 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x1 FSEGA 

3 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x3 FI 

Total:12    

2015 - 2016 

2 Grecia (Universitatea din Piraeus) 4x2 FSE 

1 Portugalia (Universitatea Porto) 4x1 FIDD 

4 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x4 FIDD 

3 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x3 FSEMP 

2 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x2 FSMC 

5 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x5 FSEMP 

2 Turcia (Universitatea Abant Izzet Baysal) 4x2 FSEMP 

2 Turcia (Universitatea Pamukkale) 4x2 FSEMP 

Total: 21    

2016 - 2017 

 

4 Grecia (Universitatea din Piraeus) 4x3 FSE 

3 Portugalia (Universitatea Porto) 4x2 

9x1 

FIDD 



 
 
 

                    

 

 

4 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x1 

9x2 

FSEMP 

1 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x1 FSMC 

2 Turcia (Universitatea Pamukkale) 4x2 FSEMP 

1 Turcia (Universitatea Pamukkale) 9x1 FSE 

2 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x2 FSMC 

2 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x2 FIDD 

2 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x2 FSEMP 

1 Turcia (Universitatea Abant Izzet Baysal) 4,3x1 FIDD  

Total: 22    

2017 - 2018 

5 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x5 FSEDAP 

4 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x4 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Pamukale) 4x1 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Pamukale) 8x1 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Pamukale) 8x1 FSE 

1 Grecia (Universitatea Piraeus) 4x1 FSE 

5 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4,75x5 FSTMC (FI) 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 8,75 FSTMC (FI) 

1 Portuglia (Universitatea Porto) 4x1 FSTMC (FI) 

Total: 20    

2018 - 2019 

1 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x1 FSE 

7 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x7 FSEDAP 

3 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x3 FI 

1 Turcia (Universitatea Pamukkale) 4x1 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Pamukkale) 8x1 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Pamukkale) 4x1 FSE 

6 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x6 FI 

2 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x2 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Ismet Inönü)  4x1 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea din Nidge) 8x1 FSMC 

1 Turcia (Universitatea Adnan Menderes) 8x1 FI 

1 Turcia (Universitatea Adiyaman)  8x1 FSMC 

1 Grecia (Universitatea Piraeus) 4x1 FSE 

Total: 27 

2019 - 2020 

4 Turcia (Universitatea Karabuk) 4x4 FI 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x1 FSEDAP 

2 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 4x2 FI 

1 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 4x1 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Inönü) 4x1 FSEDAP 

2 Turcia (Universitatea Adiyaman) 4x2 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Adiyaman) 8x1 FI 

1 Turcia (Universitatea Adiyaman) 8x1 FSMC 

1 Ucraina (Universitatea Yuriy Fedkovych 

Chernivtsi) 

4x1 FSEDAP 

Total: 14  

2020 - 2021 

1  Turcia (Universitatea Dumlupinar)  4x1 FSEDAP 

2 Rusia (Universitatea Baltică Federală 

Immanuel Kant) 

4x2 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Inönü) 4x1 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Inönü) 4x1 FI 



 
 
 

                    

 

 

1 Turcia (Universitatea Adnan Menderes)  4x1 FI 

Total: 6 

Total: 144    

 

 

Tabelul 11.3. Număr total de mobilităţi de plasament pentru studenți INCOMING realizate în 

perioada 2016 – 2021  

Anul 

universitar 

SMS - Mobilități de plasament/practică pentru studenți Incoming 

Număr 

mobilităţi 

Ţara de origine Durata 

(luni) 

Facultatea 

2016 - 2017 1 Turcia (Universitatea Eskișehir Osmangazi) 3x1 FIDD 

2017 - 2018 0 - - - 

2018 - 2019 0 - - - 

2019 - 2020 0 - - - 

2020 - 2021 0 - - - 

Total: 1    

 

 

Figura 11.2. Dinamica mobilităţilor de studiu și plasament  INCOMING realizate în perioada        

2009 – 2021 
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Tabelul 11.4. Număr total de mobilităţi pentru personal OUTGOING realizate în perioada  

2009 – 2021  

 STA STT 

An universitar Mobilităţi de predare pentru 

cadre didactice 

Mobilităţi de formare pentru cadre 

didactice, personal didactic auxiliar 

și nedidactic 

2009 - 2010 4 0 

2010 - 2011 3 2 

2011 - 2012 7 8 

2012 - 2013 12 11 

2013 - 2014 19 20 

2014 - 2015 22 21 

2015 - 2016 21 26 

2016 - 2017 27 27 

2017 - 2018 28 35 

2018 - 2019 34 43 

2019 - 2020 5 10 

2020 - 2021 15 34 

Total: 197 237 

Total STA + STT: 434 

 

Figura 11.3. Dinamica mobilităților de predare și formare pentru personal OUTGOING 

realizate în perioada 2009 – 2021  
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Tabelul 11.5. Număr total de mobilităţi de predare pentru cadre didactice INCOMING realizate 

în perioada  2010 – 2021  

 

An universitar STA – Mobilități de predare pentru cadre didactice 

Număr 

mobilităţi 

Ţara de origine Durata 

(zile) 

Facultatea 

2010 - 2011 1 Slovenia  (Universitatea din Maribor  ) 5 zile x 1 FSEGA 

Total: 1     

2011 - 2012 

1 Turcia (Universitatea Sirnak) 8 zile x 1 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea din Nigde) 5 zile x 1 FI 

1 Turcia (Universitatea Abant Izzet 

Baysal) 

5 zile x 1 
FSMC 

2 Republica Cehă (Universitatea Mendel) 8 zile x 2 FSEGA 

Total: 5    

2012 - 2013 

 

