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HOTĂRÂREA NR. 28 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 27.05.2022 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art.1. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Planul operațional pentru anul 2022 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.  

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, pe facultăți și 

programe de studii, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 3607/26.05.2022, nr. 

3558/26.05.2022, nr. 3542/25.05.2022, nr. 3588/26.05.2022 și propunerile din cadrul ședinței. 

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante de profesor universitar, poziția 4 și conferențiar universitar, 

poziția 15 din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate din 

cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, scoase la concurs în semestrul al II-lea al 

anului universitar 2021-2022, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

3430/20.05.2022, după cum urmează: 

❖ Pentru postul Profesor universitar, poziția 4: 

✓ Comisia de concurs: 

- Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte; 

-  Prof. univ. dr. Ion Mihăilă, Universitatea din Pitești – membru; 

- Prof. univ. dr. Alina Mihaela Stoica, Universitatea din București – membru; 

- Prof. univ. dr. Constantin Pehoiu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – membru; 

- Prof. univ. dr. Daniela Aducovschi, Universitatea din București – membru; 

- Prof. univ. dr. Luciela Vasile, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București – membru supleant; 

- Prof. univ. dr. Răzvan Sandu Enoiu, Universitatea Transilvania din Brașov  – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Prof. univ. dr. Daniela Cîrțînă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte; 

- Prof. univ. dr. Cătălina Ababei, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – membru; 

- Prof. univ. dr. Silviu Gabriel Cioroiu, Universitatea Transilvania din Brașov – membru; 

     - Prof. univ. dr. Carmen Gugu Gramatopol, Universitatea Transilvania din Brașov – membru; 

     - Prof. univ. dr. Alexandru Acsinte, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – membru; 

     - Prof . univ. dr. Luminița Ionela Georgescu, Universitatea din Pitești – membru supleant; 

     - Prof. univ. dr. Iosif  Sandor – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca – membru supleant. 
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❖ Pentru postul Conferențiar universitar, poziția 15: 

✓ Comisia de concurs: 

- Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte; 

- Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru; 

- Conf. univ. dr. Mădălina Roxana Buneci, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru; 

- Conf. univ. dr. Ioan Gabriel Mangra, Universitatea din Craiova – membru; 

- Conf. univ. dr. Monica Gabriela Moacă, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – membru; 

- Conf. univ. dr. Mihai Constantin Răzvan Barbu, Universitatea din Craiova – membru supleant; 

- Conf. univ. dr. Viorica Mariela Ungureanu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

     - Conf. univ. dr. Daniel Iacob Chivu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte; 

- Prof. univ. dr. Amelia Georgiana Boncea, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru; 

- Prof. univ. dr. Lucia Paliu Popa, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru; 

- Prof. univ. dr. Mircea Dănoiu, Universitatea din Craiova – membru; 

     - Prof. univ. dr. Virgil Tudor, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București – membru; 

      - Prof. univ. dr. Ana Gabriela Babucea, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant; 

      - Prof. univ. dr. Luminița Ionela Georgescu, Universitatea din Pitești – membru supleant. 

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

ocuparea postului didactic vacant de conferențiar universitar, poziția 31 din Statul de funcții de 

personal didactic al Departamentului Inginerie Industrială și Automatică din cadrul Facultății de 

Inginerie, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, pe perioadă 

nedeterminată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3544/25.05.2022, după cum urmează: 

✓ Comisia de concurs: 

- Conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte; 

- Conf. univ. dr. ing. Ilie Uțu, Universitatea din Petroșani – membru; 

- Conf. univ. dr. ing. Dragoș Păsculescu, Universitatea din Petroșani – membru; 

- Conf. univ. dr. ing. Remus Dobra, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – membru; 

- Conf. univ. dr. ing. Mircea Rîșteiu, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – membru; 

- Conf. univ. dr. ing. Marius Marcu, Universitatea din Petroșani – membru supleant; 

- Conf. univ. dr. ing. Florin Gabriel Popescu, Universitatea din Petroșani – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Conf. univ. dr. ing. Ilie Borcoși, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte; 

- Prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca – membru; 

- Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca – membru; 

     - Conf. univ. dr. ing. Denisa Rușinaru, Universitatea din Craiova – membru; 

     - Conf. univ. dr. ing. habil. Emilian Ceuca, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – membru; 

     - Prof . univ. dr. ing. Mihaela Popescu, Universitatea din Craiova – membru supleant; 

     - Prof. univ. dr. ing. Silvia Maria Digă, Universitatea din Craiova – membru supleant. 

