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HOTĂRÂREA NR. 25 
 

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

ordinară din 27 octombrie 2022, 
 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art.1. Se validează, în conformitate cu Procesul-verbal privind rezultatul scrutinului din data de 

25.10.2022, înaintat prin adresa înregistrată cu nr. 8080/25.10.2022, rezultatul alegerilor parțiale desfășurate 

pentru ocuparea locului vacant de membru în Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

reprezentant al Facultății de Inginerie, și ocuparea acestuia de către domnul prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru.  

Art.2. Se validează, în conformitate cu Procesul-verbal privind rezultatul scrutinului din data de 

25.10.2022, înaintat prin adresa înregistrată cu nr. 8080/25.10.2022, rezultatul alegerilor parțiale 

desfășurate pentru ocuparea locului vacant de membru în Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu, reprezentant al Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, și ocuparea acestuia de 

către doamna lect. univ. dr. Rodica Dîrnu. 

Art.3. Se validează, în conformitate cu Procesul-verbal privind rezultatul scrutinului din data de 

25.10.2022, înaintat prin adresa înregistrată cu nr. 8080/25.10.2022, rezultatul alegerilor parțiale 

desfășurate pentru ocuparea locului vacant de membru în Senatul Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, reprezentant al Facultății de Științe Economice, și ocuparea acestuia de către doamna 

prof. univ. dr. Cecilia-Irina Răbonțu. 

Art.4. Se depune jurământul de către domnul prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru, în vederea 

îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea mandatului parțial. 

Art.5. Se depune jurământul de către doamna lect. univ. dr. Rodica Dîrnu, în vederea îndeplinirii 

condițiilor pentru exercitarea mandatului parțial. 

Art.6. Se depune jurământul de către doamna prof. univ. dr. Cecilia-Irina Răbonțu, în vederea 

îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea mandatului parțial. 

Art.7. Se aprobă includerea domnului prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru, a doamnei lect. univ. dr. 

Rodica Dîrnu și a doamnei prof. univ. dr. Cecilia-Irina Răbonțu, ca membri, în Comisia pentru activități 

de învățământ, cercetare științifică și dezvoltare instituțională. 

Art.8. Se validează hotărârile Consiliului de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, emise în perioada 01.09.2022-30.09.2022, în conformitate cu Raportul Comisiei pentru 

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

cu nr. 724/Senat/26.10.2022. 

Art.9. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7912/20.10.2022, propunerile 

componentelor privind reînmatriculările / întreruperea studiilor / intrarea în an de extensie / mobilitățile / 

compactarea studiilor / redistribuirile pe baza aplicării criteriilor de performanță la nivelul Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.  
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Art.10. Se validează, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 7736/17.10.2022 și                    

nr. 8099/26.10.2022, redistribuirea a 5 locuri, rămase libere în urma încheierii sesiunii de admitere 

septembrie-octombrie 2022, de la programul de formare psihopedagogică Nivelul I la programul de 

formare psihopedagogică Nivelul II, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Art.11. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8096/26.10.2022, înmatriculările 

la programul de studii psihopedagogice, Nivelul I și Nivelul II, la Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, în anul universitar 2022-2023. 

Art.12. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8095/26.10.2022,  formațiunile de 

studiu la programul de formare psihopedagogică, Nivelul I și Nivelul II, în anul universitar 2022-2023, 

la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Art.13. Se amână aprobarea Raportului privind activitatea de cercetare științifică pe anul 

universitar 2021-2022, înaintat cu adresa înregistrată cu nr. 8091/26.10.2022, în vederea analizării de 

către comisiile specializate ale Senatului universitar. 

Art.14. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7799/17.10.2022 și cu mențiunea 

din cadrul ședinței, Programul activităților științifice pentru anul universitar 2022-2023. 

Art.15 Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7798/17.10.2022 și cu mențiunea 

din cadrul ședinței, Planul de cercetare pentru anul universitar 2022-2023. 

Art.16. Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de Informarea  privind 

finalizarea stagiilor de practică în anul universitar 2021-2022, înaintată prin adresa înregistrată cu nr. 

7918/20.10.2022, cu completările înaintate prin adresa nr. 8129/27.10.2022. 

Art.17. Se amână, până la proxima ședință, aprobarea execuției bugetare la nivelul Universității 

și la nivelul fiecărei componente, la data de 30.09.2022. 

Art.18. Se amână, până la proxima ședință, prezentarea informării cu privire la execuția 

Programului Anual al Achizițiilor Publice, cantitativ și valoric la data de 30.09.2022. 

