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HOTĂRÂREA NR. 23 

 

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

ordinară din 30 septembrie 2022, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1. Se aprobă completarea ordinii de zi a ședinței cu următoarele puncte ce se vor prezenta înainte de 

punctul Diverse: 

➢ Aprobarea  redistribuirii locurilor bugetate rămase libere la sfârșitul anului universitar 

2021-2022 la Facultatea de Inginerie către alte facultăți (adresa înregistrată cu                     

nr. 7244/30.09.2022); 

➢ Aprobarea cuantumului tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, 

precum și termenele aferente acestora la nivelul componentelor (adresa înregistrată cu          

nr. 7245/30.09.2022); 

➢ Aprobarea propunerilor componentelor privind înmatricularea, în anul universitar 2022-2023, 

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

învățământul preuniversitar (adresa înregistrată cu nr. 7247/30.09.2022). 

Art.2. Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de demisia doamnei 

conf. univ. dr. Oana-Maria Păstae din calitatea de membru al Senatului universitar, înregistrată cu           

nr. 603/Senat/21.09.2022 și constată încetarea, înainte de termen, a mandatului de senator. 

Art.3. Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de vacantarea locului de 

membru al Senatului universitar, reprezentant al Facultății de Științe Economice, în conformitate cu  

Punctul de vedere înaintat de Compartimentul juridic al Universității, înregistrat cu nr. 7227/30.09.2022, 

Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Calendarul de desfășurare a alegerilor parțiale pentru ocuparea locurilor 

vacante de membru în Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, reprezentanți ai 

Facultății de Inginerie, Facultății de Științe Medicale și Comportamentale și Facultății de Științe 

Economice, după cum urmează: 

- 03.10.2022 – 07.10.2022 – depunerea candidaturilor;  

- 10.10.2022 – validarea candidaturilor de către Senatul universitar;  

- 25.10.2022 – desfășurarea alegerilor; 

- 27.10.2022 – validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul universitar. 

Art.5. Se validează hotărârile Consiliului de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, emise în perioada 01.06.2022-30.06.2022, în conformitate cu Raportul Comisiei pentru 

jurisdicții, incompatibilități, validări, conflicte de interese și controlul activității manageriale, înregistrat 

cu nr. 536/Senat/25.07.2022.  
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Art.6. Se validează hotărârile Consiliului de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, emise în perioada 01.07.2022-31.07.2022, în conformitate cu Raportul Comisiei pentru 

jurisdicții, incompatibilități, validări, conflicte de interese și controlul activității manageriale, înregistrat 

cu nr. 639/Senat/30.09.2022.  

Art.7. Se validează hotărârea Consiliului de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, emisă în perioada 01.08.2022-31.08.2022, în conformitate cu Raportul Comisiei pentru 

jurisdicții, incompatibilități, validări, conflicte de interese și controlul activității manageriale, înregistrat 

cu nr. 640/Senat/30.09.2022.  

Art.8. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7109/28.09.2022, redistribuirea 

locurilor de la programele de studii universitare de masterat Bănci și asigurări și Antreprenoriat și 

administrarea afacerilor, ocupate în urma concursului de admitere pentru anul universitar 2022-2023 

la nivelul Facultății de Științe Economice, după cum urmează: 

Bănci și asigurări 

7 locuri  

(4 bugetate și   

3 cu taxă) 

- la programul de studii universitare de masterat    

Finanțe și guvernanță publică europeană 

Antreprenoriat și 

administrarea 

afacerilor 

8 locuri 

(4 bugetate și 

4 cu taxă) 

- la programul de studii universitare de masterat 

Administrarea afacerilor finanțate prin fonduri 

europene 

 

Art.9. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7110/28.09.2022, redistribuirea 

locurilor de la programul de studii universitare de licență Termoenergetică și de la programul de studii 

universitare de masterat Conducerea avansată a proceselor industriale, ocupate în urma concursului 

de admitere pentru anul universitar 2022-2023 la nivelul Facultății de Inginerie, după cum urmează: 

