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HOTĂRÂREA NR. 27 
 

 

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

ordinară din 15 decembrie 2022, 
 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art.1. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9912/14.12.2022, rezultatul 

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

în Consiliul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, și ocuparea acestuia de 

către studentul Ștefan Ionuț Alexandru. 

Art.2. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9912/14.12.2022, rezultatul 

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

în Consiliul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, și ocuparea acestuia de către 

studenta Prohap Genoveva Minuța. 

Art.3. Se validează hotărârile Consiliului de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu, emise în perioada 01.11.2022-30.11.2022, în conformitate cu Raportul Comisiei pentru 

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

cu nr. 808/Senat/14.12.2022. 

Art.4. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9776/09.12.2022, Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în cadrul Universității 

,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, aferent promoției anului universitar 2022-2023. 

Art.5. Se amână, până la proxima ședință a Senatului universitar, punctele 4, 5 și 6 de pe ordinea 

de zi, respectiv: 

„ 4. Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii pentru studiile universitare 

de licență și masterat în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, pentru anul 

universitar 2023-2024 și a Metodologiilor privind organizarea și desfășurarea admiterii la nivelul 

componentelor.” 

„ 5. Aprobarea cuantumului taxelor de școlarizare, pentru anul I și pentru anii superiori, în anul 

universitar 2023-2024, la nivelul componentelor.” 

„ 6. Aprobarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024.” 

Art.6. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9940/15.12.2022, Raportul anual 

privind gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii și a rezultatelor inventarierii documentelor 

școlare la sfârșitul anului universitar 2021-2022. 

Art.7. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9335/05.12.2022, propunerea 

privind numirea domnului lect. univ. dr. Novac Claudiu Chiriac în funcția de director interimar al 

Centrului Consiliere și Orientare în Carieră. 
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Art.8 Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9337/05.12.2022, Planul de 

evaluare internă a calității programelor de studii universitare pentru anul universitar 2022-2023. 

Art.9. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9656/07.12.2022, componența 

comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante din Statele de funcții de personal didactic de la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept 

și Administrație Publică, al Facultății de Științe Economice și al Facultății de Inginerie, scoase la concurs 

în semestrul I al anului universitar 2022-2023, după cum urmează: 

❖ Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

➢ Departamentul de Științe Juridice și Administrative 

▪ pentru postul de lector universitar, poziția 20: 

✓ Comisia de concurs: 

- Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe Gavrilescu – președinte; 

- Conf. univ. dr. Elena-Giorgiana Simionescu – membru; 

- Conf. univ. dr. Laura-Magdalena Trocan – membru; 

- Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru; 

- Conf. univ. dr. Octavia-Maria Cilibiu – membru; 

- Lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu – membru supleant; 

- Lect. univ. dr. Ana-Daniela Bobaru – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Prof. univ. dr. Vasile-Sorin Purec – președinte; 

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

- Conf. univ. dr. Ina-Raluca Tomescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru; 

- Lect. univ. dr. Paul-Bogdan Zamfir – membru; 

- Lect. univ. dr. Alina-Georgiana Holt – membru supleant; 

- Lect. univ. dr. Viorica-Mihaela Frîntu – membru supleant. 

▪ pentru postul de asistent universitar, poziția 35: 

✓ Comisia de concurs: 

- Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe Gavrilescu – președinte; 

- Conf. univ. dr. Elena-Giorgiana Simionescu – membru; 

- Conf. univ. dr. Laura-Magdalena Trocan – membru; 

- Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru; 

- Conf. univ. dr. Octavia-Maria Cilibiu – membru; 

- Lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu – membru supleant; 

- Lect. univ. dr. Ana-Daniela Bobaru – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Prof. univ. dr. Vasile-Sorin Purec – președinte; 

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

- Conf. univ. dr. Ina-Raluca Tomescu – membru; 
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- Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru; 

- Lect. univ. dr. Paul-Bogdan Zamfir – membru; 

- Lect. univ. dr. Alina-Georgiana Holt – membru supleant; 

- Lect. univ. dr. Viorica-Mihaela Frîntu – membru supleant. 

