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HOTĂRÂREA NR. 43 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 12.09.2022 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

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

din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la 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. 

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

din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii 

postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 

pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Inginerie. 

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

din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii 

postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 

pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe Economice. 

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

din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele 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. 

Art.5. Se aprobă desemnarea reprezentanților Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

în comisiile de examinare pentru concursurile de ocupare a funcțiilor vacante de director, respectiv 

director adjunct, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în conformitate adresa Ministerului 

Educației, înregistrată cu nr. 6546/08.09.2022 și cu propunerile din cadrul ședinței: 

- Prof. univ. dr. Amalia Venera Todoruț; 

- Prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu; 

- Conf. univ. dr. Cristinel Popescu. 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 
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