Art.19. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7909/20.10.2022, modificarea 

Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a posturilor de cercetare vacante în 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Art.20. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8013/24.10.2022, scoaterea la 

concurs, pe perioadă nedeterminată, în semestrul I al anului universitar 2022-2023, a postului didactic 

vacant de Lector universitar, poziția 20, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de 

Științe Juridice și Administrative din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație 

Publică, cu următoarele discipline: 

- Legislația asigurărilor sociale; 

- Practica de specialitate; 

- Dreptul concurenței; 

- Practica de specialitate; 

- Organizarea sistemului judiciar în România. 
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Art.21. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8013/24.10.2022, scoaterea la 

concurs, pe perioadă nedeterminată, în semestrul I al anului universitar 2022-2023, a postului didactic 

vacant de Asistent universitar, poziția 35, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului 

de Științe Juridice și Administrative din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație 

Publică, cu următoarele discipline: 

- Criminalistică; 

- Infracțiuni prevăzute în legi speciale; 

- Dreptul transporturilor; 

- Dreptul proprietății intelectuale. 

Art.22. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8013/24.10.2022, scoaterea la 

concurs, pe perioadă nedeterminată, în semestrul I al anului universitar 2022-2023, a postului didactic 

vacant de Lector universitar, poziția 17, 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, cu următoarele discipline: 

- Concepte fundamentale în științele politice; 

- Metodologii de cercetare în științele sociale; 

- Metodologia cercetării științifice; 

- Introducere în studii europene; 

- Tehnici și metode de elaborare a lucrării de absolvire; 

- Tehnici și metode de elaborare a lucrării de absolvire; 

- Etică și integritate academică; 

- Practică pedagogică (Drept, AP, RISE). 

Art.23. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8013/24.10.2022, scoaterea la 

concurs, pe perioadă determinată de 2 ani, în semestrul I al anului universitar 2022-2023, a postului 

didactic vacant de Lector universitar, poziția 26, 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, cu următoarele discipline: 

- Informație și intelligence în ecuația securității; 

- Analiza riscurilor neconvenționale în securitatea societală; 

- Stat națiune, globalizare și securitate; 

- Protecția infrastructurilor critice. 

Art.24. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8013/24.10.2022, scoaterea la 

concurs, pe perioadă nedeterminată, în semestrul I al anului universitar 2022-2023, a postului didactic 

vacant de Lector universitar, poziția 20, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului 

Finanțe și Contabilitate din cadrul Facultății de Științe Economice, cu următoarele discipline: 

- E-business și D-business – noi modele de afaceri în economia digitală; 

- Tehnologii mobile și wireless pentru afaceri; 

- Managementul procesului de transformare digitală a afacerilor; 

- Piețe digitale; 

- Probabilități și statistică matematică. 
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Art.25. Se respinge, în conformitate cu mențiunile din cadrul ședinței și cu observațiile Comisiei 

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

cuprinse în Raportul înregistrat cu nr. 725/26.10.2022, scoaterea la concurs, pe perioadă determinată 

de 3 ani, în semestrul I al anului universitar 2022-2023, a postului didactic vacant de Asistent 

universitar, poziția 24, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Energie, Mediu și 

Agroturism din cadrul Facultății de Inginerie. 

Art.26. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8013/24.10.2022, scoaterea la 

concurs, pe perioadă nedeterminată, în semestrul I al anului universitar 2022-2023, a postului didactic 

vacant de Șef lucrări, poziția 17, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Energie, 

Mediu și Agroturism din cadrul Facultății de Inginerie, cu următoarele discipline: 

- Amenajarea agroturistică a teritoriului; 

- Merceologie agroalimentară; 

- Protecția mediului; 

- Pedologie; 

- Produse de origine animală. 

Art.27. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8014/24.10.2022, lista posturilor 

didactice propuse spre a fi ocupate prin examen de promovare în cariera didactică, ce se va susține în 

semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică, Departamentul de Științe Juridice și Administrative, după cum urmează: 

➢ Conferențiar universitar, poziția 9, cu următoarele discipline: 

- Contencios constituțional; 

- Drept constituțional și instituții politice 1+2; 

- Protecția internațională și europeană a drepturilor omului. 

➢ Conferențiar universitar, poziția 13, cu următoarele discipline: 

- Managementul serviciilor publice; 

- Managementul resurselor umane în învățământ; 

- Managementul resurselor umane în administrația publică; 

- Managementul resurselor umane în domeniul public. 

