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HOTĂRÂREA NR. 47 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 29.09.2022 

 

 

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 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 ale Educației, Drept și Administrație Publică (IF și ID). 

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

din Târgu-Jiu completarea Listei 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, astfel: 

- Dr. Pîrvulescu Marinela; 

- Dr. Merișescu Mihai; 

- Bordeiași Ionuț. 

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

din Târgu-Jiu tariful orar pentru plata orelor desfășurate în regim plata cu ora, pentru semestrul I al 

anului universitar 2022-2023, astfel: 

- personal didactic titular și asociat care desfășoară activități didactice la programele de studii 

universitare de licență (IF și ID) și masterat (IF) – 30 lei/oră; 

- personal asociat pensionat din U.C.B. care desfășoară activități didactice la programele de 

studii universitare de licență (IF și ID) și masterat (IF) – 35 lei/oră: 

- Prof. univ. dr. Moise Bojincă; 

- Conf. univ. dr. Titu Ionașcu; 

- Conf. univ. dr. Constantin Enea; 

- Conf. univ. dr. Damian Dițescu; 

- Prof. univ. dr. Marian Durbăcea Bolovan; 

              - Prof. univ. dr. Pantelimon Manta. 

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

din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în 

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

7181/29.09.2022. 

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

din Târgu-Jiu modificarea Organigramei Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, precum 

și a Organigramei Direcției Generale Administrative, în conformitate cu adresa Compartimentului 

Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 7181/29.09.2022. 

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

din Târgu-Jiu Execuția bugetară la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, la 

data de 31.08.2022, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 

7115/28.09.2022. 
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Art.7. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu propunerile componentelor privind exmatriculările la sfârșitul anului universitar 2021-

2022, precum și înmatriculările în anul universitar 2022-2023 și cele în ani superiori (a doua facultate 

și continuare de studii), în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7180/29.09.2022. 

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

Târgu-Jiu Nota de fundamentare și Raportul de expertiză tehnică privind desființarea construcțiilor: 

C5 – bazin înot pentru copii, C8 – vestiare sport, C9 – pasarelă bazin, C10 – bazin olimpic, 2 

rezervoare de motorină din strada Tineretului, nr. 4, Târgu-Jiu, înregistrate cu nr. 6830/20.09.2022. 

Art.9. 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 programele de 

studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 

la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultății de Inginerie, 

Facultății de Științe Economice și al Facultății de Științe Medicale și Comportamentale. 

Art.10. 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 programele de 

studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 

la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultății de Inginerie, 

Facultății de Științe Economice și al Facultății de Științe Medicale și Comportamentale. 

Art.11. Se aprobă modelul de Contract de școlarizare pentru programele de studii 

postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 

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

din Târgu-Jiu tranșele și termenele aferente taxei de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, 

astfel: 

         - tranșa I    - termen 31.10.2022; 

         - tranșa II  - termen 09.01.2023; 

         - tranșa III - termen 10.04.2023. 

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

din Târgu-Jiu inițiativa în vederea redepunerii proiectului cu titlul „ROMÂNIA, MEREU CU TINE” 

și asigurarea cofinanțării din partea Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în cuantum de 

7.375 lei, precum și nominalizarea domnului lect. univ. dr. Cătălin Peptan în calitate de coordonator 

proiect, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6956/23.09.2022. 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 


