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HOTĂRÂREA NR. 21 

 

Senatul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, întrunit în ședința  

ordinară din 07 septembrie 2022, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1. Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de demisia studentei 

Bobic Elena-Daria din calitatea de membru al Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu și din funcția de Prefect al Studenților.  

Art.2. (1) Se aprobă numirea doamnei lect. univ. dr. Elena Paliță în funcția de director 

interimar al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu 

propunerea Rectorului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu înaintată prin adresa 

înregistrată cu nr. 6293/29.08.2022 și cu observațiile din cadrul ședinței. 

(2) Se aprobă, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței, modificarea componenței 

Comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2022–2023 și a 

componenței Comisiei tehnice pentru concursul de admitere în anul universitar 2022-2023 de la 

nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, prin înlocuirea domnului  

lect. univ. dr. Novac-Claudiu Chiriac cu doamna lect. univ. dr. Elena Paliță. 

Art.3. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6428/02.09.2022, rezultatul 

concursului organizat pentru ocuparea postului de asistent de cercetare, poziția 11, domeniul 

Relații Internaționale și Studii Europene, din Statul de funcții de personal de cercetare al 

Institutului de Studii Globale și Regionale din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept 

și Administrație Publică, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, 

pe perioadă determinată de 3 ani, și ocuparea acestuia de către domnul Preda Adrian Eugen. 

Art.4. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6429/02.09.2022, rezultatul 

concursului organizat pentru ocuparea postului de asistent universitar, poziția 32, din Statul de 

funcții de personal didactic al Departamentului de Litere, Științele Educației și Relații 

Internaționale din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, 

scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, pe perioadă determinată 

de 2 ani, și ocuparea acestuia de către doamna Giurea Iulia-Maria. 

Art.5. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6413/01.09.2022, 

redistribuirea numărului de locuri scoase la concursul de admitere pentru anul universitar 

2022-2023, sesiunea septembrie 2022, pentru programele de studii universitare de masterat, 

la Facultatea de Științe Economice, după cum urmează: 
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Programul de studii universitare de masterat Redistribuire locuri 

Total Cu taxă 

Bănci și asigurări 14 14 

Finanțe și guvernanță publică europeană 15 15 

Control, audit și expertiză financiar-contabilă 17 17 

Managementul dezvoltării afacerilor 23 23 

Antreprenoriat și administrarea afacerilor 13 13 

Administrarea afacerilor finanțate prin fonduri 

europene 

6 6 

Tehnologii digitale și e-business 25 25 

Total 113 113 
 

Art.6. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6415/01.09.2022, scoaterea la 

concurs a locurilor precum și calendarul de admitere pentru programele de studii postuniversitare 

de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în sesiunea din 

septembrie 2022, pentru anul universitar 2022-2023, susținute financiar din proiectul Romania 

Secondary Education Project – ROSE, după cum urmează: 

✓ Facultatea de Științe Economice: 

❖ Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Economie și educație 

antreprenorială - durata: 3 semestre, 30 de locuri; 

❖ Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Economie și educație 

antreprenorială - durata: 4 semestre,  30 de locuri. 

✓ Facultatea de Inginerie: 

❖ Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Educație tehnologică 

- durata: 4 semestre, 25 de locuri. 
 

✓ Înscrierea candidaților: 12 – 26 septembrie 2022. 
 

Art.7. Se aprobă, în conformitate cu propunerile decanilor din cadrul ședinței, organizarea 

de noi programe de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar, care vor fi susținute financiar din proiectul Romania Secondary 

Education Project – ROSE, după cum urmează: 

✓ Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică; 

❖ Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Limba și Literatura 

Engleză – durata: 4 semestre, 30 de locuri; 

❖ Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Limba și Literatura 

Română – durata: 4 semestre, 30 de locuri; 
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❖ Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Pedagogia 

Învățământului Primar și Preșcolar – durata: 4 semestre, 30 de locuri; 

❖ Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Drept – durata: 4 

semestre, 30 de locuri; 

✓ Facultatea de Inginerie: 

❖ Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Tehnologia Informației 

și Comunicațiilor – durata: 4 semestre, 30 de locuri; 

✓ Facultatea de Științe Economice: 

❖ Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Informatică Economică 

– durata: 4 semestre, 30 de locuri; 

❖ Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Economia Comerțului, 

Turismului și Serviciilor – durata: 4 semestre, 30 de locuri. 

✓ Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale: 

❖ Programul de studii postuniversitare de conversie profesională Educație Fizică și 

Sportivă: 4 semestre, 30 de locuri; 

 Sub rezerva transmiterii planurilor de învățământ aferente către Ministerul Educației în 

vederea informării, pentru toate programele de studii postuniversitare de conversie profesională 

înscrierea candidaților se va face în perioada 12 – 26 septembrie 2022. 

Art.8.  Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6419/01.09.2022, 

calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și 

masterat, sesiunea septembrie 2022, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, 

după cum urmează: 

✓ Pentru programele de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă și 

Kinetoterapie și motricitate specială: 

- 01.09.2022 - 02.09.2022 – înscrierea candidaților; 

- 08.09.2022 - Proba 1 – evaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate, probă orală; 

- 09.09.2022 - Proba 2 – prezentarea şi susținerea lucrării de licență. 

✓ 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: 

- 01.09.2022 - 02.09.2022 – înscrierea candidaților; 

- 09.09.2022 – prezentarea şi susținerea lucrării de disertație. 

Art.9. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6483/05.09.2022, actele 

adiționale pentru programele de formare psihopedagogică, Nivelul I și II, precum și contractele 

cadru de studii pentru programele de formare psihopedagogică Nivelul I și II. 
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Art.10. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6484/05.09.2022, 

modelele de contracte cadru de studii la programele de studii universitare de licență, IF și ID, 

precum și la programele de studii universitare de masterat. 

Art.11. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6485/05.09.2022, actele 

adiționale la contractele de studii pentru programele de studii universitare de licență, IF și ID, 

precum și pentru programele de studii universitare de masterat. 

Art.12. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6486/05.09.2022, modelul 

de contract cadru de școlarizare la programul de studii universitare de licență Drept, ID. 

Art.13. Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de desemnarea 

studentului Ivănoiu Lavinius-Marian în funcția de Prefect al studenților. 

 

 

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 

 


