
 

                                                                                                                                    

          Strada Tineretului, Nr.4, Târgu-Jiu, 210185, Gorj, Romania 
Tel./Fax: +40 253 218222 

E-mail: rectoratucb@gmail.com 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 46 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 27.09.2022 

 

 

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 modificarea Regulamentului privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul universitar 2022-2023. 

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

din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului privind cazarea, organizarea și funcționarea căminelor și 

cantinelor studențești. 

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

din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților în anul 

universitar 2022-2023. 

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

din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material şi 

a facilităţilor acordate studenţilor Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu. 

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

din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu O.M.E. nr. 4139/29.06.2022 privind 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea 

certificării competențelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul 

instituțiilor de învățământ superior acreditate. 

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu modificarea Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în 

vederea certificării competențelor pentru profesia didactică în Universitatea „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, în conformitate cu O.M.E. nr. 4139/29.06.2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru 

de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 

profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ 

superior acreditate. 

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

din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a practicii pedagogice de 

specialitate la programul de formare psihopedagogică pentru certificarea în profesia didactică. 

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

Târgu-Jiu formațiunile de studii pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

7058/27.09.2022 și modificările din cadrul ședinței. 

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

Târgu-Jiu formațiunile de studii pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe 

Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6997/26.09.2022. 
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Art.10. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu formațiunile de studii pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății 

de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6987/26.09.2022. 

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

din Târgu-Jiu formațiunile de studii pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe 

Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7014/26.09.2022. 

Art.12. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Statele de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul 

Facultății de Științe Economice. 

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

din Târgu-Jiu Statul de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul 

Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu observațiile din cadrul ședinței. 

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

din Târgu-Jiu Statele de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul 

Facultății de Inginerie. 

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

din Târgu-Jiu Statele de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul 

Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică (IF și ID), în conformitate cu 

observațiile din cadrul ședinței. 

Art.16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Statul de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

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

din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata 

cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe Economice, în 

conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6997/26.09.2022 și observațiile din cadrul ședinței, astfel: 

- Dr. ec. Cosneanu Lavinia; 

- Lect. univ. dr. Popeangă Vasile Nicolae; 

- Dr. ec. Groaznicu Nicoleta Luminița; 

- Dr. ing. Buzerea Marius; 

   - Dr. ec. Birău Felicia Ramona. 

Art.18. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata 

cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Inginerie, în 

conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7057/27.09.2022 și observațiile din cadrul ședinței, astfel: 

- Dr. ing. Pașolea Dragoș Florin; 

- Dr. Șerban Crinela Mihaela; 

- Dr. Stanciu Cornelia Marinela; 

- Dr. ing. Marius Eremia Vlaicu Popa; 

- Drd. Dimulescu Sabin Cristinel; 

- Dr. ing. Mirea Constantin; 

- Drd. Gîrdu Constantin Cristinel; 

- Drd. Lupulescu Alina Elena. 

Art.19. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata 

cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe Medicale și 

Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6975/23.09.2022 și observațiile din 

cadrul ședinței, astfel: 
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- Dr. Chiriac Paul Bogdan; 

- Drd. Dascălu Rucsandra; 

- Drd. Degeratu Ștefan Gabriel; 

- Conf. univ. dr. Dițescu Damian; 

- Prof. univ. dr. Durbăcea Bolovan Marian; 

- Prof. univ. dr. Gămăneci Gheorghe; 

- Drd. Gheorghițoiu Roxana; 

- Dr. Firoiu Camelia; 

- Dr. Stanciu Cornelia Marinela; 

- Dr. Stanciu Gheorghe; 

- Dr. Șerban Crinela Mihaela; 

- Dr. ing. Toader Pasti Cristian; 

  - Dr. Velcea Ana. 

Art.20. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata 

cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, 

Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7051/27.09.2022 și 

observațiile din cadrul ședinței, astfel: 

- Prof. univ. dr. Moise Bojincă; 

- Prof. univ. dr. Pantelimon Manta; 

- Conf. univ. dr. Titu Ionașcu; 

- Conf. univ. dr. Constantin Enea; 

- Conf. univ. dr. Lazăr Popescu; 

- Dr. Semenescu Georgiana; 

- Dr. Preda Adrian Eugen; 

- Dr. Baros Ghimiș Alexandra; 

- Dr. Fumureanu Cristiana; 

- Dr. Rădoescu Livian; 

- Dr. Popescu Sanda Miihaela; 

- Dr. Mărcău Flavius Cristian; 

