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HOTĂRÂREA NR. 48 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 30.09.2022 

 

 

 

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 cuantumul tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, la 

nivelul Facultății de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7176/29.09.2022. 

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

din Târgu-Jiu cuantumul tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, la 

nivelul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7209/29.09.2022. 

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

din Târgu-Jiu cuantumul tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, la 

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

nr. 7215/30.09.2022. 

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

din Târgu-Jiu cuantumul tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, la 

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

înregistrată cu nr. 7221/30.09.2022. 

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

din Târgu-Jiu cuantumul tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, la 

nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa 

înregistrată cu nr. 7226/30.09.2022. 

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

din Târgu-Jiu propunerile componentelor privind înmatriculările în anul universitar 2022-2023 la 

programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7246/30.09.2022. 
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Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu transformarea locurilor alocate pentru rromi si absolvenți de licee din mediul rural 

pentru admiterea în învățământul superior în locuri repartizate statistic. 

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

din Târgu-Jiu redistribuirea locurilor bugetate rămase libere la sfârșitul anului universitar 2021-2022 

la Facultatea de Inginerie către alte facultăți, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

7239/30.09.2022, după cum urmează: 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 

Nr. 

crt. 

An de studii 

(2021-2022) 

→2022-2023 

Nr. locuri bugetate rămase 

vacante la Facultatea de 

Inginerie (2021-2022) 

Locuri bugetate 

repartizate la alte 

componente 

Programul de studii/anul 

la care se repartizează 

1.  I → II 31 + 1 rrom + 1 rural 20 AMG II 

7 AF II 

4 KMS II 

2 Drept II  
2.  II→ III 15 + 1 rrom 12 AMG III 

4 Moașe III 

3. III→ IV 16 7 Moașe IV 

9 Drept IV 


