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HOTĂRÂREA NR. 59 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 28.11.2022 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

 

Art.1. Se aprobă rezultatele finale ale interviului de selecție I a candidaților privind mobilitățile 

Erasmus+ de studii și practică, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023, în 

conformitate cu adresa Departamentului pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare, 

înregistrată cu nr. 9042/25.11.2022. 

Art.2. Se aprobă, cu neparticiparea la vot a doamnei prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta 

Popescu, deplasarea doamnei prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu, doamnei prof. univ. dr. 

Amalia Venera Todoruț și a doamnei Popescu Oana Anca la Universitatea din Piraeus, Grecia, în 

perioada 29.11.2022–04.12.2022, în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea relațiilor internaționale 

ale UCB prin digitalizarea activităților în domeniu”, CNFIS FDI 2022-0585, în conformitate cu 

adresa înregistrată cu nr. 9006/24.11.2022, cu suportarea cheltuielilor de deplasare din bugetul 

proiectului. 

Art.3. Se aprobă deplasarea domnului ACS Preda Adrian Eugen la Stockholm School of 

Economics, Suedia, în perioada 28.11.2022–04.12.2022, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

9013/25.11.2022. 

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

din Târgu-Jiu Planul de evaluare internă a calității programelor de studii universitare pentru anul 

universitar 2022-2023, în conformitate cu adresa Departamentului pentru Asigurarea Calității, 

înregistrată cu nr. 8731/17.11.2022. 

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

din Târgu-Jiu numirea domnului lect. univ. dr. Novac Claudiu Chiriac în funcția de director interimar 

la Centrul Consiliere și Orientare în Carieră. 
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Art.6. Se aprobă acordarea creșterii salariale din venituri proprii de 6 %, domnului lect. univ. 

dr. Novac Claudiu Chiriac, director interimar la Centrul Consiliere și Orientare în Carieră, la nivelul 

postului de lector, tranșa de vechime (10-15) ani, gradația 3, în conformitate cu propunerea din cadrul 

ședinței. 

Art.7. Se aprobă sediul Centrului Consiliere și Orientare în Carieră, în incinta imobilului din 

strada Griviței, nr. 1, etajul 1, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței. 

Art.8. Se aprobă înființarea unui Cabinet stomatologic studențesc în cadrul Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9073/28.11.2022. 

Art.9. Se aprobă Planul de acțiune, înregistrat cu nr. 9082/28.11.2022, însoțit de calendarul 

privind implementarea Raportului de audit public intern, înregistrat cu nr. 465/21.10.2022. 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


