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HOTĂRÂREA NR. 49 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 07.10.2022 

 

 

 

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 Statului de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2022-2023, 

la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

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 Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic, cu domnul prof. dr. Badea Marius Dumitru, în conformitate cu 

adresa înregistrată cu nr. 7305/04.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu modificarea Situației 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.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu completarea și îndreptarea erorii materiale la Lista cadrelor didactice asociate care vor 

desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, 

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

înregistrată cu nr. 7388/06.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu modificarea 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). 

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

din Târgu-Jiu modificarea Situației 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 

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

preuniversitar, Limbă și Literatură Engleză și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, la 

nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică. 

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

din Târgu-Jiu tariful orar pentru activitățile didactice efectuate la cursurile de conversie profesională, 

în regim plata cu ora, în conformitate cu nota de fundamentare, înregistrată cu nr. 7459/07.10.2022, 

astfel: 

- la nivelul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale: 50 lei brut/oră. 

- la nivelul Facultății de Științe Economice, Facultății de Inginerie și al Facultății de 

Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică: 30 lei brut/oră. 
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Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu componența nominală a comisiilor pentru efectuarea inspecțiilor speciale și susținerea 

lucrărilor metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I, seria 2021-2023, la nivelul 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

7304/04.10.2022, astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele, inițiala 

tatălui și 

prenumele 

candidatului 

Unitatea la 

care 

funcționează. 

localitate/județ 

Specializarea/ 

specializările 

înscrise pe 

diploma de 

studii a 

candidatului 

Numele şi prenumele 

președintelui și ale 

membrilor comisiei; 

Unitatea şcolară sau 

instituţia în care 

funcţionează 

Specialitatea 

înscrisă pe 

diploma de 

studii a 

președintelui 

și a fiecărui 

membru al 

comisiei  

Gradul didactic 

sau titlul 

ştiinţific pt. 

preşedinte şi 

fiecare 

membru al 

comisiei 

0 1 2 3 4 5 6 

1.  
Busuioc D. Livia 

(căs. Pănescu) 

Liceul 

Tehnologic 

Roșia-Jiu, 

Fărcășești, 

Gorj 

Economia 

comerțului, 

turismului și 

serviciilor 

Sorin Avram Vîrtop, 

Universitatea 

,,Constantin 

Brâncuși” din Târgu-

Jiu, președinte; 

Pedagogie Lect. univ. dr. 

George Niculescu, 

Universitatea 

,,Constantin 

Brâncuși” din Târgu-

Jiu, coordonator 

științific; 

Turism și 

servicii 
Prof. univ. dr. 

Metodist delegat ISJ 

Gorj. 

- - 

2.  

Dumitru V.S.I. 

Mihaela – Claudia 

(căs. Pielaru) 

Clubul 

Copiilor 

„Marius 

Bunescu” 

Caracal, Olt 

Centrale 

termoelectrice 

 

Sorin Avram Vîrtop, 

Universitatea 

,,Constantin 

Brâncuși” din Târgu-

Jiu, președinte; 

Pedagogie Lect. univ. dr. 

Adriana Tudorache, 

Universitatea 

,,Constantin 

Brâncuși” din Târgu-

Jiu, coordonator 

științific; 

Energetică 

industrială 
Ș.l. dr. ing. 

Metodist delegat ISJ 

Gorj. 

- - 

 

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

din Târgu-Jiu actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, aferent 

proiectului cu titlul „Infrastructură sustenabilă pentru sprijinirea cercetării științifice la UCB”, 

CNFIS-FDI-2022-0481, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7457/07.10.2022. 

Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu modificarea Procedurii privind închirierea bunurilor imobile disponibile temporar 

aflate în proprietatea Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

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

din Târgu-Jiu intrarea în lichidare a programului de studii universitare de licență Istorie, începând cu 

anul universitar 2023-2024, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică, înregistrată cu nr. 7177/29.09.2022. 
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Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu încheierea contractelor individuale de muncă pentru activități administrative în cadrul 

Centrului ID, precum și normarea acestora, în conformitate cu adresa Facultății de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 7367/05.10.2022 și propunerea din cadrul 

ședinței, respectiv: 

- activitățile administrative ale directorului Centrului ID vor fi remunerate la nivelul 

postului de lector, cu respectarea tranșei de vechime; 

- activitățile administrative specifice postului de secretar program de studii universitare 

de licență Drept ID, vor fi remunerate la tariful orar de 25 lei brut/oră. 

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

din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli al Conferinței Științifice Internaționale ECOTREND 

2022, ediția a XIX-a, în conformitate cu adresa Facultății de Științe Economice, înregistrată cu nr. 

7448/07.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu îndreptarea erorii materiale din Planul de învățământ pentru programul de studii 

postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 

pentru anul universitar 2022-2023, Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, din cadrul Facultății 

de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7453/07.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului privind alegerea reprezentanților studenților în structurile 

de conducere ale Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Art.16. (1) Se aprobă, ca pe perioada absenței motivate a doamnei Iacob Agnes, secretar șef I 

(S) la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, atribuțiile de serviciu delegabile, vor fi 

exercitate de către doamna Țimpea Elena Leontina, secretar III (S), în conformitate cu adresa 

înregistrată cu nr. 7420/06.10.2022 și precizarea din cadrul ședinței. 

(2) Se aprobă, ca pe perioada exercitării atribuțiilor funcției de secretar șef I (S), precum și pe 

perioada absenței motivate a doamnei Țimpea Elena Leontina, secretar III (S), la Facultatea de Științe 

Medicale și Comportamentale, atribuțiile de serviciu delegabile, vor fi exercitate de către doamna 

Căpătaru Otilia Mirabela, tehnician debutant (M), în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

7420/06.10.2022 și precizarea din cadrul ședinței. 

Art.17. 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, în semestrul I al anului 

universitar 2022-2023, de către domnul conf. univ. dr. Titu Ionașcu, să fie la nivelul postului, cu 

respectarea tranșei și a gradației de vechime, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței a 

domnului conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu. 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