 

2 Turcia (Universitatea din Nigde) 6 zile x 2 FEFLK 

4 Slovacia (Universitatea din Zilina) 5 zile x 4 FEFLK 

1 Turcia (Universitatea Abant Izzet 

Baysal)  

5 zile x 1 
FRIDSA 

2 Turcia (Universitatea Sirnak) 5 zile x 2 FSEGA 

1 Spania (Universitatea A Coruña) 5 zile x 1 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea Abant Izzet 

Baysal) 

5 zile x 1 
FI 

1 Turcia (Universitatea Fatih) 5 zile x 1 FSEGA 

1 Republica Cehă (Universitatea Mendel) 7 zile x 1 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea Abant Izzet 

Baysal)  

5 zile x 1 
FEFLK 

Total: 14    

2013 - 2014 

 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir 

Osmangazi) 

5 zile x 1 
FSMC 

2 Turcia (Universitatea Eskișehir 

Osmangazi) 

8 zile x 2 
FSMC 

1 Spania (Universitatea din A Coruña) 5 zile x 1 FSEGA 

1 Turcia (Universitatea Fatih) 5 zile x 1 FSEGA 

3 Turcia (Universitatea Eskișehir 

Osmangazi) 

8 zile x 3 
 



 
 
 

                    

 

 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir 

Osmangazi) 

8 zile x 1 
 

1 Turcia (Universitatea Eskișehir 

Osmangazi) 

8 zile x 1 
 

2 Turcia (Universitatea Eskișehir 

Osmangazi) 

8 zile x 2 
 

2 Republica Cehă (Universitatea Mendel) 10 zile x 2  

Total: 14    

2014 - 2015 

 

1 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 3 zile x 1 FSE 

2 Bulgaria (Universitatea Gabrovo) 3 zile x 2 FIDD 

2 Spania (Universitatea A Coruña) 5 zile x 2 FSE 

1 Republica Cehă (Universitatea Mendel) 10 zile x 1 FSE 

Total: 6    

2015 - 2016 

1 Spania (Universitatea A Coruña) 5 zile x 1 FSE 

1 Turcia (Universitatea Izmir Katip 

Celebi) 

5 zile x 1 FIDD 

Total: 2    

2016 - 2017 

3 Spania (Universitatea A Coruña) 5 zile x 3 FSE 

1 Bulgaria (Universitatea Economică din 

Varna) 

5 zile x 1 
FSE 

1 Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Gabrovo) 

5 zile x 1 
FIDD 

2 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 5 zile x 2 FIDD 

Total: 7    

2017 - 2018 

1 Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Gabrovo) 

2 zile x 1 
FSTMC (FI) 

2 Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Varna) 

5 zile x 2 
FSTMC (FI) 

1 Germania (Universitatea Jade) 2 zile x 1 FSTMC (FI) 

2 Slovacia (Universitatea Zilina) 5 zile x 2 FSEDAP 

1 Turcia (Universitatea Abant Izzet 

Baysal 

3 zile x 1 

 
FSTMC (FI) 

Total: 7    

2018 - 2019 2 Turcia (Universitatea Abant Izzet 

Baysal 

3 zile x 2 
FSMC 



 
 
 

                    

 

 

1  Turcia (Universitatea Dumlupinar) 3 zile x 1 FI 

2 Germania (Universitatea Jade)    3 zile x 2 FI 

Total: 5  

2019 - 2020 2 Spania (Universitatea A Coruña) 5 zile x 2 FSE 

Total: 2    

2020 - 2021 - 

Total: 63 

 

 

Tabelul 11.6. Număr total de mobilităţi de formare pentru cadre didactice, personal didactic 

auxiliar și nedidactic INCOMING realizate în perioada  2012 – 2021  

 

An universitar STT - Mobilități de formare pentru cadre didactice, personal didactic 

auxiliar și nedidactic 

Număr 

mobilităţi 

Ţara de origine Durata 

(zile) 

Facultatea/ 

Departamentul 

2012 - 2013 1 

Republica Cehă (Universitatea Mendel) 

7 zile x 1 Biroul de 

Informare 

Publică şi Relaţii 

cu Presa                                                     

Total: 1    

2013 - 2014 1 Grecia (TEI Piraeus) 5 zile x 1 BRIPC 

Total: 1    

2014 - 2015 1 Turcia (Universitatea Dumlupinar)  3 zile x 1 FSEGA 

5 Turcia (Universitatea Nigde)  5 zile x 5  

Total: 6    

2015 - 2016 2 Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Varna) 

5 zile x 2 FIDD 

Total: 2    

2016 - 2017 5 Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Varna)  

5 zile x 5 FIDD 

1 Spania (Universitatea A Coruña) 5 zile x 1 FSE 

Total: 6    

2017 - 2018 7 Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Varna) 

5 zile x 6 
FSTMC 



 
 
 

                    

 

 

 

 

Total: 7 
 

 
 

2018 - 2019 2 Turcia (Universitatea Dumlupinar) 3 zile x 2 FSEDAP 

6 Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Varna, Bulgaria) 

5 zile x 6 
Secretariat FI 

1  Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Varna, Bulgaria) 

5 zile x 1 
IPPASE 

2 Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Varna, Bulgaria) 

5 zile x 2 
FI 

Total: 11    

2019 - 2020 - 

2020 - 2021 2 Bulgaria (Universitatea Tehnică din 

Varna, Bulgaria) 

5 zile x 2 
FI 

Total: 2    

Total: 36 

 

  

Figura 11.4. Dinamica mobilităţilor de predare și formare pentru personal INCOMING 

realizate în perioada 2010 – 2021  
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