- Dr. Haidău Daria; 

- Dr. Oprișor Elena; 

- Dr. Birău Felicia Ramona; 

- Drd. Rădescu Andreea Denisia; 

- Drd. Bordușanu Anca; 

- Păuna Alina; 

- Burci Elena Claudia; 

- Mihuț Roxana Andreea; 

- Lupulescu Manuela; 

- Vlădoiu Sanda Antonela; 

- Ilinca Monica Cristina; 

- Barb Victoria Augusta; 

- Covrig Daniela; 

- Bîlgăr Otilia; 

- Bădescu Iulia Otilia; 

- Filipescu Andreea; 

- Popa Sebastian. 
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Art.21. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata 

cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7003/26.09.2022 și observațiile din 

cadrul ședinței, astfel: 

- Prof. univ. dr. Gămăneci Gheorghe; 

- Prof. gr. I. Ursu Gabriela-Anica; 

- Prof. gr. I. Voicu Manuela; 

- Prof. dr.  Morjan  Antoaneta-Cristina; 

- Prof. dr.  Arsenie Adela Mădălina; 

- Prof.  gr. I. Giorgi Isabela; 

- Prof. gr. I. Popescu Melania-Maria; 

- Prof. gr. I. Voinea Oana-Alina; 

- Prof. gr. I. Dan Elena; 

- Prof. gr. I. Badea Lăcrămioara-Petronela; 

- Prof. gr. I. Roman Cristina Laura; 

- Prof. gr. I. Guță Laurențiu Petre; 

- Prof. gr. I. Călugăru Constantin Cosmin; 

- Prof. gr. I. Popescu Dacia; 

- Prof. dr. Ioniță-Niculescu Mihaela; 

- Prof. gr. I. Bîzocu Nicoleta-Codruța; 

- Prof. gr. I. Belega Cristina-Elena; 

- Prof. gr. I. Bărboi Valeria; 

  - Prof. gr. I. Baloșin Viorica. 

Art.22. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Situația acoperirii posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal 

didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de 

Științe Economice. 

Art.23. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Situația acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal 

didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de 

Științe Medicale și Comportamentale. 

Art.24. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Situația acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal 

didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Art.25. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Situația acoperirii posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal 

didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de 

Inginerie. 

Art.26. Se amână avizarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statele de funcții 

de personal didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul 

Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică (IF și ID), în conformitate cu 

observațiile din cadrul ședinței. 

Art.27. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, 

înregistrată cu nr. 7054/27.09.2022, privind efectuarea activităților prevăzute în norma de bază, 



 

                                                                                                                                    

          Strada Tineretului, Nr.4, Târgu-Jiu, 210185, Gorj, Romania 
Tel./Fax: +40 253 218222 

E-mail: rectoratucb@gmail.com 
 

rezervată, în regim de cumul, de către domnul prof. univ. dr. Tiberiu Horațiu Gorun, pe semestrul I al 

anului universitar 2022-2023. 

Art.28. Se aprobă eliberarea duplicatului foii matricole la diploma de licență doamnei 

Nistorescu D. Cristina Daniela, absolventă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

Facultatea de Științe Economice, specializarea Managementul firmei, sesiunea februarie 2004, în 

conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 6577/09.09.2022. 

Art.29. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu intrarea în lichidare a programului de studii universitare de licență Termoenergetică, 

începând cu anul universitar 2023-2024, în conformitate cu solicitarea Facultății de Inginerie, 

înregistrată cu nr. 6994/26.09.2022. 

Art.30. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Statul de funcții de personal de cercetare al Institutului de Studii Globale și Regionale, 

pentru anul universitar 2022-2023. 

Art.31. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Statul de funcții de personal de cercetare al Institutului de Cercetare a Calității 

Societății și Științele Educației, pentru anul universitar 2022-2023. 

Art.32. Se aprobă Lista poziției ”Alte cheltuieli de investiții – de la buget” defalcată pe 

categorii de bunuri repartizate pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, pentru anul 

2022, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 

7062/27.09.2022. 

Art.33. Se amână avizarea solicitării Institutului de Studii Globale și Regionale, înregistrată cu 

nr. 6956/23.09.2022, în vederea obținerii avizului DCDMP. 

         Art.34. Se aprobă achiziționarea serviciilor de pază pentru Campusul Universitar Debarcader, 

din strada Tineretului nr. 4, în intervalul orar 2000 - 0800, în conformitate cu adresa Direcției Generale 

Administrative, înregistrată cu nr. 6731/15.09.2022. 

 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


