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HOTĂRÂREA NR. 63 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 14.12.2022 

 

 

 

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 Raportul privind gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii și a 

rezultatelor inventarierii documentelor universitare la sfârșitul anului universitar 2021-2022. 

Art.2. Se amână avizarea Execuției bugetare la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu, la data de 30.11.2022, în conformitate cu precizarea din cadrul ședinței. 

Art.3. Se amână avizarea Execuției Programului Anual al Achizițiilor Publice, la data de 

30.11.2022, în conformitate cu precizarea din cadrul ședinței. 

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

din Târgu-Jiu completarea listei personalului implicat în executarea contractului de prestare a 

serviciilor de cercetare științifică „Modernizarea sistemului de monitorizare și reglare a temperaturii 

cilindrilor de la instalația de calandrare”, nr. 4/16.11.2022, încheiat cu ARTEGO 

S.A., cu domnul ș.l. dr. Adrian Runceanu, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

9893/14.12.2022. 

Art.5. Se aprobă și se înaintează spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu rezultatul concursului de selecție pentru ocuparea postului vacant de responsabil financiar 

în cadrul proiectului cu titlul „UCB susține antreprenoriatul social”, POCU/449/4/16/127047, în 

conformitate cu adresa Direcției Cercetare, Dezvoltare și Management Proiecte, înregistrată cu nr. 

9582/07.12.2022. 

Art.6. Se aprobă achiziționarea periodicelor pentru anul 2023, la Facultatea de Științe 

Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9842/12.12.2022. 

Art.7. Se aprobă, cu neparticiparea la vot a doamnei prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă, acordarea 

unui împrumut din venituri proprii necesar desfășurării activității  proiectului cu titlul „UCB susține 

antreprenoriatul social”, POCU/449/4/16/127047, suma urmând a fi restituită până la data de 

28.02.2023, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9909/14.12.2022 și precizarea din cadrul 

ședinței. 

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu componența comisiei pentru stabilirea măsurilor de implementare a recomandărilor 

formulate în Raportul de audit public intern, înregistrat cu nr. 465/21.10.2022, astfel: 

 



 

                                                                                                                                    

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

E-mail: rectoratucb@gmail.com 
 

- Rector, prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu; 

- Prorector, prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși; 

- Prorector, prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă; 

- Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru; 

- Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan; 

- Secretar șef instituție învățământ superior, ec. Minodora-Claudia Bîzoi-Popescu; 

- Consilier juridic, jr. Maria Cocolea. 

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

din Târgu-Jiu transmiterea unei adrese către Curtea de Conturi a României în vederea realizării unei 

misiuni de audit ad-hoc pentru clarificarea aspectelor formulate în Raportul de audit public intern, 

înregistrat cu nr. 465/21.10.2022, precum și pentru stabilirea responsabilităților și prejudiciului, după 

caz, cu referire la cele reținute în Procesul-verbal, înregistrat cu nr. OI POCU-MEN 

1300/SJCSN/12.02.2020, de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru 

programele operaționale în cadrul obiectivului convergență privind proiectul cu titlul „Formarea 

continuă a profesorilor în Chimie în societatea cunoașterii", cod SMIS-213863. 

 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


