HOTĂRÂREA NR. 20
Senatul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, întrunit în ședința
ordinară din 28 iulie 2022,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se aprobă completarea ordinii de zi a ședinței cu următoarele puncte:
➢
Aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a
Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, ce se va dezbate la punctul 1;
➢
Aprobarea Procedurii de lucru privind modalitatea de distribuire a sumelor alocate pentru
finanțarea cercetării științifice, ce se va dezbate la punctul 15.
Art.2. Se împuternicesc comisiile specializate ale Senatului universitar în vederea analizării și
formulării unui punct de vedere cu privire la propunerile de modificare și completare a Regulamentului
de organizare și funcționare a Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.
Art.3. Se validează, în conformitate cu Raportul privind rezultatul scrutinului din data de
26.07.2022, înaintat prin adresa înregistrată cu nr. 5728/26.07.2022, rezultatul alegerilor parțiale desfășurate
pentru ocuparea locului vacant de membru în Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
reprezentant al Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică și ocuparea acestuia de
către domnul lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu.
Art.4. Se validează, în conformitate cu Raportul privind rezultatul scrutinului din data de
26.07.2022, înaintat prin adresa înregistrată cu nr. 5728/26.07.2022, rezultatul alegerilor parțiale desfășurate
pentru ocuparea locului vacant de membru în Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
reprezentant al Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică și ocuparea acestuia de
către doamna asist. univ. dr. Raluca Nicolița Davițoiu.
Art.5. Se depune jurământul de către domnul lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu în vederea
îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea mandatului parțial.
Art.6. Se depune jurământul de către doamna asist. univ. dr. Raluca Nicolița Davițoiu în
vederea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea mandatului parțial.
Art.7. Se aprobă includerea domnului lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu și a doamnei asist.
univ. dr. Raluca Nicolița Davițoiu ca membri în Comisia pentru jurisdicții, incompatibilități, validări,
conflicte de interese și controlul activității manageriale.
Art.8. Se aprobă, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței, trecerea studentei
Elena-Daria Bobic de la Comisia pentru activități de învățământ, cercetare științifică și dezvoltare
instituțională la Comisia pentru jurisdicții, incompatibilități, validări, conflicte de interese și
controlul activității manageriale.
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Art.9. Se respinge propunerea privind trecerea doamnei lect. univ. dr. Raluca-Gabriela Loga de la
Comisia pentru jurisdicții, incompatibilități, validări, conflicte de interese și controlul activității manageriale
la Comisia pentru activități de învățământ, cercetare științifică și dezvoltare instituțională.
Art.10. Se respinge propunerea privind trecerea doamnei lect. univ. dr. Iuliana-Carmen Bărbăcioru
de la Comisia pentru jurisdicții, incompatibilități, validări, conflicte de interese și controlul activității
manageriale la Comisia pentru activități de învățământ, cercetare științifică și dezvoltare
instituțională.
Art.11. Se respinge propunerea privind trecerea domnului lect. univ. dr. Virgil Ion Popovici de la
Comisia pentru jurisdicții, incompatibilități, validări, conflicte de interese și controlul activității manageriale
la Comisia pentru activități de învățământ, cercetare științifică și dezvoltare instituțională.
Art.12. Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de informarea cu
privire la derularea admiterii la studii universitare de licență și masterat în anul universitar 2022-2023,
sesiunea iulie 2022, precum și cu privire la stadiul confirmărilor la nivelul fiecărei facultăți și fiecărui
program de studiu, IF și ID.
Art.13. Se amână validarea hotărârilor Consiliului de Administrație al Universității „Constantin
Brâncuși” din Târgu-Jiu emise în perioada 01.06.2022-30.06.2022.
Art.14. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5463/19.07.2022, cuantumul
taxelor de școlarizare pentru anii superiori, în anul universitar 2022-2023, la nivelul componentelor, după
cum urmează:
❖ Facultatea de Inginerie:
✓ Studii universitare de licență, anul II, III și IV: 3200 lei;
✓ Studii universitare de masterat, anul II: 1600 lei.

❖ Facultatea de Științe Economice:
✓ Studii universitare de licență, anul II și III: 3100 lei;
✓ Studii universitare de masterat masterat, anul II: 3400 lei.

❖ Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Studii universitare de licență, anul II: 2850 lei;
Studii universitare de licență, anul III: 3000 lei;
Studii universitare de licență, Drept ID, anul III: 3000 lei;
Studii universitare de licență, Drept ID, anul IV: 2800 lei;
Studii universitare de licență, anul IV: 3000 lei;
Pentru programele de studii universitare de masterat Administrație publică europeană, Administrarea și
conducerea unităților de învățământ și Securitate și relații internaționale, anul II: 3150 lei;
✓ Pentru programele de studii universitare de masterat Carieră judiciară și Protecția juridică a persoanei și a
patrimoniului său, anul II: 1600 lei.

