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HOTĂRÂREA NR. 42 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 09.09.2022 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art.1. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu Planurile de învățământ pentru programele de studii postuniversitare de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-

2023, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu 

adresa înregistrată cu nr. 6585/09.09.2022, astfel: 

- Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Limbă și Literatură 

Engleză; 

- Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Limbă și Literatură 

Română; 

- Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Pedagogia 

Învățământului Primar și Preșcolar; 

- Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Drept. 

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

Târgu-Jiu Planurile de învățământ pentru programele de studii postuniversitare de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la 

nivelul Facultății de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6584/09.09.2022, astfel: 

- Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Tehnologia Informației 

și Comunicațiilor; 

- Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Educație tehnologică. 

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

Târgu-Jiu Planurile de învățământ pentru programele de studii postuniversitare de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-

2023, la nivelul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

6583/09.09.2022, astfel: 

- Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Informatică Economică; 

- Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Economia Comerțului, 

Turismului și Serviciilor; 

- Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Economie și educație 

antreprenorială - durata: 3 semestre; 

- Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Economie și educație 

antreprenorială - durata: 4 semestre. 

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

din Târgu-Jiu Planul de învățământ pentru programul de studii postuniversitare de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-

2023, la nivelul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa 

înregistrată cu nr. 6586/09.09.2022, astfel: 

- Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Educație Fizică și 

Sportivă. 
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Art.5. Se aprobă și se înaintează spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu completarea echipei de implementare a proiectului cu titlul „Infrastructură sustenabilă 

pentru sprijinirea cercetării științifice la UCB”, CNFIS FDI 2022-0481, în conformitate cu adresa 

înregistrată cu nr. 6531/07.09.2022, astfel: 

- Pecingină Irina Ramona – expert cercetare-documentare; 

- Mihuț Nicoleta Maria – lector. 

Art.6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli necesar organizării activității studențești 

Flashmob, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6497/06.09.2022. 

Art.7. Se aprobă acordarea concediului fără plată domnului Păun Nicolae, cercetător științific la 

Institutul de Studii Globale și Regionale din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică, pentru perioada 01.10.2022 – 01.07.2023, în conformitate cu cererea 

înregistrată cu nr. 6566/08.09.2022. 

Art.8. Se aprobă trecerea doamnei Grecescu Oana Constantina cu postul de administrator 

financiar I (S) de la Compartimentul Control Intern Managerial la Compartimentul Financiar – 

Contabil, Direcția Economică din cadrul Direcției Generale Administrative, în conformitate cu 

propunerea din cadrul ședinței. 

Art.9. Se aprobă componența comisiei de cazare din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu pentru anul universitar 2022-2023, în conformitate cu adresa Direcției Generale 

Administrative, înregistrată cu nr. 6555/08.09.2022, astfel: 

- Prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu - președinte; 

- Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu - reprezentant Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică; 

- Lect. univ. dr. Carina-Elena Stegăroiu - reprezentant Facultatea de Științe Economice; 

- Conf. univ. dr. Mădălina Roxana Buneci - reprezentant Facultatea de Inginerie;  

- Conf. univ. dr. Camelia Daniela Plăstoi - reprezentant Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale; 

- Ec. Daniel Valentin Caragea - reprezentant Direcția Generală Administrativă; 

- Ivănoiu Lavinius - prefectul studenților Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu cuantumul taxelor de școlarizare la programele de studii postuniversitare de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, astfel: 

- taxa de școlarizare: 1500 lei/semestru; 

- taxa de înscriere: 200 lei; 

- taxa de înmatriculare: 100 lei. 

Art.11. Se aprobă ca înscrierea la programele de studii postuniversitare de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, 

să se realizeze de către comisia tehnică de admitere de la nivelul facultății. 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

              Jr. Ana Maria Diaconu  

                                                                                                                                                                                                                                

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 
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