Termoenergetică 

10 locuri repartizate 

statistic și  

1 loc destinat pentru cei 

din sistemul de protecție 

socială (transformat în 

loc bugetat repartizat 

statistic) 

- 7 locuri la programul de studii universitare de licență 

Managementul energiei 

- 1 loc la programul de studii universitare de licență 

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism 

- 1 loc la programul de studii universitare de licență 

Tehnologia construcțiilor de mașini 

- 1 loc la programul de studii universitare de licență 

Inginerie medicală 

- 1 loc la programul de studii universitare de licență 

Automatică și informatică aplicată 

Conducerea 

avansată a 

proceselor 

industriale 

9 locuri repartizate 

statistic și 

1 loc pentru românii de 

pretutindeni cu bursă 

- 6 locuri la programul de studii universitare de masterat 

Tehnologii avansate de producere a energiei 

- 4 locuri la programul de studii universitare de masterat 

Managementul calității fabricației 
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Art.10. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7107/28.09.2022, suplimentarea 

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

învățământul preuniversitar, sesiunea din septembrie 2022, pentru anul universitar 2022-2023, cu 40 

de locuri susținute financiar din proiectul Romania Secondary Education Project – ROSE și cu 10 locuri 

cu taxă pentru fiecare program. 

Art.11. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7108/28.09.2022, 

redistribuirea către programul de studii universitare de licență Drept, IF, a locurilor rămase neocupate 

la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, scoase la concurs pentru a doua 

facultate/specializare an superior, astfel: 

- 2 locuri de la programul de studii universitare de licență Limba și literatura engleză-Limba și 

literatura română; 

- 2 locuri de la programul de studii universitare de licență Administrație publică; 

- 2 locuri de la programul de studii universitare de licență Relații internaționale și studii europene. 

Art.12. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7190/29.09.2022, propunerile 

componentelor privind exmatriculările la sfârșitul anului universitar 2021-2022, precum și 

înmatriculările în anul universitar 2022-2023 și cele în ani superiori (a doua facultate și continuare de 

studii) la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Art.13. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7086/28.09.2022, formațiunile 

de studiu pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul componentelor. 

Art.14. Se aprobă, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 7148/28.09.2022 și cu                

nr. 7150/29.09.2022, Statele de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2022-2023, la 

nivelul componentelor. 

Art.15. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7201/29.09.2022, Statele de 

funcții de personal didactic pentru anul universitar 2022-2023, la programele de studii postuniversitare 

de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din cadrul facultăților.  

Art.16. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7139/28.09.2022, Statul de funcții 

de personal de cercetare al Institutului de Studii Globale și Regionale, pentru anul universitar 2022-2023. 

Art.17. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7140/28.09.2022 și cu preluarea 

observației Comisiei pentru jurisdicții, incompatibilități, validări, conflicte de interese și controlul 

activității manageriale din Raportul înregistrat cu nr. 641/Senat/30.09.2022, Statul de funcții de 

personal de cercetare al Institutului de Cercetare a Calității Societății și Științele Educației, pentru 

anul universitar 2022-2023. 

Art.18. Se aprobă, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 7147/28.09.2022 și cu             

nr. 7188/29.09.2022, Listele cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în 

regim de plata cu ora pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul componentelor, 

Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.19. Se aprobă, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 7149/29.09.2022 și cu                        

nr. 7189/29.09.2022, Situațiile acoperirii posturilor didactice vacante din statele de funcții de personal 

didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul componentelor. 
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Art.20. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7202/29.09.2022, Situațiile 

acoperirii posturilor didactice vacante din statele de funcții de personal didactic, în regim de plata cu 

ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la programele de studii postuniversitare de 

conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din cadrul facultăților. 

Art.21. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7196/29.09.2022, cu propunerea 

din cadrul ședinței și sub rezerva evaluării periodice a resurselor financiare ale Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu, tariful de 30 de lei/oră  pentru plata orelor desfășurate în regim de plata cu 

ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023. 

