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HOTĂRÂREA NR. 50 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 14.10.2022 

 

 

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 actualizarea Planului operațional al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

pentru anul 2022. 

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

din Târgu-Jiu Programul activităților științifice pentru anul universitar 2022-2023. 

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

din Târgu-Jiu Planul de cercetare pentru anul universitar 2022-2023, în conformitate cu propunerile 

din cadrul ședinței. 

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

din Târgu-Jiu Grila de evaluare a rezultatelor cercetării ştiinţifice valabilă începând cu anul 

universitar 2022-2023. 

Art.5. 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 „Echitate în acces – o șansă pentru succes”, CNFIS-FDI-2022-0541, în 

conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7660/14.10.2022. 

Art.6. Se aprobă actualizarea componenței comisiei de burse la nivelul Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7548/11.10.2022, 

după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă – prorector; 

- Prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși – prorector; 

- Ec. Raveca Szabo – contabil şef; 

- Ec. Minodora Claudia Bîzoi-Popescu – secretar şef instituție învățământ superior;  

- Jr. Maria Cocolea – consilier juridic; 

- Ivănoiu Lavinius Marian  – reprezentantul studenților; 

- Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – cadru didactic F.S.E.D.A.P.; 

- Corobea Ionela Alina Damiana – student F.S.E.D.A.P.; 

- Lect. univ. dr. Mariana Claudia Mungiu-Pupăzan – cadru didactic F.S.E.; 

- Iorgovan Daniela – student F.S.E.; 

- Conf. univ. dr. Minodora Pasăre – cadru didactic F.I.; 

- Ciobanu Petruța Gabriela – student F.I.; 

- Lect. univ. dr. Iacob Daniel Chivu – cadru didactic F.S.M.C.; 

- Trușcă Liliana Antonica – student F.S.M.C. 
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Art.7. Se aprobă redistribuirea a 4 locuri rămase libere, de la programul de formare 

psihopedagogică Nivelul I la programul de formare psihopedagogică Nivelul II, în urma încheierii 

sesiunii de admitere septembrie-octombrie 2022, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7655/14.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu ocuparea postului de director în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea capacității de 

cercetare a UCB prin investiții în infrastructură de tip Cloud și BigData”, ID 125142, de către domnul 

lect. univ. dr. Aurelian Ionuț Ceaușescu, ca urmare a demisiei doamnei prof. univ. dr. Adina Claudia 

Neamțu, în conformitate cu adresa Facultății de Științe Economice, înregistrată cu nr. 

7638/13.10.2022. 

Art.9. Se aprobă acordarea concediului fără plată domnului Drăguț Gheorghe, pentru perioada 

01.11.2022 – 30.04.2023, în conformitate cu cererea înregistrată cu nr. 6756/16.09.2022 și propunerea 

din cadrul ședinței. 

Art.10. Se aprobă acordarea prelungirii contractului individual de muncă 

al domnului Cârciumaru Florin, administrator patrimoniu I (S) la Compartimentul Investiții, Achiziții, 

Monitorizare, până la data de 30.04.2023, sau pe cale de excepţie, până la data revenirii înainte de 

termen la serviciu a domnului Drăguț Gheorghe, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 

7490/10.10.2022 și propunerea din cadrul ședinței. 

Art.11. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie, înregistrată cu nr. 7657/14.10.2022 privind 

retragerea dosarului domnului Berca I. Sorin Daniel de la programul de studii postuniversitare de 

conversie profesională Educație Tehnologică, anul I. 

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

din Târgu-Jiu reducerea taxei de școlarizare aferentă anului universitar 2022-2023, în conformitate cu 

solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 7603/12.10.2022. 

Art.13. Se aprobă desemnarea doamnei lect. univ. dr. Elena Paliță și a doamnei lect. univ. dr. 

Olivia Roxana Alecsoiu, privind participarea din partea Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu la consultările desfășurate în cadrul proiectului Strategii de formare profesională pentru 

administrația publică, în conformitate cu  adresa Secretariatului General al Guvernului, înregistrată 

cu nr. 20/28717/M.N./10.10.2022 și nr. UCB 7542/11.10.2022. 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


