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HOTĂRÂREA NR. 53 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 25.10.2022 

 

 

 

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 Raportul privind activitatea de cercetare științifică pe anul universitar 2021-2022. 

Art.2. Se aprobă redistribuirea unui loc rămas liber, 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. 8064/25.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu modificarea formațiunilor de studiu la programele 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. 8065/25.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu înmatriculările la programele de formare psihopedagogică, Nivelul I și II, în anul 

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

conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8068/25.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu reducerea taxei de școlarizare aferentă anului universitar 2022-2023, la nivelul 

Facultății de Inginerie, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 8001/24.10.2022. 

Art.6. Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, în 

conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7997/24.10.2022, astfel: 

- Rector, reprezentat de prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă – prorector cu atribuții în domeniul 

asigurarea calității; 

- Conf. univ. dr. Hadrian Gorun – membru; 

- Lect. univ. dr. Gabriela Bușan – membru; 

- Lect. univ. dr. Ion Bogdan Chepea – reprezentant sindicat; 

- Ivănoiu Lavinius Marian – reprezentant studenți. 

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

din Târgu-Jiu reducerea taxei de școlarizare aferentă anului universitar 2022-2023, la nivelul 

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

înregistrată cu nr. 8075/25.10.2022. 
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Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de conducere din Universitatea „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8072/25.10.2022. 

Art.9. Se aprobă acordarea unei creșteri salariale din venituri proprii de 30%, pentru o perioadă 

de un an, doamnei Cocolea Maria, începând cu data de 26.10.2022, în conformitate cu adresa 

înregistrată cu nr. 7698/14.10.2022 și propunerea din cadrul ședinței. 

 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


