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HOTĂRÂREA NR. 26 
 

 

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

ordinară din 24 noiembrie 2022, 
 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art.1. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8403/04.11.2022, rezultatul 

alegerilor parțiale ale reprezentanților studenților desfășurate pentru ocuparea locului vacant de membru 

în Consiliul Facultății de Științe Economice și ocuparea acestuia de către studenta Ilinca Iulia-Vasilica. 

Art.2. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8403/04.11.2022, rezultatul 

alegerilor parțiale ale reprezentanților studenților desfășurate pentru ocuparea locului vacant de membru 

în Consiliul Facultății de Inginerie și ocuparea acestuia de către studentul Ochian Ștefan-Daniel. 

Art.3. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8403/04.11.2022, rezultatul 

alegerilor parțiale ale studenților desfășurate pentru ocuparea locului vacant de membru în Senatul 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, reprezentant al Facultății de Științe ale Educației, 

Drept și Administrație Publică, și ocuparea acestuia de către studenta Corobea Ionela-Alina-Damiana.  

Art.4. Se depune jurământul de către studenta Corobea Ionela-Alina-Damiana, în vederea 

îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea mandatului parțial. 

Art.5. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8403/04.11.2022, rezultatul 

alegerilor parțiale ale studenților 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 studentul Derveșteanu Marian-Cătălin.  

Art.6. Se depune jurământul de către studentul Derveșteanu Marian-Cătălin, în vederea 

îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea mandatului parțial. 

Art.7. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8403/04.11.2022, rezultatul 

alegerilor parțiale ale studenților 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 studenta Ilinca Iulia-Vasilica.  

Art.8. Se depune jurământul de către studenta Ilinca Iulia-Vasilica, în vederea îndeplinirii 

condițiilor pentru exercitarea mandatului parțial. 

Art.9. Se aprobă, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței, trecerea locului vacant de 

student senator, reprezentant al Facultății de Științe Economice, de la Comisia pentru jurisdicții, 

incompatibilități, validări, conflicte de interese și controlul activității manageriale  la Comisia 

pentru activități de învățământ, cercetare științifică și dezvoltare instituțională. 
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Art.10. Se aprobă includerea studenților Corobea Ionela-Alina-Damiana și Derveșteanu 

Marian-Cătălin, ca membri, în Comisia pentru jurisdicții, incompatibilități, validări, conflicte de 

interese și controlul activității manageriale. 

Art.11. Se aprobă includerea studentei Ilinca Iulia-Vasilica, ca membru, în Comisia pentru 

activități de învățământ, cercetare științifică și dezvoltare instituțională. 

Art.12. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8940/24.11.2022, calendarul de 

alegeri ale reprezentanților studenților pentru locurile vacante din Consiliul Facultății de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică și din Consiliul Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, după cum urmează: 

- 24.11.2022 - 06.12.2022, ora 1200 – depunerea candidaturilor; 

- 08.12.2022 – primul tur de scrutin; 

- 13.12.2022 – al doilea tur de scrutin; 

- 14.12.2022, ora 1200 – depunerea contestațiilor. 

Art.13. Se validează hotărârile Consiliului de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, emise în perioada 01.10.2022-31.10.2022, în conformitate cu Raportul Comisiei pentru 

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

cu nr. 763/Senat/17.11.2022, și cu propunerea din cadrul ședinței de amânare de la validare a art. 9 din 

hotărârea Consiliului de Administrație nr. 53/25.10.2022. 

Art.14. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8544/10.11.2022, repartizarea 

fondului de burse, contribuția de 5% a componentelor, din venituri proprii, la fondul de burse, grila de 

punctaj pentru acordarea burselor sociale și cuantumul burselor pentru semestrul I al anului universitar 

2022-2023, după cum urmează: 

- bursa de performanță științifică – 1100 lei; 

- bursa de merit – 800 lei; 

- bursa specială – 400 lei; 

- bursa pentru stagii de studii (mobilități) – 600 lei; 

- bursa socială – 600 lei; 

- bursa socială ocazională – 600 lei; 

- bursa de sprijin financiar pentru continuarea studiilor – 300 lei. 

