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HOTĂRÂREA NR. 60 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 06.12.2022 

 

 

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 componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal didactic, scoase la concurs în 

semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9276/05.12.2022 și modificările 

din cadrul ședinței, astfel: 

❖ Departamentul de Științe Juridice și Administrative 

▪ Pentru postul de lector universitar, poziţia 20: 

✓ Comisia de concurs: 

- Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu – președinte; 

- Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu – membru; 

- Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan– membru; 

- Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru; 

- Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru; 

- Lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu – membru supleant; 

- Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – președinte; 

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

- Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru; 

- Lect. univ. dr. Paul Bogdan Zamfir – membru; 

- Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – membru supleant;  

- Lect. univ. dr. Viorica Mihaela Frîntu – membru supleant. 

▪ Pentru postul de asistent universitar, poziția 35: 

✓ Comisia de concurs: 

- Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu – președinte; 

- Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu – membru; 

- Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan – membru; 

- Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru; 

- Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru; 
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- Lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu – membru supleant; 

- Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – președinte; 

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

- Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru; 

- Lect. univ. dr. Paul Bogdan Zamfir – membru; 

- Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – membru supleant;  

- Lect. univ. dr. Viorica Mihaela Frîntu – membru supleant. 

❖ Departamentul de Litere, Științele Educației și Relații Internaționale: 

▪ Pentru postul de lector universitar, poziţia 17: 

✓ Comisia de concurs: 

- Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – președinte; 

- Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – membru; 

- Conf. univ. dr. Hadrian Gorun– membru; 

- Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru; 

- Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – membru; 

- Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru supleant; 

- Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu– membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu– președinte; 

- Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Lorena Duduială Popescu– membru; 

- Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – membru; 

- Lect. univ. dr. Paul Bogdan Zamfir – membru; 

- Lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu – membru supleant; 

- Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru supleant. 

▪ Pentru postul de lector universitar, poziţia 26: 

✓ Comisia de concurs: 

- Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – președinte; 

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

- Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – membru; 

- Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru; 

- Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru; 

- Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – membru supleant;  

- Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu – președinte; 

- Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Lorena Duduială Popescu– membru; 

- Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – membru; 
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- Lect. univ. dr. Paul Bogdan Zamfir – membru; 

- Lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu – membru supleant; 

- Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru supleant. 

Art.2. 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 

ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 20, din Statul de funcții de personal 

didactic al Departamentului Finanțe și Contabilitate, scos la concurs în semestrul I al anului 

universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu adresa 

înregistrată cu nr. 9449/06.12.2022, astfel: 

✓     Comisia de concurs: 

- Lect. univ. dr. Carina Elena Stegăroiu – președinte; 

- Prof. univ. dr. Ana Gabriela Babucea – membru; 

- Conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu – membru; 

- Conf. univ. dr. Genu Alexandru Căruntu – membru; 

- Conf. univ. dr. Daniela Emanuela Dănăcică – membru; 

- Prof. univ. dr. Amelia Georgiana Boncea – membru supleant; 

- Lect. univ. dr. Gabriela Bușan – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Conf. univ. dr. Constanța Enea – președinte; 

- Prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Irina Elena Chirtoc – membru; 

- Lect. univ. dr. Lorena Duduială Popescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Loredana Ciurlău – membru; 

- Lect. univ. dr. Maria Mirabela Florea Ianc – membru supleant; 

  - Lect. univ. dr. Mariana Claudia Mungiu Pupăzan – membru supleant. 

Art.3. 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 

ocuparea postului didactic vacant de șef lucrări, poziţia 17, din Statul de funcții de personal didactic 

al Departamentului Energie, Mediu și Agroturism, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 

2022-2023, la nivelul Facultății de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

9484/06.12.2022, astfel: 

✓     Comisia de concurs: 

- Prof. univ. dr. ing. Cristinel Racoceanu – președinte; 

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

- Prof. univ. dr. Daniela Cîrțînă – membru; 

- Conf. univ. dr. Roxana Gabriela Popa – membru; 

- Lect. univ. dr. Irina Ramona Pecingină – membru; 

- Ș.l. dr. ing. Aurora Cătălina Ianăși – membru supleant; 

- Ș.l. dr. ing. Emil Cătălin Șchiopu – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

-  Conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu – președinte; 

-  Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru – membru; 
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- Ș.l. dr. ing. Adriana Tudorache – membru; 

- Ș.l. dr. ing. Lucica Anghelescu – membru; 

- Ș.l. dr. ing. Alin Nioață – membru; 

- Ș.l. dr. ing. Alin Stăncioiu – membru supleant; 

- Ș.l. dr. ing. Cristina Felicia Ionici – membru supleant. 

Art.4. Se aprobă și se înaintează spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu rezultatul concursului de selecție pentru ocuparea postului vacant de coordonator proiect 

partener 2 în cadrul proiectului cu titlul STUDENTBIZ, ID 140402, în conformitate cu adresa 

Direcției Cercetare, Dezvoltare și Management Proiecte, înregistrată cu nr. 9261/05.12.2022. 

Art.5. Se aprobă Referatul privind scoaterea la concurs a postului vacant de inginer debutant 

(S), din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, la Facultatea de Inginerie, 

înregistrat cu nr. 9481/06.12.2022. 

Art.6. Se aprobă plata sumei de 20.257,08 lei în contul și la dispoziția B.E.J. Stan Monica, în 

conformitate cu referatul Compartimentului Juridic, înregistrat cu nr. 9197/29.11.2022. 

Art.7. Se avizează, sub rezerva respectării Metodologiei privind inițierea și implementarea 

proiectelor finanțate din fonduri structurale în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și 

se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu completarea 

echipei de implementare a proiectului cu titlul Mecanisme și instrumente de corelare a ofertei 

educaționale cu cerințele pieței muncii, consiliere și suport pentru studenții UCB, CNFIS-FDI-2022-

0622, cu domnul lect. univ. dr. Novac Claudiu Chiriac, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 

9052/25.11.2022.  

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


