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HOTĂRÂREA NR. 22 

 

 

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

ordinară din 13 septembrie 2022, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

 

Art.1. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6630/12.09.2022, Planurile de 

învățământ pentru programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice 

din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică. 

Art.2. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6630/12.09.2022, Planurile de 

învățământ pentru programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice 

din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Inginerie. 

Art.3. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6630/12.09.2022, Planurile de 

învățământ pentru programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice 

din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe 

Economice. 

Art.4. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6630/12.09.2022, Planurile de 

învățământ pentru programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice 

din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe 

Medicale și Comportamentale. 

Art.5. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6414/01.09.2022, propunerea privind 

reducerea numărului de prorectori de la trei posturi la două posturi și funcționarea cu două posturi de 

prorector, astfel: 

− un post de prorector responsabil cu domeniul învățământ, cercetare; 

− un post de prorector responsabil cu domeniul dezvoltare instituțională și gestionarea resurselor. 

Art.6. Se aprobă, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței, completarea punctului 2 de 

pe ordinea de zi, astfel: „Aprobarea propunerii Rectorului privind reducerea numărului de prorectori 

de la 3 posturi la 2 posturi și funcționarea cu două posturi de prorector și a persoanelor care vor ocupa 

postul de prorector responsabil cu domeniul învățământ, cercetare, respectiv postul de prorector 

responsabil cu domeniul dezvoltare instituțională și gestionarea resurselor, în vederea validării 

acestora de către Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu”. 
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Art.7. Se aprobă, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței, constituirea Comisiei 

pentru numărarea voturilor exprimate de senatori pentru desemnarea prorectorului responsabil cu 

domeniul învățământ, cercetare și a prorectorului responsabil cu domeniul dezvoltare instituțională și 

gestionarea resurselor, în următoarea componență: 

− conf. univ. dr. ing. Ilie Borcoși; 
− lect. univ. dr. Irina-Elena Chirtoc; 
− lect. univ. dr. Bogdan Ion Chepea. 

Art.8. (1) Se validează procedura și rezultatul votului secret exprimat de senatori pentru 

propunerea ca doamna prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă să ocupe funcția de prorector responsabil cu 

domeniul învățământ, cercetare,  rezultatul votului consemnat fiind următorul: 

− 11 voturi „pentru”; 

− 3 voturi „împotrivă”; 

− 1 vot anulat; 

− 3 buletine de vot neutilizate.  

(2) Conform prevederilor Cartei universitare de la art. 82 și art. 83, se validează desemnarea doamnei 

prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă în funcția de prorector responsabil cu domeniul învățământ, cercetare. 

Art.9. (1) Se validează procedura și rezultatul votului secret exprimat de senatori pentru propunerea 

ca domnul prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși să ocupe funcția de prorector responsabil cu domeniul 

dezvoltare instituțională și gestionarea resurselor, rezultatul votului consemnat fiind următorul: 

− 8 voturi „pentru”; 

− 4 voturi „împotrivă”; 

− 3 voturi anulate; 

− 3 buletine de vot neutilizate. 

(2) Conform prevederilor Cartei universitare de la art. 82 și art. 83, nu se validează desemnarea 

domnului prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși în funcția de prorector responsabil cu domeniul 

dezvoltare instituțională și gestionarea resurselor. 

Art.10. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6641/12.09.2022, Metodologia de 

admitere la programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică. 

Art.11. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6641/12.09.2022, Metodologia de 

admitere la programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Inginerie. 

Art.12. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6641/12.09.2022, Metodologia de 

admitere la programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe Economice. 

Art.13. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6641/12.09.2022, Metodologia de 

admitere la programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe 

Medicale și Comportamentale. 
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Art.14. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6621/12.09.2022, cuantumul taxelor 

de școlarizare pentru programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, după cum urmează: 

- 1500 lei/semestru – taxa de școlarizare; 

-   200 lei – taxa de înscriere; 

-   100 lei – taxa de înmatriculare. 

Art.15. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6479/05.09.2022, Regulamentul 

pentru întocmirea Statelor de funcții de personal didactic și de cercetare din cadrul Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Art.16. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6430/02.09.2022, Bugetul de 

venituri și cheltuieli pentru Conferința științifică CONFERENG 2022 organizată în perioada                  

25-26 noiembrie 2022 la Facultatea de Inginerie. 

Art.17. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6622/12.09.2022, propunerea 

de completare a echipei de implementare a proiectului cu titlul „Infrastructură sustenabilă pentru 

sprijinirea cercetării științifice la UCB”, CNFIS FDI 2022-0481, după cum urmează: 

- Pecingină Irina – expert cercetare-documentare; 

- Mihuț Nicoleta – lector. 

Art.18. Se aprobă solicitarea doamnei Țîrcă Diana Mihaela, prof. univ. dr. la Facultatea de 

Științe Economice din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu              

nr. 6648/12.09.2022,  de a efectua activități specifice procesului de învățământ în cadrul Academiei de 

Studii Economice din București, Școala Doctorală Economie I, în anul universitar 2022-2023. 
 

 

p. Președinte Senat, 

Prof. univ. dr. Tiberiu-Horațiu Gorun 

Vicepreședinte Senat, 

 Prof. univ. dr. ing. Gabriel-Cătălin Iancu 

 

 

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, 

Gheorghița Florescu 


