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HOTĂRÂREA NR. 52 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 24.10.2022 

 

 

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 scoaterea la concurs a postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 20, din 

Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Finanțe și Contabilitate, din cadrul Facultății 

de Științe Economice, în semestrul I al anului universitar 2022-2023, pe perioadă nedeterminată, în 

conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7858/19.10.2022, cu următoarele discipline: 

- E-business și D-business – noi modele de afaceri în economia digitală; 

- Tehnologii mobile și wireless pentru afaceri; 

- Managementul procesului de transformare digitală a afacerilor; 

- Piețe digitale; 

- Probabilități și statistică matematică. 

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

din Târgu-Jiu scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal 

didactic din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în semestrul I al 

anului universitar 2022-2023, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7860/19.10.2022 și 

propunerea din cadrul ședinței, după cum urmează: 

✓ Departamentul de Științe Juridice și Adiministrative: 

❖ Lector universitar, poziţia 20, pe perioadă nedeterminată, cu următoarele discipline: 

- Legislația asigurărilor sociale; 
 

- Practica de specialitate; 
 

- Dreptul concurenței; 

- Practica de specialitate; 

 

- Organizarea sistemului judiciar în România.  
 

❖ Asistent universitar, poziția 35, pe perioadă nedeterminată, cu următoarele discipline: 

- Criminalistică;  

- Infracțiuni prevăzute în legi speciale; 

- Dreptul transporturilor; 

- Dreptul proprietății intelectuale. 

 

✓ Departamentul de Litere, Științele Educației și Relații Internaționale: 

❖ Lector universitar, poziţia 17,  pe perioadă nedeterminată, cu următoarele discipline: 

- Concepte fundamentale în științele politice; 

- Metodologii de cercetare în științele sociale; 

- Metodologia cercetării științifice; 
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- Introducere în studii europene; 

- Tehnici și metode de elaborare a lucrării de absolvire – curs; 

- Tehnici și metode de elaborare a lucrării de absolvire – seminar; 

- Etică și integritate academică; 

- Practică pedagogică (Drept, AP, RISE). 

❖ Lector universitar, poziţia 26, pe perioadă determinată de 2 ani, cu următoarele discipline: 

- Informație și intelligence în ecuația securității; 

- Analiza riscurilor neconvenționale în securitatea societală; 

- Stat națiune, globalizare și securitate; 

- Protecția infrastructurilor critice. 

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

din Târgu-Jiu scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal 

didactic al Departamentului Energie, Mediu și Agroturism din cadrul Facultății de Inginerie, în 

semestrul I al anului universitar 2022-2023, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

8000/24.10.2022 și propunerea din cadrul ședinței, după cum urmează: 

❖ Asistent universitar, poziția 24, pe perioadă determinată de 3 ani, cu următoarele discipline: 

-   Ingineria și managementul calității; 

-   Statistică economică; 

-   Bazele marketingului; 

-   Bazele managementului; 

-   Bazele economiei; 

-   Economie agroalimentară; 

-   Management strategic; 

-   Contabilitate; 

-   Finanțare și creditare; 

-   Managementul proiectelor în agricultură; 

-   Managementul resurselor umane; 

-   Grafică asistată de calculator; 

-   Economie generală; 

-   Economie generală; 

-   Economie generală; 

-   Economie generală; 

-   Management industrial. 

❖ Șef lucrări, poziția 17, pe perioadă nedeterminată, cu următoarele discipline: 

- Amenajarea agroturistică a teritoriului; 

- Merceologie agroalimentară; 

- Protecția mediului; 

- Pedologie; 

- Produse de origine animală. 

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

din Târgu-Jiu lista posturilor didactice propuse spre a fi ocupate prin examen de promovare în cariera 

didactică, susținut în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023, la Facultatea de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

7861/19.10.2022, după cum urmează: 
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✓ Departamentul de Științe Juridice și Adiministrative: 

❖ Conferențiar universitar, poziţia 9, cu următoarele discipline: 

- Contenciosul constituțional; 
 

- Drept constituțional și instituții politice; 
 

- Protecția internațională și europeană a drepturilor omului. 
 

❖ Conferențiar universitar, poziția 13, cu următoarele discipline: 

- Managementul serviciilor publice;  

- Managementul resurselor umane în învățământ; 

- Managementul resurselor umane în administrația publică; 

- Managementul resurselor umane în domeniul public. 

 

❖ Lector universitar, poziţia 31, cu următoarele discipline: 

- Publicitate imobiliară; 

- Drept civil. Drepturile reale; 

- Drept notarial. 

Art.5. Se avizează 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 „Modernizarea sistemului de monitorizare și reglare a temperaturii cilindrilor de 

la instalația de calandrare”, încheiat cu ARTEGO S.A., în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

7950/21.10.2022. 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