Art.22. Se amână aprobarea Tematicii ședințelor Senatului Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu pentru anul universitar 2022-2023 până la proxima ședință a Senatului universitar. 

Art.23. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7089/28.09.2022, modificarea  

Regulamentului privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, în conformitate cu O.M.E. nr. 4139/29.06.2022. 

Art.24. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7087/28.09.2022, modificarea 

Regulamentului de organizare și desfășurare a practicii pedagogice de specialitate la programul de 

formare psihopedagogică pentru certificarea în profesia didactică. 

Art.25. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7088/28.09.2022, modificarea 

Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactică, în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în 

conformitate cu O.M.E. nr. 4139/29.06.2022. 

Art.26. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7093/28.09.2022, cu propunerea 

din cadrul ședinței și cu preluarea solicitării studenților de a se introduce o reducere de 10% a tarifului de 

cazare pentru studenții membri ai Senatului, membri ai consiliilor facultăților, șefi de grupă, adjuncți de 

grupă, modificarea Regulamentului privind cuantumul taxelor încasate la nivelul  Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Art.27. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7090/28.09.2022, modificarea 

Regulamentului de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate 

studenților Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Art.28. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7091/28.09.2022, modificarea 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2022-2023. 

Art.29. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7092/28.09.2022, modificarea 

Regulamentului privind cazarea, organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor studențești. 

Art.30. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7138/28.09.2022, solicitarea 

Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică privind efectuarea activităților 

prevăzute în norma de bază, în regim de cumul, de către domnul prof. univ. dr. Tiberiu -Horațiu 

Gorun, în anul universitar 2022-2023. 

Art.31. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7141/28.09.2022, solicitarea 

Facultății de Inginerie privind intrarea în lichidare a programului de studii universitare de licență 

Termoenergetică, începând cu anul universitar 2023-2024. 
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Art.32. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5469/19.07.2022, inițiativa de 

elaborare și depunere de către Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, ca solicitant, a 

proiectului cu titlul „Evenimente genetico-moleculare la începutul evoluției homeopatiilor maligne”, cu 

finanțare din diferite fonduri. 

Art.33. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5470/19.07.2022 și cu preluarea 

observațiilor comisiilor specializate ale Senatului universitar, inițiativa de elaborare și depunere de către 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, ca solicitant, a proiectului cu titlul „UCB MINI-MBA 

- next step in financial education”, cu finanțare din diferite fonduri. 

Art.34. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7193/29.09.2022, inițiativa de 

redepunere a proiectului cu titlul „ROMÂNIA, MEREU CU TINE!”,  asigurarea cofinanțării din partea 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în cuantum de 7.375 lei și nominalizarea domnului 

lect. univ. dr. Cătălin Peptan în calitate de coordonator proiect. 

Art.35. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7197/29.09.2022, Nota de 

fundamentare și Raportul de expertiză tehnică privind desființarea construcțiilor: C5 – bazin înot pentru 

copii, C8 – vestiare sport, C9 – pasarelă bazin, C10 – bazin olimpic, 2 rezervoare de motorină din Strada 

Tineretului, nr. 4, Târgu-Jiu. 

Art.36. Se aprobă, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 7244/30.09.2022, respectiv    

nr. 7251/30.09.2022, și cu propunerea din cadrul ședinței, redistribuirea locurilor bugetate rămase 

libere la sfârșitul anului universitar 2021-2022 la Facultatea de Inginerie și la Facultatea de Științe 

Economice către alte facultăți/programe de studii din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu, după cum urmează: 

Art.37. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7245/30.09.2022, cuantumul 

tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, precum și termenele aferente 

acestora, Anexa 3 la prezenta hotărâre. 