➢ Lector universitar, poziția 31, cu următoarele discipline: 

- Publicitate imobiliară; 

- Drept civil. Drepturile reale; 

- Drept notarial. 

Art.28. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7481/07.10.2022, modificarea 

Procedurii privind închirierea bunurilor imobile disponibile temporar aflate în proprietatea 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Art.29. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7943/20.10.2022 și cu preluarea 

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

activității manageriale, cuprinse în Raportul înregistrat cu nr. 725/26.10.2022, revizuirea  Procedurii 

de lucru Promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic. 



 

 

 

 

      Strada Tineretului, Nr. 4, Târgu-Jiu, 210185, Gorj, Romania 

 Tel: +40 253 214307, Fax: +40 253 215794 

E-mail: ucbsenat@gmail.com 

 

Art.30. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7908/20.10.2022 și cu preluarea 

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

activității manageriale, cuprinse în Raportul înregistrat cu nr. 725/26.10.2022, modificarea 

Regulamentului privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu în anul universitar 2022-2023. 

Art.31. Se aprobă, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 7734/17.10.2022 și                     

nr. 8129/27.10.2022, precum și cu preluarea observațiilor comisiilor specializate ale Senatului 

universitar, Planul operațional al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul 2022. 

Art.32. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7733/17.10.2022, Grila de 

evaluare a rezultatelor cercetării științifice valabilă începând cu anul universitar 2022-2023. 

Art.33. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7910/20.10.2022, 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 Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, 

cu domnul Feraru Alin. 

Art.34. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7911/20.10.2022, 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 Facultății de Științe Medicale și 

Comportamentale. 

Art.35. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7477/07.10.2022, Bugetul de 

venituri și cheltuieli al Conferinței Științifice Internaționale ECOTREND 2022, Ediția a XIX-a. 

Art.36. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7735/17.10.2022, solicitarea 

Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 7603/12.10.2022, privind 

reducerea taxei de școlarizare, aferentă anului universitar 2022-2023, pentru următorii studenți: 

- Gheorghiu N. Elena-Leontina, programul de studii universitare de licență Asistență de farmacie, anul I – 50 %; 

- Petrescu M. Mihaela-Loredana, programul de studii universitare de masterat Kinetoterapia în afecțiunile 

ortopedice și în traumatologia sportivă, anul I – 50 %; 

- Stăniloiu I. Roxana-Elena, programul de studii universitare de licență Asistență de farmacie, anul III – 50 %; 

- Ștefănescu C. Costina-Vergina, programul de studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate 

specială, anul I – 50 %. 

Art.37. Se aprobă, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 7914/20.10.2022 și cu                

nr. 8097/26.10.2022, solicitările Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, 

înregistrate cu nr. 7863/19.10.2022 și cu nr. 8075/25.10.2022, privind reducerea taxei de școlarizare, 

aferentă anului universitar 2022-2023, pentru următorii studenți: 

✓ de la programul de studii universitare de masterat Administrarea și conducerea unităților de învățământ: 

- Cinteză G. Andrada-Aurora,  anul I – 50 %; 

- Popescu C. Ana-Alexandra, anul I – 50 %; 

- Purcărin V. Roxana, anul I – 50 %; 

- Bistreanu V. Ileana, anul II – 50 %; 

- Giurcău V. Alina-Gheorghița, anul II – 50 %; 

- Lină F.I. Emilia-Janina, anul II – 50 %; 
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- Manea M. Maria-Mihaela, anul II – 50 %; 

- Nae S. Carla-Beatrice, anul II – 50 %; 

- Ochia N. Elena-Simona, anul II – 50 %; 

- Ogiolan I. Nicolița, anul II – 50 %; 

- Roșculete G. Ramona- Maria, anul II – 50 %; 

- Ruiu R. Maria-Denisa, anul II – 50 %; 

- Crîng O.E. Adelina-Iuliana, anul II – 50 %; 

- Mușchiciu D. Diana-Desdemona, anul II – 50 %; 

- Poenaru N. Nicoleta-Ramona, anul II – 50 %; 

✓ de la programul de studii universitare de licență Drept ID: 

- Ciulavu E.D. Daria-Roxana-Andreea, anul I – 50 %; 

- Păunescu E.D. Maria-Paula, anul II – 50 %; 

✓ de la programul de studii universitare de licență Drept IF: 

- Plăstoi M.F. Răzvan-Marian, anul II – 50 %; 

- Davițoiu D.V. Andrei-Emil, anul III – 50 %; 

- Codreș D.D. Ștefania-Bianca, anul III – 50 %. 