➢ Departamentul de Litere, Științele Educației și Relații Internaționale 

▪ pentru postul de lector universitar, poziția 17: 

✓ Comisia de concurs: 

- Conf. univ. dr. Ina-Raluca Tomescu – președinte; 

- Prof. univ. dr. Vasile-Sorin Purec – membru; 

- Conf. univ. dr. Hadrian Gorun – membru; 

- Lect. univ. dr. Olivia-Roxana Alecsoiu – membru; 

- Lect. univ. dr. Alina-Georgiana Holt – membru; 

- Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru supleant; 

- Conf. univ. dr. Octavia-Maria Cilibiu – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe Gavrilescu – președinte; 

- Conf. univ. dr. Elena-Giorgiana Simionescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Lorena Duduială Popescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Ana-Daniela Bobaru – membru; 

- Lect. univ. dr. Paul-Bogdan Zamfir – membru; 

- Lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu – membru supleant; 

- Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru supleant. 

▪ pentru postul de lector universitar, poziția 26: 

✓ Comisia de concurs: 

- Conf. univ. dr. Ina-Raluca Tomescu – președinte; 

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

- Prof. univ. dr. Vasile-Sorin Purec – membru; 

- Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară - membru; 

- Lect. univ. dr. Olivia-Roxana Alecsoiu – membru; 

- Lect. univ. dr. Alina-Georgiana Holt – membru supleant; 

- Conf. univ. dr. Octavia-Maria Cilibiu – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe Gavrilescu – președinte; 

- Conf. univ. dr. Elena-Giorgiana Simionescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Lorena Duduială Popescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Ana-Daniela Bobaru – membru; 

- Lect. univ. dr. Paul-Bogdan Zamfir – membru; 

- Lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu – membru supleant; 

- Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru supleant. 
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❖ Facultatea de Științe Economice 

➢ Departamentul Finanțe și Contabilitate 

▪ pentru postul de lector universitar, poziția 20: 

✓ Comisia de concurs: 

- Lect. univ. dr. Carina-Elena Stegăroiu – președinte; 

- Prof. univ. dr. Ana-Gabriela Babucea – membru; 

- Conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu – membru; 

- Conf. univ. dr. Genu-Alexandru Căruntu – membru; 

- Conf. univ. dr. Daniela-Emanuela Dănăcică – membru; 

- Prof. univ. dr. Amelia-Georgiana Boncea – membru supleant; 

- Lect. univ. dr. Gabriela Bușan – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Conf. univ. dr. Constanța Enea – președinte; 

- Prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Irina-Elena Chirtoc – membru; 

- Lect. univ. dr. Lorena Duduială Popescu – membru; 

- Lect. univ. dr. Loredana Ciurlău – membru; 

- Lect. univ. dr. Maria-Mirabela Florea Ianc – membru supleant; 

- Lect. univ. dr. Mariana-Claudia Mungiu-Pupăzan – membru supleant. 

❖ Facultatea de Inginerie 

➢ Departamentul Energie, Mediu și Agroturism 

▪ pentru postul de șef lucrări, poziția 17: 

✓ Comisia de concurs: 

- Prof. univ. dr. ing. Cristinel Racoceanu – președinte; 

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

- Prof. univ. dr. Daniela Cîrțînă – membru; 

- Conf. univ. dr. Roxana-Gabriela Popa – membru; 

- Lect. univ. dr. Irina-Ramona Pecingină – membru; 

- Ș.l. dr. ing. Aurora-Cătălina Ianăși – membru supleant; 

- Ș.l. dr. ing. Emil-Cătălin Schiopu – membru supleant. 

✓ Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu – președinte; 

- Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru – membru; 

- Ș.l. dr. ing. Adriana Tudorache – membru;  

- Ș.l. dr. ing. Lucica Anghelescu – membru;  

- Ș.l. dr. ing. Alin Nioață – membru;  

- Ș.l. dr. ing. Alin Stăncioiu – membru supleant; 

- Ș.l. dr. ing. Cristina Felicia Ionici – membru supleant; 
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Art.10. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9654/07.12.2022, rezultatul 

concursului de selecție pentru ocuparea postului vacant de coordonator proiect partener 2 în cadrul proiectului 

cu titlul STUDENTBIZ, ID 140402, și ocuparea acestuia de către doamna prof. univ. dr. Diana-Mihaela Țîrcă. 