Art.15. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8541/10.11.2022, numărul de zile 

lucrătoare de concediu de odihnă, în anul universitar 2022-2023, pentru cadrele didactice titulare ale 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Art.16. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8641/14.11.2022, planificarea 

concediilor de odihnă în anul universitar 2022-2023 pentru personalul didactic la nivelul Facultății de 

Științe Economice, al Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, al Facultății de 

Inginerie, al Facultății de Științe Medicale și Comportamentale și al Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic. 
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Art.17. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8543/10.11.2022, Raportul 

privind modul de organizare a formării continue în anul universitar 2021-2022. 

Art.18 Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8091/26.10.2022, Raportul 

privind activitatea de cercetare științifică pe anul universitar 2021-2022. 

Art.19. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8554/10.11.2022, modificarea 

Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic. 

Art.20. Se avizează, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 8238/31.10.2022 și                 

nr. 4849/06.07.2022 și cu preluarea recomandărilor comisiilor specializate ale Senatului universitar, 

propunerea Consiliului de Administrație privind modificarea componenței Comisiei de Etică a 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, după cum urmează: 

- prof. univ. dr. Amalia Venera Todoruț; 

- conf. univ. dr. Florin Grofu; 

- conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu; 

- conf. univ. dr. Viorica Mariela Ungureanu; 

- jr. Maria Radu; 

- jr. George Danciu; 

- Nicoleta Meche; 

- stud. Alina Ciocan (Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale); 

- stud. Denisa Geamănu (Facultatea de Inginerie). 

Art.21. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8324/02.11.2022, solicitarea 

privind completarea componenței echipei de implementare a proiectului cu titlul „Dezvoltarea 

infrastructurii digitale a UCB în vederea pregătirii pentru meseriile viitorului”, după cum urmează: 

- Conf. univ. dr. Florin Grofu – responsabil tehnic; 

- Ș.l. dr. ing. Alin Nioață – responsabil tehnic; 

- Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă – responsabil tehnic; 

- CS III dr. Flavius Cristian Mărcău – responsabil tehnic; 

- Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – responsabil tehnic; 

- Conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu – responsabil tehnic; 

- Lect. univ. dr. Elena Paliță – responsabil tehnic; 

- Ing. Adrian Nicolae Fîcea – responsabil tehnic. 

Art.22. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8326/02.11.2022, inițiativa în procesul 

de elaborare și depunere, ca partener, a proiectului cu finanțare din diferite fonduri la nivelul Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cu titlul „Fostering Development Education and Addressing Global 

Challenges in the European Union” (Europe-SUSTAIN), înregistrată cu nr. 8275/01.11.2022. 

Art.23. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8325/02.11.2022, solicitarea Facultății 

de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 8269/01.11.2022, privind reducerea taxei de 

școlarizare, aferentă anului universitar 2022-2023, pentru studenta Acsinte P. Paula, programul de studii 

universitare de masterat Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și în traumatologia sportivă, anul I – 50 %. 
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Art.24. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8542/10.11.2022, solicitarea 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, înregistrată cu nr. 8479/08.11.2022, privind 

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

- Băltărețu M. Dragoș-Alin, programul de formare psihopedagogică, Nivelul I – studenți, anul II – 25%; 

- Plăstoi M.F. Răzvan Marian, programul de formare psihopedagogică, Nivelul I – studenți, anul I – 50%; 

- Codreș D.D. Ștefania Bianca, programul de formare psihopedagogică, Nivelul I – studenți, anul II – 50%; 

- Petrescu M. Mihaela Loredana, programul de formare psihopedagogică, Nivelul II – masteranzi, anul I – 50%; 

Art.25. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8637/14.11.2022, solicitarea 

Facultății de Științe Economice, înregistrată cu nr. 8536/10.11.2022, privind reducerea taxei de 

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

- Aninoiu G. Raveca, programul de studii universitare de masterat Control, audit și expertiză 

financiar-contabilă, anul I – 50%; 

- Răbonțu A. Darius-Zenovian, programul de studii universitare de licență Economia comerțului, 

turismului și serviciilor, anul II – 50%. 