Art.38. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7247/30.09.2022, propunerile 

componentelor privind înmatricularea, în anul universitar 2022-2023, la programele de studii 

postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 

Nr.  

crt. 
An de studii 

(2021-2022) 

→2022-2023 

Nr. locuri bugetate rămase 

vacante la Facultatea de 

Inginerie și la Facultatea de 

Științe Economice (2021-2022) 

Locuri bugetate 

repartizate la 

alte componente 

Programul de 

studii/anul la care se 

repartizează 

1.  I → II 32 + 1 rrom + 1 rural 20 AMG II 
7 AF II 
4 KMS II 
3 Drept II 

2.  II→ III 15 + 1 rrom 12 AMG III 
4 Moașe III 

3.  III→ IV 16 7 Moașe IV 
9 Drept IV 
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Art.39. Se aprobă solicitarea domnului Tiberiu-Horațiu Gorun, prof. univ. dr. la Facultatea de 

Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 604/Senat/22.09.2022, de a efectua activități specifice procesului de 

învățământ în cadrul Universității din Craiova, Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste, în anul 

universitar 2022-2023. 

Art.40. Se aprobă solicitarea domnului Peptan Cătălin, lect. univ. dr. la Facultatea de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

înregistrată cu 598/Senat/19.09.2022, de a desfășura activități didactice la Facultatea de Științe Politice, 

Filosofie și Științele Comunicări din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în anul universitar 

2022-2023, după cum urmează: 

- Semestrul I: Disciplina „Studii de Securitate și Intelligence” – 2 ore de curs și 1 oră de 

seminar/săptămână; 

- Semestrul al II-lea: Disciplina „Terorismul în contextual globalizării” – 1 oră de curs și 1 oră de 

seminar/săptămână. 

 

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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           Anexa nr. 2  

 

Listele cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim de plata 

cu ora pe semestrul I al anului universitar 2022-2023 

 

 

➢ Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale: 

✓ Paul Bogdan Chiriac; 

✓ Rucsandra Dascălu; 

✓ Ștefan Gabriel Degeratu; 

✓ Damian Dițescu; 

✓ Marian Durbăcea Bolovan; 

✓ Gheorghe Gămăneci; 

✓ Roxana Gheorghițoiu; 

✓ Camelia Firoiu; 

✓ Cornelia Marinela Stanciu; 

✓ Gheorghe Stanciu; 

✓ Crinela Mihaela Șerban; 

✓ Cristian Toader Pasti; 

✓ Ana Velcea. 

 

➢ Facultatea de Științe Economice: 

✓ Lavinia Cosneanu; 

✓ Nicoleta Luminița Groaznicu; 

✓ Marius Buzerea; 

✓ Felicia Ramona Birău. 

 

➢ Facultatea de Inginerie: 

✓ Dragoș Florin Pașolea; 

✓ Crinela Mihaela Șerban; 

✓ Cornelia Marinela Stanciu; 

✓ Marius-Eremia Vlaicu-Popa;  

✓ Sabin Cristinel Dimulescu; 

✓ Constantin Mirea; 

✓ Constantin Cristinel Gîrdu; 

✓ Alina Elena Lupulescu. 
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➢ Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică: 

✓ Moise Bojincă;  

✓ Pantelimon Manta; 

✓ Titu Ionașcu; 

✓ Constantin Enea; 

✓ Lazăr Popescu; 

✓ Georgiana Semenescu; 

✓ Adrian Eugen Preda; 

✓ Alexandra Baros Ghimiș; 

✓ Cristiana Fumureanu; 

✓ Mihai Merișescu; 

✓ Livian Rădoescu; 

✓ Mihaela Sanda Popescu; 

✓ Flavius Cristian Mărcău; 

✓ Marinela Pîrvulescu; 

✓ Daria Haidău; 

✓ Elena Oprișor; 

✓ Felicia Ramona Birău. 

