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HOTĂRÂREA NR. 57 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 14.11.2022 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art.1. Se amână adoptarea unei hotărâri referitoare la continuarea implementării proiectului cu 

titlul „Creșterea capacității de cercetare a UCB prin investiții în infrastructură de tip Cloud și 

BigData”, ID 125142, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței. 

Art.2. Se aprobă și se înaintează spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu propunerea privind înlocuirea doamnei Vasiescu Elena cu doamna Grecescu Oana 

Constantina în echipa de implementare din cadrul proiectului cu titlul „Creșterea capacității de 

cercetare a UCB prin investiții în infrastructură de tip Cloud și BigData”, ID 125142. 

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

din Târgu-Jiu Metodologia de finanțare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru  

anul 2023. 

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

din Târgu-Jiu planificarea concediilor de odihnă în anul universitar 2022-2023, pentru personalul 

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

8615/14.11.2022. 

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

din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice aferent proiectului cu titlul „Dezvoltarea 

infrastructurii digitale a UCB în vederea pregătirii pentru meseriile viitorului”, contract de finanțare 

nr. 14056/16.09.2022, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8620/14.11.2022. 

Art.6. Se retractează art. 9 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 53 din data de 

25.10.2022. 

Art.7. Se aprobă acordarea creșterii salariale din venituri proprii de 30%, pentru o perioadă de 

un an, doamnei Cocolea Maria, cu evaluare la 6 luni, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

8612/14.11.2022. 

Art.8. Se aprobă acordarea unei creșteri salariale din venituri proprii de 30%, pentru o perioadă 

de un an, domnului Rădulescu Gheorghe și domnului Iedu Lepădat Daniel, în conformitate cu adresa 

Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 8606/14.11.2022 și propunerea din cadrul 

ședinței. 

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

din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului de referent de specialitate III (S), ocupat de 

doamna Popescu Oana Anca, în referent de specialitate II (S), în vederea promovării pe un grad de 

nivel superior, înregistrat cu nr. 8626/14.11.2022. 
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Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului de secretar  I (M), ocupat de doamna Merfu 

Daniela, în secretar III (S), în vederea promovării pe un post de nivel superior, înregistrat cu nr. 

8618/14.11.2022. 

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu componența echipei de implementare a contractului de cercetare științifică nr. 3 din data 

de 01.11.2022, cu titlul „Cercetări asupra fiabilității echipamentelor din SC Pokwegtrans SRL”, în 

conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 8619/14.11.2022. 

Art.12. 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 Economice, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 8536/10.11.2022. 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

              Jr. Ana Maria Diaconu  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


