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HOTĂRÂREA NR. 54 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 01.11.2022 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

 

Art.1. Se aprobă numărul de zile lucrătoare de concediu de odihnă în anul universitar 2022-

2023, pentru cadrele didactice titulare din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în 

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

8180/28.10.2022. 

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

din Târgu-Jiu completarea componenţei echipei de implementare a proiectului cu titlul „Dezvoltarea 

infrastructurii digitale a UCB în vederea pregătirii pentru meseriile viitorului”, în conformitate cu 

adresa înregistrată cu nr. 8198/28.10.2022 și propunerile din cadrul ședinței, astfel: 

- Conf. univ. dr. Florin Grofu – responsabil tehnic; 

- Ș.l. dr. ing. Alin Nioață – responsabil tehnic; 

- Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă – responsabil tehnic; 

- CS III dr. Flavius Cristian Mărcău – responsabil tehnic; 

- Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – responsabil tehnic;  

- Conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu – responsabil tehnic; 

- Lect. univ. dr. Elena Paliță – responsabil tehnic; 

- Ing. Adrian Nicolae Fîcea – responsabil tehnic. 

Art.3. Se aprobă acordarea unui împrumut din venituri proprii pentru plata diferențelor 

salariale, aferente proiectului cu titlul „Practică pentru viitor”, POCU/90/6.13/6.14/107888, suma 

urmând a fi restituită după încasarea acesteia prin cererea finală de rambursare, în conformitate cu 

adresa înregistrată cu nr. 8138/27.10.2022 și precizarea din cadrul ședinței. 

Art.4. 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 Medicale și Comportamentale, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 

8269/01.11.2022. 

Art.5. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză în vederea identificării persoanelor care 

aveau atribuții și responsabilități în cadrul proiectului cu titlul „Formarea continuă a profesorilor în 

Chimie în societatea cunoașterii", cod SMIS-213863, cu privire la selecția partenerilor, semnarea 

documentelor pentru selecția partenerilor, semnarea Acordului de parteneriat nr. 781/10.09.2009 

încheiat între Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și parteneri, respectiv Actul adițional 
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 nr. 1, Actul adițional nr. 2, Actul adițional nr. 3 și Actul adițional nr. 4 la acesta, semnarea 

Contractului de finanţare nr. E/6445/A.Z/04.08.2010, coordonarea activității și managementul 

proiectului, precum și formularea răspunsurilor la solicitările OI-POCU-MEN pentru acest proiect, în 

conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8270/01.11.2022 și propunerile din cadrul ședinței, astfel: 

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

- Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă – membru; 

- Prof. univ. dr. Lucia Paliu-Popa – membru; 

- Prof. univ. dr. Diana Mihaela Țîrcă – membru; 

- Ec. Marian Vintilescu – membru; 

- Jr. Maria Cocolea – membru. 

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

din Târgu-Jiu inițiativa în procesul de elaborare și depunere a proiectului cu finanțare din fonduri 

nerambursabile, cu titlul „Fostering Development Education and Addressing Global Challenges in the 

European Union” (Europe-SUSTAIN), în care Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu are 

calitatea de partener, iar Universitatea de Științe Aplicate din Hamburg este coordonator, conform 

adresei  înregistrate cu nr. 8275/01.11.2022. 

 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