Art.38. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8094/26.10.2022, solicitarea 

Facultății de Inginerie, înregistrată cu nr. 8001/24.10.2022, privind reducerea taxei de școlarizare, 

aferentă anului universitar 2022-2023, pentru studentul Ecobici N. Cristian, programul de studii 

universitare de licență Managementul energiei, anul III – 50 %. 

Art.39. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7737/17.10.2022, propunerea 

privind ocuparea postului de director în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea capacității de 

cercetare a UCB prin investiții în infrastructură de tip Cloud și BigData”, ID 125142, de către 

domnul lect. univ. dr. Ionuț-Aurelian Ceaușescu, ca urmare a demisiei doamnei prof. univ. dr.      

Adina Claudia Neamțu. 

Art.40. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7915/20.10.2022, 

Programul de instruire și perfecționare în tehnologia ID a personalului aferent  Centrului ID, 

pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică. 

Art.41. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7916/20.10.2022, grupul de 

lucru responsabil cu evaluarea cadrelor didactice de către studenți la programul de studii universitare 

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

după cum urmează: 

✓ Lect. univ. dr. Ana-Daniela Bobaru – director Centru ID; 

✓ Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – coordonator; 

✓ Păunescu Maria-Paula – student, anul II, Drept ID. 
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Art.42. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7917/20.10.2022, solicitarea 

Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică înregistrată cu nr. 7865/19.10.2022, 

privind aplicarea chestionarelor de evaluare a performanțelor coordonatorilor și tutorilor de discipline, 

pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, la programul de studii universitare de licență 

Drept ID, în perioada 01.11.2022-15.11.2022. 

Art.43. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7907/20.10.2022, actualizarea 

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

acces – o șansă pentru succes”, CNFIS-FDI-2022-0541. 

Art.44. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7930/20.10.2022, lista 

personalului implicat în executarea contractului de prestare a serviciilor de cercetare științifică                 

nr. 18948/02.08.2022/3688, încheiat cu Universitatea Politehnica din București, având ca obiect 

Servicii de analiză laborator: „Valorificarea reziduurilor de ardere rămase după recuperarea 

fosforului din cenușile aviare prin proiectarea și realizarea de produse experimentale la nivel de 

laborator”, desfășurat în cadrul proiectului „Prelucrarea termică a cenușilor bogate în P pentru 

obținerea de produse cu P de înaltă calitate” (PHIGO), ERA-NET ERA-MIN3: Raw Materials for 

the Sustainable Development and the Circular Economy, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu – director contract; 

- Referent, Oana-Anca Popescu – secretariat tehnic; 

- CS II, Traian Alexandru Abagiu – responsabil tehnic; 

- Conf. univ. dr. Roxana Gabriela Popa – expert tehnic; 

- Ș.l. dr. ing. Emil Cătălin Șchiopu – expert tehnic; 

- Lect. univ. dr. Irina Ramona Pecingină – expert tehnic; 

- Ș.l. dr. ing. Lucica Anghelescu – expert tehnic; 

- Asist. univ. dr. ing. Violeta Ramona Cazalbașu – expert tehnic. 

Art.45. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8015/24.10.2022, lista 

personalului implicat în executarea contractului de prestare a serviciilor de cercetare științifică 

„Modernizarea sistemului de monitorizare și reglare a temperaturii cilindrilor de la instalația de 

calandrare”, încheiat cu ARTEGO S.A., după cum urmează: 

- Conf. univ. dr. ing. Florin Grofu; 

- Conf. univ. dr. ing. Ilie Borcoși;  

- Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu; 

- Lect. univ. dr. Gheorghe Gîlcă; 

- Ș.l. dr. ing. Marian Ionescu; 

- CS II dr. Corina Ana Borcoși; 

- Drd. ing. Alina Lupulescu; 

- Student Marian Cătălin Derveșteanu. 
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Art.46. Se aprobă solicitarea doamnei prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu, 

înregistrată cu nr. 8067/25.10.2022, privind desfășurarea de activități specifice de conducere de 

doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie energetică din cadrul Universității Politehnica din 

București. 

Art.47. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație, înaintată prin adresa înregistrată cu 

nr. 8098/26.10.2022, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de conducere din Universitatea 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 
 

 

 

 

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 


