
 

                                                                                                                                    

          Strada Tineretului, Nr.4, Târgu-Jiu, 210185, Gorj, Romania 
Tel./Fax: +40 253 218222 

E-mail: rectoratucb@gmail.com 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 61 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 09.12.2022 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art.1. Se aprobă demararea procedurii de selecție a partenerilor privați operatori economici și 

parteneri relevanți cu rol consultativ în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea 

CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL GORJ, în 

conformitate cu adresa D.C.D.M.P. înregistrată cu nr. 97/09.12.2022. 

Art.2. Se aprobă Comisia de evaluare și selecție a partenerilor privați operatori economici și 

parteneri relevanți cu rol consultativ în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea 

CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL GORJ, în 

conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9731/08.12.2022 și completarea din timpul ședinței, după 

cum urmează: 

–   Prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși – președinte; 

– Prof. univ. dr. Amalia Venera Todoruț; 

– Conf. univ. dr. Florin Grofu; 

– Conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu; 

– Conf. univ. dr. Roxana Gabriela Popa; 

– Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu; 

– Director general administrativ, ec. Marian Vintilescu; 

– Consilier juridic Maria Cocolea; 

– Jr. Maria Radu – secretar. 

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

din Târgu-Jiu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor. 

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

din Târgu-Jiu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programului de studii An pregătitor 

de limba română pentru cetățenii străini. 

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

din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea admiterii la programul de studii An pregătitor de 

limba română pentru cetățenii străini. 

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

din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor 

la programul An pregătitor de limba română pentru cetățenii străini. 

 

 

 



 

                                                                                                                                    

          Strada Tineretului, Nr.4, Târgu-Jiu, 210185, Gorj, Romania 
Tel./Fax: +40 253 218222 

E-mail: rectoratucb@gmail.com 
 

 

 

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

din Târgu-Jiu Raportul de autoevaluare a programului de studii An pregătitor de limba română 

pentru cetățenii străini, în vederea transmiterii la A.R.A.C.I.S., cu plata taxei aferente. 

Art.8. Se aprobă depunerea la Ministerul Educației în vederea acreditării, a două programe de 

formare continuă pentru învățământul preuniversitar: „Calitate în învățământ prin management și 

leadership educațional” și „Curriculum și digitalizare”, în conformitate cu adresa Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic, înregistrată cu nr. 9737/09.12.2022. 

Art.9. Se aprobă trecerea postului vacant de secretar facultate III (S) de la Facultatea de 

Inginerie la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. 

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

din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic. 

Art.11. Se aprobă acordarea concediului fără plată domnului Iancu Gabriel Paul pentru perioada 

11.12.2022-10.06.2023, în conformitate cu cererea înregistrată cu nr. 9612/07.12.2022. 

 

 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                             

Membru Secretariat C.A., 

                                                                                                          Jr. Maria Radu 

 