Art.26. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8540/10.11.2022, solicitarea 

Facultății de Științe Medicale și Comportamentale privind schimbarea statutului din statut cu taxă 

finanțat prin programul ROSE în statut cu taxă pentru studenții Cîmpeanu N. Nicolae Sorin și 

Ciobanu M. Andreea, înmatriculați la programul de studii postuniversitare de conversie profesională 

Educație Fizică și Sportivă, în anul universitar 2022-2023. 

Art.27. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8655/15.11.2022, propunerea 

privind înlocuirea doamnei Vasiescu Elena cu doamna Grecescu Oana Constantina în echipa de 

implementare a proiectului cu titlul: „Creșterea capacității de cercetare a UCB prin investiții în 

infrastructură de tip Cloud și BigData”, ID 125142. 

Art.28. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8643/14.11.2022, Programul 

Anual al Achizițiilor Publice aferent proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii digitale a UCB 

în vederea pregătirii pentru meseriile viitorului”, contract de finanțare nr. 14056/16.09.2022. 

Art.29. Se aprobă, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 8642/14.11.2022 și                           

nr. 8919/23.11.2022, echipa de implementare a contractului de cercetare nr. 3/01.11.2022 cu titlul: 

„Cercetări asupra fiabilității echipamentelor din SC Pokwegtrans SRL”, după cum urmează: 

- Ș.l. dr. ing. Ionici Cristina Felicia – director proiect; 

- Lect. univ. dr. Bărbăcioru Carmen Iuliana – expert cercetare; 

- Ș.l. dr. Mihuț Nicoleta Maria – expert cercetare; 

- Prof. univ. dr. Boncea Amelia Georgiana – expert cercetare; 

- Ș.l. dr. ing. Nioață Alin – expert cercetare; 

- Ș.l. dr. Tudorache Adriana – expert cercetare. 

Art.30. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8901/23.11.2022, Referatul privind 

transformarea postului de secretar I (M), ocupat de doamna Merfu Daniela, în secretar III (S), în 

vederea promovării pe un grad de nivel superior. 
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Art.31. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8640/14.11.2022, Referatul 

privind transformarea postului de referent de specialitate III (S), ocupat de doamna Popescu Oana-Anca,  

în referent de specialitate II (S), în vederea promovării pe un grad de nivel superior.  

Art.32. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8898/23.11.2022, solicitarea Facultății 

de Inginerie, înregistrată cu nr. 8837/21.11.2022, privind reducerea taxei de școlarizare, aferentă anului 

universitar 2022-2023, pentru studenta Popescu I. Oana-Anca, programul de studii universitare de licență 

Automatică și informatică aplicată, anul IV – 50%. 

Art.33. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8897/23.11.2022, solicitarea 

Facultății de Științe Economice, înregistrată cu nr. 8646/15.11.2022, privind reducerea taxei de 

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

- Simion M.C. Mircea-Petrișor, programul de studii universitare de licență Drept IF, anul I – 25%; 

- Băltărețu M. Dragoș-Alin, programul de studii universitare de licență Drept IF, anul III – 25%; 

- Pomană C. Elena, programul de studii universitare de licență Drept IF, anul IV – 25%; 

- Mazilu P. Ioana-Elisabeta, programul de studii universitare de masterat Administrarea și 

conducerea unităților de învățământ, anul I – 50%; 

- Popescu D. Alina-Georgiana, programul de studii universitare de masterat Administrarea și 

conducerea unităților de învățământ, anul I – 50%; 

- Bachichie N. Maria-Cristina, programul de studii universitare de masterat Administrarea și 

conducerea unităților de învățământ, anul II – 50%; 

- Boantă G. Adelina, programul de studii universitare de masterat Administrarea și conducerea 

unităților de învățământ, anul II – 50%; 

- Radu I. Rodica, programul de studii universitare de masterat Administrarea și conducerea 

unităților de învățământ, anul II – 50%. 

Art.34. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8905/23.11.2022, rectificarea 

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

desfășurate la nivelul Facultății de Științe Economice. 