✓ Andreea Denisia Rădescu; 

✓ Anca Bordușanu; 

✓ Alina Păuna; 

✓ Elena Claudia Burci; 

✓ Roxana Andreea Mihuț; 

✓ Manuela Lupulescu; 

✓ Sanda Antonela Vlădoiu; 

✓ Moniaca Cristina Ilinca; 

✓ Victoria Augusta Barb; 

✓ Daniela Covrig; 

✓ Otilia Bîlgăr; 

✓ Iulia Otilia Bădescu; 

✓ Ionuț Bordeiași; 

✓ Andreea Filipescu; 

✓ Sebastian Popa. 
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➢ Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: 

✓ Gheorghe Gămăneci; 

✓ Gabriela-Anica Ursu; 

✓ Manuela Voicu; 

✓ Antoaneta-Cristina Morjan; 

✓ Adela Mădălina Arsenie; 

✓ Isabela Giorgi; 

✓ Melania-Maria Popescu; 

✓ Oana-Alina Voinea; 

✓ Elena Dan; 

✓ Lăcrămioara-Petronela Badea; 

✓ Cristina Laura Roman; 

✓ Laurențiu Petre Guță; 

✓ Constantin Cosmin Călugăru; 

✓ Dacia Popescu; 

✓ Mihaela Ioniță-Niculescu; 

✓ Nicoleta-Codruța Bîzocu; 

✓ Cristina-Elena Belega; 

✓ Valeria Bărboi; 

✓ Viorica Baloșin. 

 
 

 

 

Președinte Senat, 

Prof. univ. dr. Tiberiu-Horațiu Gorun 

 

 

 

 

 

Secretar General al Senatului, 

Lect. univ. dr. Virgil-Ion Popovici 
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Anexa nr. 3  

 

Cuantumul tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 și 

termenele aferente acestora 

 

 

➢ Facultatea de Științe Economice: 

✓ Studii universitare de licență, anul I – 3100 lei: 

▪ tranșa I: 1300 lei* - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 1000 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 800 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Studii universitare de licență, anul II și anul III – 3100 lei: 

▪ tranșa I: 1300 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 1000 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 800 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Studii universitare de masterat, anul I și anul II – 3400 lei: 

▪ tranșa I: 1500 lei* - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 1000 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 900 lei - termen 10.04.2023. 

* Pentru anul I, valoarea primei tranșe se va diminua cu taxa de confirmare. 

 

➢ Facultatea de Științe ale Educației Drept și Administrație Publică: 

✓ Studii universitare de licență, IF, anul I – 3000 lei: 

▪ tranșa I: 1200 lei* - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 900 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 900 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Studii universitare de licență, IF, anul II – 2850 lei: 

▪ tranșa I: 1150 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 850 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 850 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Studii universitare de licență, IF, anul III și anul IV – 3000 lei: 

▪ tranșa I: 1200 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 900 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 900 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Studii universitare de licență Drept, ID, anul I – 3000 lei: 

▪ tranșa I: 1200 lei* - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 900 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 900 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Studii universitare de licență Drept, ID, anul II – 2850 lei: 

▪ tranșa I: 1150 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 850 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 850 lei - termen 10.04.2023. 
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✓ Studii universitare de licență Drept, ID, anul III – 3000 lei: 

▪ tranșa I: 1200 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 900 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 900 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Studii universitare de licență Drept, ID, anul IV – 2800 lei: 

▪ tranșa I: 1200 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 800 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 800 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Studii universitare de masterat, anul I – 3200 lei: 

▪ tranșa I: 1200 lei* - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 1000 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 1000 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Pentru programele de studii universitare de masterat Administrație publică 

europeană, Adminstrarea și conducerea unităților de învățământ și Securitate și 

relații internaționale, anul II – 3150 lei: 

▪ tranșa I: 1200 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 975 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 975 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Pentru programele de studii universitare de masterat Carieră judiciară și 

Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său, anul II – 1600 lei: 

▪ tranșa I: 800 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 800 lei - termen 09.01.2023. 

* Pentru anul I, valoarea primei tranșe se va diminua cu taxa de confirmare. 

 

➢ Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale: 

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

Kinetoterapie și motricitate specială: 

- anul I – 3100 lei: 

▪ tranșa I: 1240 lei* - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 930 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 930 lei - termen 10.04.2023. 

