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HOTĂRÂREA NR. 64 

               CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

întrunit în ședința din 20.12.2022 

 

 

 

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 cifra de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024, în conformitate cu adresa 

înregistrată cu nr. 9897/14.12.2022 și modificarea din cadrul ședinței. 

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

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

examene de licență/disertație la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică. 

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

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

universitare la Facultatea de Inginerie. 

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

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

examene de licență/disertație la Facultatea de Științe Economice. 

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

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

examene de licență/disertație la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. 

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

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

la programele de formare psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic. 

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

din Târgu-Jiu Ghidul pentru elaborarea lucrării metodico-științifice în vederea acordării gradului 

didactic I la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

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

din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

aferent anului 2022, rectificat conform Actului adițional nr. 3 și nr. 4 la Contractul instituțional pe 

anul 2022, înaintat cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 10116/19.12.2022. 

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

din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice aferent anului 2022, rectificat, corelat cu 

Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu aferent anului 

2022, rectificat conform Actului adițional nr. 3 și nr. 4 la Contractul instituțional pe anul 2022, 

înaintat cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 10118/19.12.2022. 



 

                                                                                                                                    

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

E-mail: rectoratucb@gmail.com 
 

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

din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

previzionat pentru anul 2023, precum și Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul 

2023, pe articole bugetare, înaintat cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 

9823/12.12.2022. 

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice previzionat pentru anul 2023, corelat cu 

Bugetul de venituri și cheltuieli, previzionat pentru anul 2023, înaintat cu adresa Direcției Generale 

Administrative, înregistrată cu nr. 9821/12.12.2022 și în conformitate cu precizarea din cadrul 

ședinței. 

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Concursului național de eseuri 

Economia privită prin ochii mei, ediția a VI-a, 2022, organizat în cadrul Facultății de Științe 

Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10140/20.12.2022. 

Art.13. Se aprobă Referatul privind scoaterea la concurs a postului vacant de secretar facultate 

III (S) la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, pe perioadă nedeterminată, înregistrat cu 

nr. 10076/19.12.2022. 

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu numirea doamnei conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu în funcția de director interimar la 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare. 

Art.15. Se aprobă acordarea creșterii salariale din venituri proprii în procent de 15 %, la nivelul 

postului de lector, tranșa de vechime (10-15) ani, gradația 3, doamnei conf. univ. dr. Aniela 

Bălăcescu, director interimar la Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, în conformitate cu 

propunerea din cadrul ședinței. 

Art.16. Se aprobă acordarea creșterii salariale din venituri proprii în procent de 15 %, la nivelul 

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

ședinței pentru următoarele funcții de conducere: 

- prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă – director interimar, Departamentul pentru Asigurarea Calității; 

- prof. univ. dr. Diana Mihaela Țîrcă - director interimar la Direcția Cercetare, Dezvoltare și Management Proiecte; 

- ș.l. dr. Adina Milena Tătar - director interimar al Departamentului de Marketing și Promovare Instituțională. 

Art.17. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de 

licență și masterat pentru anul universitar 2023-2024. 

Art.18. Se aprobă un nou calendar 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 propunerea din cadrul ședinței. 

Art.19. Se aprobă actualizarea și modificarea Anunțului selecție parteneri 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 propunerea din cadrul ședinței. 
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Art.20. Se aprobă completarea componenței Comisiei 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, cu domnul conf. univ. dr. Nicolae Ecobici, membru supleant, 

precum și constituirea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor,  în conformitate cu 

propunerile din cadrul ședinței, astfel: 

- prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă – președinte; 

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

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

- lect. univ. dr. Carina Elena Stegăroiu – membru; 

- conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu – membru; 

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

- ec. Maria Rușescu – secretar; 

- lect. univ. dr. Irina Elena Chirtoc – membru supleant. 

Art.21. Se validează solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație 

Publică, înregistrată cu nr. 10122/20.12.2022, privind reducerea taxei de școlarizare cu 25%, pentru 

studenta Pomană Elena, programul de studii universitare de licență Drept, IF, anul IV.  

         Art.22. Se aprobă acordarea concediului fără plată doamnei Gorun Elena Gabriela, cercetător 

științific III (S) la Institutul de Cercetare a Calității Societății și Științele Educației, pentru perioada 

01.01.2023 – 31.01.2023, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 9840/12.12.2022 și cu 

precizarea din cadrul ședinței. 

Art.23. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice aferent proiectului cu titlul 

„Dezvoltarea infrastructurii digitale a UCB în vederea pregătirii pentru meseriile viitorului”, 

contract de finanțare nr. 14056/16.09.2022, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 

10174/20.12.2022. 

Art.24. Se aprobă achiziționarea periodicelor pentru anul 2023, la Facultatea de Științe 

Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9972/16.12.2022. 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 

 

 

 

 

         Se avizează pentru legalitate,                                

                  Jr. Maria Cocolea  

                                                                                                                                                                                                                               

Secretar coordonator, 

                                                                                                          Ec. Andreea-Elena Bâzoc 

 