Strada Tineretului, Nr. 4, Târgu-Jiu, 210185, Gorj, Romania
Tel: +40 253 214307, Fax: +40 253 215794
E-mail: univ@utgjiu.ro

❖ Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale:
✓ Pentru programele de studii universitare de licență Educație Fizică și Sportivă și Kinetoterapie și Motricitate
Specială, anul II și III: 3000 lei;
✓Pentru programul de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală, anul II, III și IV: 7000 lei
✓Pentru programul de studii universitare de licență Moașe, anul III și IV: 4500 lei;
✓Pentru programul de studii universitare de licență Asistență de farmacie, anul II și III: 3500 lei;
✓Pentru programele de studii universitare de masterat Știința Motricității în activități didactice și de timp liber
și Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și în traumatologia sportivă, anul II: 3000 lei.

❖ Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic:
✓

Programe de formare psihopedagogică:
− Pentru studenți, Nivelul I, anul II și III: 500 lei;
− Pentru masteranzi, Nivelul II, anul II: 700 lei.

Art.15. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5490/19.07.2022, cu adresa
înregistrată cu nr. 5642/25.07.2022 și sub rezerva clarificării situației Cabanei Rânca de către Consiliul
de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Regulamentul privind
cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul
universitar 2022-2023.
Art.16. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5466/19.07.2022, cu adresa
înregistrată cu nr. 5641/25.07.2022 și cu preluarea observațiilor Comisiei pentru activități de
învățământ, cercetare științifică și dezvoltare instituțională, cuprinse în Raportul înregistrat cu nr.
552/28.07.2022, Planurile de învățământ pentru anul universitar 2022-2023 la nivelul Facultății de
Științe Medicale și Comportamentale, Facultății de Inginerie, Facultății de Științe Economice,
Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică și al Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic.
Art.17. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5468/19.07.2022, rezultatul
concursului organizat pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poziția 31 din Statul de
funcții de personal didactic al Departamentului Inginerie Industrială și Automatică din cadrul
Facultății de Inginerie, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, pe
perioadă nedeterminată, și ocuparea acestuia de către doamna Tătar Adina Milena.
Art.18. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5638/25.07.2022 și cu
propunerea de completare din cadrul ședinței, componența nominală a comisiilor de soluționare a
contestațiilor pentru proba scrisă Metodica predării specialității a examenului în vederea acordării
gradului didactic II, sesiunea august 2022, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,
după cum urmează:
✓ Pentru specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini:
- prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă;
- ș.l. dr. ing. Constanța Rădulescu;
- prof. univ. dr. ing. Gabriel Cătălin Iancu – supleant.
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✓ Pentru specializarea Limba și literatura engleză:
- conf. univ. dr. Mirabela Rely Odette Curelar;
- lect. univ. dr. Adina Maria Paicu;
- conf. univ. dr. Oana Maria Păstae – supleant.
✓ Pentru specializarea Educație fizică și sportivă:
- conf. univ. dr. Georgian Badea Miss;
- lect. univ. dr. Florin Neferu;
- conf. univ. dr. Camelia Daniela Plăstoi – supleant.
Art.19. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5467/19.07.2022, calendarul
desfășurării examenului de absolvire, sesiunea restanțe – septembrie 2022, pentru examenele de
finalizare a studiilor la programele de formare psihopedagogică, Nivelul I și II, la nivelul
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, după cum urmează:
- 19.09.2022-20.09.2022 – înscrierea la examenul de absolvire;
- 22.09.2022 – susținerea examenului de absolvire.
Art.20. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5639/25.07.2022, Raportul de
evaluare internă a programului de studii universitare de licență Finanțe și bănci (IF), din cadrul
Facultății de Științe Economice, elaborat în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S., precum
și plata taxei aferente.
Art.21. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5647/25.07.2022, prelungirea
perioadei de înscriere la concursul de admitere în anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de
Inginerie, până la data de 27.07.2022.
Art.22. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5464/19.07.2022, retragerea
Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu din calitatea de membru fondator al Fundației
Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.
Art.23. Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de informarea
domnului Secretar General, lect. univ. dr. Virgil Ion Popovici în legătură cu demersurile inițiate de
către Fundația Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu privind schimbarea denumirii acesteia.
Art.24. Se amână aprobarea solicitării înregistrate cu nr. 5643/25.07.2022 privind trecerea
Clubului Sportiv Universitar „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu din subordinea Ministerului
Educației în subordinea Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, urmând ca Directorul
interimar al Clubului, lect. univ. dr. Virgil Ion Popovici să înainteze Senatului universitar o situație
financiară detaliată a acestuia.
Art.25. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5640/25.07.2022, Procedura de
lucru privind modalitatea de distribuire a sumelor alocate pentru finanțarea cercetării științifice.
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Art.26. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5752/27.07.2022 și cu discuțiile
din cadrul ședinței, retragerea de pe Tematica ședințelor Senatului universitar pentru anul universitar
2021-2022, aferentă lunii iulie 2022, a următoarelor puncte:
- Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul universitar 2022-2023
la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și la nivelul componentelor;
- Aprobarea execuției bugetare la nivelul Universității și la nivelul fiecărei componente, la
data de 30.06.2022.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Tiberiu-Horațiu Gorun

Secretar General al Senatului,
Lect. univ. dr. Virgil-Ion Popovici

Comisia pentru jurisdicții, incompatibilități, validări, conflicte de interese
și controlul activității manageriale
Lect. univ. dr. Ana-Daniela Bobaru
cu atribuții de președinte,

Redactată,
Nicolița Vlăduțu
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