- anul II și III – 3000 lei: 

▪ tranșa I: 1200 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 900 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 900 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Pentru programul de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală: 

- anul I – 7000 lei: 

▪ tranșa I: 2800 lei* - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 2100 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 2100 lei - termen 10.04.2023. 

- anul II, III și IV – 7000 lei: 

▪ tranșa I: 2800 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 2100 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 2100 lei - termen 10.04.2023. 
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✓ Pentru programul de studii universitare de licență Asistență de farmacie: 

- anul I – 3500 lei: 

▪ tranșa I: 1400 lei* - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 1050 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 1050 lei - termen 10.04.2023. 

- anul II și III – 3500 lei: 

▪ tranșa I: 1400 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 1050 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 1050 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Pentru programul de studii universitare de licență Moașe: 

- anul III și IV – 4500 lei: 

▪ tranșa I: 1800 lei* - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 1350 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 1350 lei - termen 10.04.2023. 

 

✓ 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 I – 3200 lei: 

▪ tranșa I: 1280 lei* - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 960 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 960 lei - termen 10.04.2023. 

- anul II – 3000 lei: 

▪ tranșa I: 1200 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 900 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 900 lei - termen 10.04.2023. 

* Pentru anul I, valoarea primei tranșe se va diminua cu taxa de confirmare. 

 

➢ Facultatea de Inginerie: 

✓ Studii universitare de licență, anul I, II, III și IV – 3200 lei: 

▪ tranșa I: 1200 lei* - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 1000 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 1000 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Studii universitare de masterat, anul I – 3200 lei: 

▪ tranșa I: 1200 lei* - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 1000 lei - termen 09.01.2023; 

▪ tranșa III: 1000 lei - termen 10.04.2023. 

✓ Studii universitare de masterat, anul II – 1600 lei: 

▪ tranșa I: 800 lei - termen 31.10.2022; 

▪ tranșa II: 800 lei - termen 09.01.2023. 

* Pentru anul I, valoarea primei tranșe se va diminua cu taxa de confirmare. 
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➢ Departamentul pentru pregătirea Personalului Didactic: 

✓ Programe de formare psihopedagogică: 

- Pentru studenți, Nivelul I, anul I – 600 lei: 

▪ tranșa I: 300 lei - termen 29.11.2022; 

▪ tranșa II: 300 lei - termen 31.03.2023. 

- Pentru studenți, Nivelul I, anul II și anul III – 500 lei: 

▪ tranșa I: 250 lei - termen 29.11.2022; 

▪ tranșa II: 250 lei - termen 31.03.2023. 

- Pentru masteranzi, Nivelul II, anul I – 800 lei: 

▪ tranșa I: 400 lei - termen 29.11.2022; 

▪ tranșa II: 400 lei - termen 31.03.2023. 

- Pentru masteranzi, Nivelul II, anul II – 700 lei: 

▪ tranșa I: 350 lei - termen 29.11.2022; 

▪ tranșa II: 350 lei - termen 31.03.2023. 

- Pentru absolvenții de învățământ superior, Nivelul I, în regim postuniversitar – 1700 lei: 

▪ tranșa I: 700 lei - termen 29.11.2022; 

▪ tranșa II: 500 lei - termen 13.02.2023; 

▪ tranșa III: 500 lei - termen 26.05.2023. 

- Pentru absolvenții de învățământ superior, Nivelul II, în regim postuniversitar –1700 lei: 

▪ tranșa I: 700 lei - termen 29.11.2022; 

▪ tranșa II: 500 lei - termen  13.02.2023; 

▪ tranșa III: 500 lei - termen 26.05.2023. 

 

 

 
 

 

Președinte Senat, 

Prof. univ. dr. Tiberiu-Horațiu Gorun 

 

 

 

 

Secretar General al Senatului, 

Lect. univ. dr. Virgil-Ion Popovici 

 

 

 

 

 


