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HOTĂRÂREA NR. 58 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 22.11.2022 

 

 

 

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 îndreptarea erorii materiale din Planul de învățământ pentru programul de studii 

universitare de licență Drept, ID, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe 

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

8648/15.11.2022. 

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

din Târgu-Jiu îndreptarea erorii materiale din Planul de învățământ pentru programul de studii 

postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul 

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

înregistrată cu nr. 8647/15.11.2022. 

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

din Târgu-Jiu îndreptarea erorii materiale din adresa înregistrată cu nr. 8072/25.10.2022,  în ceea ce 

privește salariul de bază stabilit pentru funcția de conducere de director general administrativ, în 

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

8324/02.11.2022. 

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

din Târgu-Jiu calendarul pentru desfășurarea concursului de ocupare a funcției de decan la 

facultățile coordonate de decani interimari, respectiv Facultatea de Științe Economice și Facultatea de 

Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, după cum urmează: 

- 05.12.2022 - 09.12.2022 – depunerea candidaturilor; 

- 15.12.2022 - 16.12.2022 – susținerea conferinței și obținerea avizului Consiliului facultății; 

- Depunerea contestațiilor în termen de 24 de ore de la avizare; 

- Rezolvarea contestațiilor în termen de 48 de ore de la data depunerii acestora; 

- 16.01.2023 – desfășurarea concursului și afișarea rezultatelor; 

- Depunerea contestațiilor în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor; 

- Soluționarea contestațiilor în termen de 48 de ore de la depunerea acestora; 

- 20.01.2023 – afișarea rezultatelor finale; 

- 26.01.2023 – validarea rezultatelor de către Senatul universitar. 
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Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

Concursul de ocupare a funcției de decan la facultățile coordonate de decani interimari, respectiv 

Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, 

după cum urmează: 

❖ Componența comisiei de concurs: 

- Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu – președinte; 

- Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă – membru; 

- Prof. univ. dr. Amalia Venera Todoruț – membru; 

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

- Conf. univ. dr. Florin Grofu – membru; 

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

- Prof. univ. dr. Mihai Cruceru –  membru supleant. 

❖ Componența comisiei de soluționare a contestațiilor: 

- Prof. univ. dr. Tiberiu Horațiu Gorun – președinte; 

- Lect. univ. dr. Virgil Ion Popovici – membru; 

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

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

- Prof. univ. dr. Cecilia Irina Răbonțu – membru; 

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

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

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

din Târgu-Jiu rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Conferinței Științifice Internaționale 

ECOTREND 2022, ediția a XIX-a, în conformitate cu adresa Facultății de Științe Economice, 

înregistrată cu nr. 8849/21.11.2022. 

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

din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli al Concursului național de eseuri Economia privită prin 

ochii mei, ediția a VI-a, 2022, în conformitate cu adresa Facultății de Științe Economice, înregistrată 

cu nr. 8732/17.11.2022. 

Art.8. Se reavizează 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. 

8750/17.11.2022. 

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 

domnul Vintilescu Răzvan, în referent de specialitate  II (S), în vederea promovării pe un grad de 

nivel superior, înregistrat cu nr. 8784/18.11.2022. 

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

din Târgu-Jiu componența echipei de implementare a contractului de cercetare științifică nr. 5 din data 

de 22.11.2022, cu titlul „Studii și cercetări privind îmbunătățirea performanțelor sculelor 

așchietoare”, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 8862/22.11.2022. 
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Art.11. 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. 8837/21.11.2022. 

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 ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu solicitarea 

înregistrată cu nr. 8646/15.11.2022. 

Art.13. Se aprobă recuperarea zilei de 2 decembrie 2022, declarată zi liberă conform H.G. nr. 

96/2022 din 19 ianuarie 2022, prin prelungirea timpului de lucru cu o oră în perioada 05 – 08 

decembrie 2022, respectiv cu 2 ore în data de 09 decembrie 2022, în conformitate cu adresa 

Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 8864/22.11.2022 și propunerea din 

cadrul ședinței. 

Art.14. Se aprobă eliberarea unui nou act de studii (foaie matricolă) doamnei Iosif P. Lavinia, 

absolventă a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, programul de formare 

psihopedagogică, promoția 2004, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 8780/18.11.2022. 

Art.15. Consiliul de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de 

Raportul comisiei 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, înregistrat cu nr. 8682/15.11.2022. 

 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