Art.35. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8899/23.11.2022, Bugetul de venituri 

și cheltuieli al Concursului național de eseuri Economia privită prin ochii mei, Ediția a VI-a, 2022, desfășurat 

la nivelul Facultății de Științe Economice. 

Art.36. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8900/23.11.2022, componența 

echipei de implementare a contractului de cercetare științifică nr. 5/22.11.2022, cu titlul „Studii și 

cercetări privind îmbunătățirea performanțelor sculelor așchietoare”, după cum urmează: 

- Ș.l. dr. Mihuț Nicoleta Maria – director proiect; 

- Ș.l. dr. ing. Nioață Alin – responsabil CTE în cercetare-proiectare; 

- Conf. univ. dr. ing. Pasăre Minodora Maria – expert inginer mecanic; 

- Ș.l. dr. ing. Ionici Cristina-Felicia – responsabil proces; 

- Conf. univ. dr. Tătar Adina Milena – responsabil proces; 

- Ș.l. dr. ing. Rădulescu Constanța – expert inginer mecanic. 
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Art.37. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8920/23.11.2022, Referatul 

privind transformarea postului de referent de specialitate III (S), ocupat de domnul Vintilescu Răzvan, 

în referent de specialitate II (S), în vederea promovării pe un grad de nivel superior.  

Art.38. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8903/23.11.2022, îndreptarea 

erorii materiale din Planul de învățământ pentru programul de studii universitare de licență                

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

Administrație Publică. 

Art.39. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8902/23.11.2022, îndreptarea 

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

profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, Pedagogia Învățământului 

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

Drept și Administrație Publică. 

Art.40. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8909/23.11.2022, calendarul 

pentru desfășurarea concursului de ocupare a funcției de decan, la facultățile coordonate de decani 

interimari, respectiv Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică, după cum urmează: 

✓ 05.12.2022 - 09.12.2022 – depunerea candidaturilor; 

✓ 15.12.2022 - 16.12.2022 – susținerea conferinței și obținerea avizului Consiliului facultății; 

✓ Depunerea contestațiilor în termen de 24 de ore de la avizare; 

✓ Rezolvarea contestațiilor în termen de 48 de ore de la data depunerii acestora; 

✓ 16.01.2023 – desfășurarea concursului și afișarea rezultatelor; 

✓ Depunerea contestațiilor în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor; 

✓ Soluționarea contestațiilor în termen de 48 de ore de la depunerea acestora; 

✓ 20.01.2023 – afișarea rezultatelor finale; 

✓ 26.01.2023 – validarea rezultatelor de către Senatul universitar. 

Art.41. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8910/23.11.2022, componența 

comisiei de concurs, pentru concursul de ocupare a funcției de decan, la facultățile coordonate de decani 

interimari, respectiv Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică, după cum urmează: 

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

- Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă – membru; 

- Prof. univ. dr. Amalia Venera Todoruț – membru; 

- Prof. univ. dr. Diana Mihaela Țîrcă – membru; 

- Conf. univ. dr. Florin Grofu – membru; 

- Lect. univ. dr. Ion Bogdan Chepea – reprezentant sindicat; 

- Prof. univ. dr. Mihai Cruceru – membru supleant. 
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Art.42. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8910/23.11.2022, componența 

comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru concursul de ocupare a funcției de decan, la facultățile 

coordonate de decani interimari, respectiv Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale 

Educației, Drept și Administrație Publică, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Tiberiu-Horațiu Gorun – președinte; 

- Lect. univ. dr. Virgil Ion Popovici – membru; 

- Prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși – membru; 

- Prof. univ. dr. Lucia Paliu Popa – membru; 

- Prof. univ. dr. Cecilia Irina Răbonțu – membru; 

- Lect. univ. dr. Ion Bogdan Chepea – reprezentant sindicat; 

- Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă  – membru supleant. 

Art.43. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8896/23.11.2022, îndreptarea 

erorii materiale din adresa înregistrată cu nr. 8072/25.10.2022, privind salariul de bază stabilit pentru 

funcția de conducere de Director general administrativ. 

 

 
 

 

 

Președinte Senat, 
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Lect. univ. dr. Ana-Daniela Bobaru           
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Redactată, 

Nicolița Vlăduțu 


