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HOTĂRÂREA NR. 56 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 08.11.2022 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

 

Art.1. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8296/01.11.2022, următoarele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

✓ Repartizarea fondului de burse pe semestrul I al anului universitar 2022-2023; 

✓ Contribuția din venituri proprii ale facultăților la fondul de burse: 5%; 

✓ Grila de punctaj pentru acordarea burselor sociale pe semestrul I al anului universitar 

2022-2023; 

✓ Cuantumul burselor pe semestrul I al anului universitar 2022-2023:  

- Bursa performanță științifică: 1100 lei 

- Bursa merit: 800 lei  

- Bursa specială: 400 lei 

- Bursa pentru stagii de studii (mobilități): 600 lei 

- Bursa socială: 600 lei 

- Bursa socială ocazională: 600 lei 

- Bursa de sprijin financiar pentru continuarea studiilor: 300 lei. 

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

din Târgu-Jiu Raportul privind modul de organizare a formării continue în anul universitar 2021-

2022. 

Art.3. Se aprobă transformarea postului vacant de inginer I (S) în inginer debutant (S) la 

Facultatea de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6993/26.09.2022 și precizarea din 

cadrul ședinței. 

Art.4. Se aprobă exercitarea atribuțiilor postului vacant de secretar facultate II (S) la Facultatea 

de Științe Economice, de către doamna Meche Nicoleta, bibliotecar II (S) la Compartimentul 

Biblioteci, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7179/29.09.2022 și precizarea din cadrul 

ședinței. 

Art.5. Se aprobă trecerea doamnei Săpunaru Candis-Raluca,  cu postul de referent de 

specialitate III (S) de la Centrul de formare, cercetare și conservare a patrimoniului cultural 

„Constantin Brâncuşi”, la Secretariatul Direcției Generale Administrative – Registratura Generală, în 

conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 8408/04.11.2022 și precizarea din cadrul ședinței. 
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Art.6. Se aprobă trecerea doamnei Belega Vasilica,  cu postul de administrator financiar II (S) 

de la Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Generale Administrative, la 

Compartimentul Control Intern Managerial, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 

8445/07.11.2022 și precizarea din cadrul ședinței. 

Art.7. 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 Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 

8355/03.11.2022 și adresele înregistrate cu nr. 6993/26.09.2022, nr. 7179/29.09.2022, nr. 

8408/04.11.2022 și nr. 8445/07.11.2022. 

Art.8. Se aprobă actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică privind implementarea sistemului de control intern managerial, în conformitate cu 

adresa înregistrată cu nr. 8463/07.11.2022, după cum urmează: 

- Președinte - prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși – prorector U.C.B.; 

- Vicepreședinte  - ec. Marian Vintilescu – director general administrativ; 

- Membru - CS III dr. Flavius Cristian Mărcău – director interimar, Institutul de Studii Globale și Regionale 

- Membru - lect. univ. dr. Carina Elena Stegăroiu – decan interimar, Facultatea de Științe Economice; 

- Membru - conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu – decan, Facultatea de Inginerie; 

- Membru  -  conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu –decan interimar, Facultatea de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică; 

- Membru - prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă – decan, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale; 

- Membru  -  lect. univ. dr. Elena Paliță – director interimar, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic; 

- Membru - prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă – director interimar, Departamentul pentru Asigurarea Calității; 

- Membru - prof. univ. dr. Diana Mihaela Țîrcă – director interimar, Direcția Cercetare, Dezvoltare și 

Management Proiecte; 

- Membru - jr. Maria Cocolea – Compartiment Juridic; 

- Membru - ec. Minodora Claudia Bîzoi-Popescu – Secretar șef instituție învățământ superior; 

- Membru - jr. Ileana Stănculescu – Compartiment Resurse Umane și Salarizare; 

- Membru - Andreea Denisia Rădescu – Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare; 

- Membru - jr. Adriana Simona Danciu – Compartiment Biblioteci; 

- Membru - ing. Dragoș Adrian Rădulescu – Compartiment SSM-SU; 

- Membru - jr. George Danciu – Compartiment Administrativ, Tehnic-Întreținere; 

- Membru - ec. Daniel Valentin Caragea – Șef serviciu, Serviciul Social; 

- Membru - ec. Raveca Szabo – contabil șef interimar, Compartiment Financiar-Contabil; 

- Membru - ing. Nicoleta Iordănescu – Birou Editură-Multiplicare; 

- Secretar - ec. Vasilica Belega. 

Art.9. Se retractează art. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 54 din data de 

01.11.2022. 

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

din Târgu-Jiu 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. 8466/07.11.2022. 
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Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu schimbarea statutului, din statut cu taxă finanțat prin programul ROSE în statut cu taxă 

pentru studenții Cîmpeanu N. Nicolae Sorin și Ciobanu M. Andreea, înmatriculați la programul de 

studii postuniversitare de conversie profesională Educație Fizică și Sportivă, în anul universitar 2022-

2023, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu 

nr. 8441/07.11.2022. 

Art.12. Se aprobă deschiderea unui punct de lucru, având ca obiect de activitate catering și 

băuturi non-alcoolice, în incinta Campusului Universitar Debarcader, din strada Tineretului nr. 4, în 

conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 8387/04.11.2022. 

Art.13. 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 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu 

nr. 8479/08.11.2022. 

 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


