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HOTĂRÂREA NR. 24 
 

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

extraordinară din 10 octombrie 2022, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. Se aprobă, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței, completarea componenței Comisiei 

de organizare a alegerilor pentru Senatul universitar cu studentul Ivănoiu Lavinius-Marian - membru. 

Art.2. Se validează desemnarea domnului prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși în funcția 

de prorector responsabil cu domeniul dezvoltare instituțională și gestionarea resurselor, rezultatul 

votului consultativ deschis exprimat de senatori fiind următorul:  

- 15 voturi „pentru”; 

- 2 abțineri. 

Art.3. (1) Se validează, în conformitate cu Raportul Comisiei de organizare a alegerilor pentru 

Senatul universitari, înaintat cu adresa înregistrată cu nr. 7496/10.10.2022, candidatura depusă de către 

doamna lect. univ. dr. Dîrnu Rodica pentru ocuparea locului vacant de membru în Senatul universitar, 

reprezentant al Facultății de Științe Medicale și Comportamentale. 

(2) Se validează, în conformitate cu Raportul Comisiei de organizare a alegerilor pentru 

Senatul universitar, înaintat cu adresa înregistrată cu nr. 7496/10.10.2022, candidatura depusă de către 

domnul prof. univ. dr. ing. Cruceru Mihai pentru ocuparea locului vacant de membru în Senatul 

universitar, reprezentant al Facultății de Inginerie. 

(3) Se validează, în conformitate cu Raportul Comisiei de organizare a alegerilor pentru Senatul 

universitar, înaintat cu adresa înregistrată cu nr. 7496/10.10.2022, candidatura depusă de către domnul 

prof. univ. dr. Medar Ion-Lucian pentru ocuparea locului vacant de membru în Senatul universitar, 

reprezentant al Facultății de Științe Economice. 

(4) Se validează, în conformitate cu Raportul Comisiei de organizare a alegerilor pentru Senatul 

universitar, înaintat cu adresa înregistrată cu nr. 7496/10.10.2022, candidatura depusă de către doamna 

prof. univ. dr. Răbonțu Cecilia-Irina pentru ocuparea locului vacant de membru în Senatul universitar, 

reprezentant al Facultății de Științe Economice. 

(5) Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de retragerea candidaturii 

depuse de către domnul prof. univ. dr. ing. Ghimiși Ștefan Sorinel pentru ocuparea locului vacant de 

membru în Senatul universitar, reprezentant al Facultății de Inginerie. 

(6) Se aprobă desfășurarea scrutinului pentru ocuparea mandatelor parțiale de membru al 

Senatului universitar în data de 25.10.2022, în intervalul orar 800-1400, în cadrul imobilului situat în 

Municipiul Târgu-Jiu, Strada Tineretului, nr. 4, parter, județul Gorj. 

Art.4. Se aprobă Tematica ședințelor Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

pentru anul universitar 2022-2023, înregistrată la Senat cu nr. 643/30.09.2022. 

Art.5. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6812/19.09.2022 și cu mențiunile 

cuprinse în Raportul nr. 653/06.10.2022 al Comisiei pentru jurisdicții, incompatibilități, validări, conflicte de 

interese și controlul activității manageriale, Contractul de management înregistrat cu nr. 6800/19.09.2022, 

inclusiv anexa cuprinzând criteriile și indicatorii de performanță managerială, încheiat între Rectorul 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – doamna prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu 

și Senatul universitar, reprezentat de domnul prof. univ. dr. Tiberiu-Horațiu Gorun – Președinte. 
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Art.6. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7473/07.10.2022, completarea Listei 

cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice, în regim de plata cu ora, pe semestrul I 

al anului universitar 2022-2023, în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

cu doamna Stănescu Georgiana,  precum și îndreptarea erorilor materiale cuprinse în aceasta, respectiv: 

- numele Haidău Daria corectat cu Ionescu Haidău Daria; 

- numele Bădescu Iulia Otilia corectat cu Bodescu Iulia Otilia. 

Art.7. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7472/07.10.2022, modificarea 

Situațiilor acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim 

de plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică (IF și ID). 

Art.8. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7469/07.10.2022, modificarea 

Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statul 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, la 

nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică. 

Art.9. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7471/07.10.2022, modificarea 

Statului de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Art.10. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7475/07.10.2022, completarea Listei 

cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice, în regim de plata cu ora, pe semestrul I 

al anului universitar 2022-2023, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Art.11. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7474/07.10.2022, modificarea 

Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim 

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

Pregătirea Personalului Didactic. 