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 
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ocuparea postului didactic vacant de asistent universitar, poziția 32 din Statul de funcții de personal 

didactic al Departamentului de Litere, Științele Educației și Relații Internaționale din cadrul Facultății 

de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2021-2022, pe perioadă determinată (2 ani), în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

3609/26.05.2022, după cum urmează: 

✓ Comisia de concurs: 

- Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – președinte; 

- Conf. univ. dr. Otilia Minodora Simion – membru; 

- Lect. univ. dr. Maria Rocselana Verdeș – membru; 

- Lect. univ. dr. Adina Maria Paicu – membru; 

- Lect. univ. dr. Mihaela Georgiana Manasia – membru; 

- Lect. univ. dr. Elena Paliță – membru supleant; 

- Conf. univ. dr. Ana Maria Dudău – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe Gavrilescu – președinte; 

- Conf. univ. dr. Mirabela Rely Odette Curelar – membru; 

- Conf. univ. dr. Oana Maria Păstae – membru; 

- Conf. univ. dr. Maria Camelia Dicu – membru; 

- Lect. univ. dr. Novac Claudiu Chiriac – membru; 

- Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – membru supleant; 

- Conf. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru supleant. 

Art.6. Se aprobă rezultatul examenului de promovare al doamnei Ghiră Alina Mihaela, din 

funcția de secretar facultate debutant (S), în funcția de secretar facultate (III) S la Compartimentul de 

gestionare, completare și eliberare a actelor de studii, în conformitate cu adresa Compartimentului 

Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 3538/25.05.2022. 

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de tehnician debutant (M) la Facultatea de 

Științe Medicale și Comportamentale, pe perioadă determinată, în conformitate cu adresa 

Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 3604/26.05.2022. 

Art.8.  Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare, poziția 10, 

domeniul Sociologia religiilor, din Statul de funcții de personal de cercetare al Institutului de Cercetare 

a Calității Societății și Științele Educației, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 

2021-2022, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu avizul juridic, înregistrat cu nr. 

3401/19.05.2022. 

Art.9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de cercetător științific, gradul I, poziția 1, 

domeniul Relații internaționale, din Statul de funcții de personal de cercetare al Institutului de Studii 

Globale și Regionale din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, 

scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, pe perioadă determinată (3 ani), 

în conformitate cu avizul juridic, înregistrat cu nr. 3514/25.05.2022. 
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Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu modificarea Situației centralizatoare a rezultatelor evaluării performanțelor 

profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 2021, în 

conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 

3483/23.05.2022. 

Art.11. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu propunerile privind componența nominală a comisiilor pentru susținerea examenelor în 

vederea acordării gradului didactic II, sesiunea august 2022, la Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3612/26.05.2022. 

Art.12.  Consiliul de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act 

de Informarea privind activitatea Editurii „Academica Brâncuși” și a Tipografiei Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul 2021. 

Art.13. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu rezultatele finale ale interviului de selecție a candidaților privind mobilitățile Erasmus+ 

de practică și studii, selecție 2, pentru anul universitar 2021-2022, în conformitate cu adresa 

Departamentului de Relații Internaționale și Programe Comunitare, înregistrată cu nr. 

3416/19.05.2022. 

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu reducerea taxei de școlarizare aferentă anului universitar 2021-2022, în conformitate cu 

solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 

3610/26.05.2022. 

Art.15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu bugetul pentru manifestările ocazionate de decernarea titlului Doctor Honoris Causa din 

data de 31.05.2022, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 

3566/26.05.2022. 

Art.16. Se aprobă eliberarea duplicatului la diploma de licență doamnei Crăciun L. Claudia 

Florina, absolventă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe 

Economice, specializarea Contabilitate, sesiunea august 2005, în conformitate cu solicitarea 

înregistrată cu nr. 3424/19.05.2022. 

Art.17. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 

3619/27.05.2022, privind revenirea la denumirea Facultatea de Științe Medicale, Kinetoterapie și 

Educație Fizică „Doctor Nicolae Hasnaș”. 

Rector, 

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC 
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