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HOTĂRÂREA NR. 51 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 19.10.2022 

 

 

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 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 Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a 

posturilor de cercetare vacante în Universitatea „Constantin Brâncuși”din Târgu-Jiu. 

Art.3. 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 Facultatea de Științe Medicale 

și Comportamentale, cu domnul Feraru Alin, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

7743/17.10.2022. 

Art.4. 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 

Facultății de Științe Medicale și Comportamentale. 

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

din Târgu-Jiu propunerile facultăților/DPPD privind reînmatriculările/întreruperea studiilor/intrarea 

în an de extensie/mobilitățile/compactarea studiilor/redistribuirile pe baza aplicării criteriilor de 

performanță, precum și propunerile DPPD privind înmatricularea la programul de studii 

psihopedagogice, în anul universitar 2022-2023, nivelul I și nivelul II, în conformitate cu adresa 

înregistrată cu nr.7870/19.10.2022 și mențiunea din cadrul ședinței. 

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

Târgu-Jiu formațiunile de studiu la programul de formare psihopedagogică, Nivelul I și Nivelul II, în 

anul universitar 2022-2023, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în 

conformitate cu adresa înregistrată cu nr.7851/19.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu Informarea privind finalizarea stagiilor de practică în anul universitar 2021-2022. 

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

din Târgu-Jiu reducerea taxei de școlarizare pentru studenții Facultății de Științe ale Educației, Drept 

și Administrație Publică, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 7863/19.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu Programul de instruire și perfecționare în tehnologia ID a personalului aferent pentru 

anul universitar 2022-2023, în conformitate cu adresa Facultății de Științe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică, înregistrată cu nr.7864/19.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu grupul de lucru responsabil cu evaluarea cadrelor didactice de către studenți la 

programul de studii universitare de licență Drept ID, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, 
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Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr.7866/19.10.2022, după 

cum urmează: 

– Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – director Centrul ID; 

– Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – coordonator; 

– Păunescu Maria Paula – student anul II, Drept ID. 

Art.11. 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.7865/19.10.2022, privind aplicarea chestionarelor  de evaluare a performanțelor 

coordonatorilor și tutorilor de discipline, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, la 

programul de studii universitare de licență Drept ID, în perioada 01-15.11.2022. 

Art.12. Se avizează, cu neparticiparea la vot a doamnei prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta 

Popescu, și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu lista 

personalului implicat în executarea contractului de prestare a serviciilor de cercetare științifică nr. 

18948/02.08.2022/3688, încheiat cu Universitatea Politehnica din București, având ca obiect Servicii 

de analiză laborator: ”Valorificarea reziduurilor de ardere rămase după recuperarea fosforului 

din cenușile aviare prin proiectarea și realizarea de produse experimentale la nivel de 

laborator”, desfășurat în cadrul proiectului „Prelucrarea termică a cenușilor bogate în P pentru 

obținerea de produse cu P de înaltă calitate” (PHIGO), ERA-NET ERA-MIN3: Raw Materials for 

the Sustainable Development and the Circular Economy, în conformitate cu adresa înregistrată cu 

nr. 7875/19.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu revizuirea Procedurii de lucru Promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic, 

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

7897/19.10.2022. 

Art.14. 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.7896/19.10.2022. 

Art.15. Se amână adresa Ligii Studenților din Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu, înregistrată cu nr. 7869/19.10.2022, în vederea refacerii bugetului de venituri și cheltuieli. 

 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                             

Membru Secretariat C.A., 

                                                                                                          Jr. Maria Radu 

 