Art.12. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7478/07.10.2022, solicitarea 

Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 7367/05.10.2022, 

privind încheierea contractelor individuale de muncă pentru activități administrative în cadrul 

Centrului ID, precum și normarea acestora, după cum urmează: 
 

Bobaru 

Ana-Daniela 

– director Centru pentru Învățământ 

   la Distanță 

20 ore/lună - la nivelul postului de lector universitar, 

cu respectarea tranșei de vechime. 

Mitache 

Mariela Oana 

– secretar program de studii 

universitare de licență Drept ID 

40 ore/lună - 25 lei brut/oră. 

 

Art.13. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7480/07.10.2022 și cu propunerea 

din cadrul ședinței, ca domnul conf. univ. dr. Titu Ionașcu să desfășoare activități didactice, în regim de 

plata cu ora, în semestrul I al anului universitar 2022-2023, în calitate de personalitate invitată, cu un 

tarif orar la nivelul postului, cu respectarea tranșei și a gradației de vechime. 
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Art.14. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7464/07.10.2022, tariful orar 

pentru activitățile didactice efectuate la cursurile de conversie profesională, în regim de plata cu ora, 

după cum urmează: 

- la nivelul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale – 50 lei brut/oră; 

- la nivelul Facultății de Științe Economice, al Facultății de Inginerie și al Facultății de Științe 

ale Educației, Drept și Administrație Publică – 30 lei brut/oră. 

Art.15. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7479/07.10.2022, îndreptarea 

erorii materiale din Planul de învățământ pentru programul de studii postuniversitare de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul universitar 2022-2023, 

Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, din cadrul Facultății de Inginerie, astfel disciplina 

Elaborare disertație se corectează cu  Elaborare lucrare de absolvire. 

Art.16. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7467/07.10.2022, componența 

nominală a comisiilor pentru efectuarea inspecțiilor speciale și susținerea lucrărilor metodico-științifice 

în vederea acordării gradului didactic I, seria 2021-2023, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, după cum urmează: 

 Nr. 

crt. 

Numele, 

inițiala tatălui 

și prenumele 

candidatului 

Unitatea la 

care 

funcționează, 

localitate/județ 

Specializarea/ 

specializările 

înscrise pe 

diploma de 

studii a 

candidatului 

Numele și prenumele 

președintelui și ale 

membrilor comisiei; 

Unitatea școlară sau 

instituția în care 

funcționează 

Specialitatea 

înscrisă pe 

diploma de studii 

a președintelui și a 

fiecărui membru 

al comisiei  

Gradul didactic 

sau titlul 

științific pt. 

președinte și 

fiecare membru 

al comisiei 

0 1 2 3 4 5 6 

1.  Busuioc D. 

Livia 

(căs. Pănescu) 

Liceul 

Tehnologic 

Roșia-Jiu, 

Fărcășești, 

Gorj 

Economia 

comerțului, 

turismului și 

serviciilor 

Sorin-Avram Vîrtop, 

Universitatea 

,,Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, 

președinte; 

Pedagogie Lect. univ. dr. 

George Niculescu 

,,Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, 

coordonator științific; 

Turism și 

servicii 

Prof. univ. dr.  

Metodist delegat ISJ 

Gorj. 

- - 

2.  Dumitru V.S.I. 

Mihaela-

Claudia 

(căs. Pielaru) 

Clubul 

Copiilor 

„Marius 

Bunescu”, 

Caracal, Olt 

Centrale 

termoelectrice 

Sorin-Avram Vîrtop, 

Universitatea 

,,Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, 

președinte; 

Pedagogie Lect. univ. dr. 

Adriana Tudorache, 

,,Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, 

coordonator științific; 

Energetică 

industrială 

Ș. l. dr. ing. 

Metodist delegat ISJ 

Gorj. 

- - 

Art.17. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7476/07.10.2022, solicitarea 

Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică privind intrarea în lichidare a 

programului de studii universitare de licență Istorie, începând cu anul universitar 2023-2024. 
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Art.18. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7466/07.10.2022, actualizarea 

Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, aferent proiectului cu titlul „Infrastructură 

sustenabilă pentru sprijinirea cercetării științifice la UCB”, CNFIS-FDI-2022-0481. 

Art.19. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7506/10.10.2022 și cu mențiunile 

din cadrul ședinței, modificarea Regulamentului privind alegerea reprezentanților studenților în structurile 

de conducere ale Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Art.20. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7505/10.10.2022, Calendarul de 

desfășurare a alegerilor parțiale pentru ocuparea locurilor vacante din Consiliile facultăților și 

Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu de către reprezentanți ai studenților, după 

cum urmează: 

- 10.10.2022 – 28.10.2022, ora 1200 – depunerea candidaturilor;  

- 01.11.2022 – primul tur de scrutin;  

- 03.11.2022 – al doilea tur de scrutin;  

- 04.11.2022, ora 1200  – depunerea contestațiilor. 

 

 

 
 

 

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, 

Gheorghița Florescu 


