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HOTĂRÂREA NR. 45 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 26.09.2022 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

 

Art.1. Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de deschiderea anului universitar 2022-

2023, ce se vor desfăşura în data de 03.10.2022, începând cu ora 1100, la sediul Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, strada Tineretului nr. 4, et. 4, Amfiteatru, în conformitate cu 

propunerea din cadrul ședinței, astfel: 

➢  Ora 1100 Ședința festivă 

❖ Mesajul Rectorului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, prof. univ. dr. ing. 

Luminiţa Georgeta Popescu; 

❖ Mesajul Preşedintelui Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, prof. univ. dr. 

Tiberiu Horațiu Gorun; 

❖ Alocuţiuni ale invitaților; 

❖ U.C.B. – 30 ANI DE ISTORIE UNIVERSITARĂ, 50 ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC 

SUPERIOR ÎN GORJ. 

➢  Ora 1330 Festivități de deschidere a anului universitar la nivelul facultăților. 

Art.2. Se aprobă modul de desfășurare a activităților didactice în semestrul I al anului 

universitar 2022-2023, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței, astfel: 

- în format fizic, la nivelul programelor de studii universitare de licență; 

- în format modular, la nivelul programelor de studii universitare de masterat, după un orar 

aprobat de Consiliul facultății, la nivelul fiecărei componente. 

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

din Târgu-Jiu suplimentarea cu 40 de locuri susținute financiar din proiectul Romania Secondary 

Education Project – ROSE și 10 locuri cu taxă pentru fiecare program de studii postuniversitare de 

conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în sesiunea septembrie 

2022, pentru anul universitar 2022-2023, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței. 

Art.4. Se aprobă organizarea cursurilor la programele de studii postuniversitare de conversie 

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

rezerva constituirii grupelor cu un număr minimum de 20 cursanți. 
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Art.5. Se aprobă modificarea componenței comisiei de cazare din cadrul Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul universitar 2022-2023, prin locuirea doamnei prof. 

univ. dr. Adina Claudia Neamțu cu doamna prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă, în calitatea de 

președinte, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței. 

Art.6. Se aprobă redistribuirea locurilor de la programul de studii universitare de licență 

Termoenergetică și de la programul de studii universitare de masterat Conducerea avansată a 

proceselor industriale, din cadrul Facultății de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

6850/20.09.2022 și situația anexată. 

Art.7. Se aprobă redistribuirea locurilor de la programul de studii universitare de masterat 

Bănci și asigurări la programul de studii universitare de masterat Finanțe și guvernanță publică 

europeană și de la programul de studii universitare de masterat Antreprenoriat și administrarea 

afacerilor la programul de studii universitare de masterat Administrarea afacerilor finanțate prin 

fonduri europene, din cadrul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu 

nr. 7026/26.09.2022 și situația anexată. 

 

 

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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