Art.11. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9779/09.12.2022,  Regulamentul privind 

organizarea și desfășurarea programului de studii An pregătitor de limba română pentru cetățenii străini. 

Art.12. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9778/09.12.2022, Metodologia privind 

organizarea admiterii la programul de studii An pregătitor de limba română pentru cetățenii străini. 

Art.13. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9777/09.12.2022, Metodologia 

privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor la programul de studii An 

pregătitor de limba română pentru cetățenii străini.  

Art.14. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9819/12.12.2022, Raportul de 

autoevaluare a programului de studii An pregătitor de limba română pentru cetățenii străini., în 

vederea transmiterii la A.R.A.C.I.S., precum și plata taxei aferente. 

Art.15. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9782/12.12.2022, modificarea 

Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic. 

Art.16. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9845/12.12.2022, redistribuirea fondului 

de burse pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, rămas neutilizat, în cuantum de 14.298,84 lei,                      

de la Facultatea de Inginerie la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică. 

Art.17. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9846/12.12.2022, Metodologia de 

selecție a partenerilor din sectorul privat pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. 

Art.18. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9847/12.12.2022 și cu 

propunerea din cadrul ședinței, inițierea unui nou program de studii universitare de licență Energetică și 

tehnologii informatice, domeniul de studii universitare de licență Inginerie energetică, la Facultatea de 

Inginerie, și desemnarea domnului decan, conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu, persoană de contact. 

Art.19. Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de Raportul privind 

evaluarea materialelor de studiu destinate programului de studii universitare de licență Drept ID, 

pentru anul universitar 2021-2022, înaintat prin adresa înregistrată cu nr. 9913/14.12.2022. 

Art.20. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9939/15.12.2022, completarea 

listei 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”, nr. 4/16.11.2022, încheiat cu ARTEGO S.A, cu domnul ș.l. dr. Adrian Runceanu. 

Art.21. Se validează, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9949/15.12.2022, rezultatul 

concursului de selecție pentru ocuparea postului vacant de responsabil financiar în cadrul proiectului cu 

titlul „UCB susține antreprenoriatul social”, POCU/449/4/16/127047, și ocuparea acestuia de către 

doamna Raveca Szabo. 

Art.22. Se aprobă, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței, măsura nr. 2 din Programul de 

măsuri privind eficientizarea activității și atragerea de venituri suplimentare, înregistrat cu nr. 4393/23.06.2022, 

respectiv Reorganizarea institutelor de cercetare ale universității într-un singur institut de cercetare și 

finanțarea acestuia din veniturile atrase prin contracte, proiecte, activități de consultanță, alte surse legale. 
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Art.23. (1) Se aprobă, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței, ca denumirea 

institutului de cercetare rezultat după reorganizare să fie Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare. 

(2) Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare va funcționa ca structură distinctă la nivelul Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Art.24. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9948/15.12.2022 și cu propunerile 

din cadrul ședinței, componența comisiei pentru stabilirea măsurilor de implementare a recomandărilor 

formulate în Raportul de audit public intern, înregistrat cu nr. 465/21.10.2022, după cum urmează: 

- Rector, prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu; 

- Prorector, prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși; 

- Prorector, prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă; 

- Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru; 

- Conf. univ. dr. Laura-Magdalena Trocan; 

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

- Lect. univ. dr. Ana-Daniela Bobaru. 

Art.25. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9951/15.12.2022, calendarul de alegeri 

parțiale ale reprezentanților studenților pentru locurile vacante din Consiliul Facultății de Științe ale Educației, 

Drept și Administrație Publică și din Consiliul Facultății de Științe Economice, după cum urmează: 

- 15.12.2022 - 21.12.2022, ora 1200 – depunerea candidaturilor; 

- 22.12.2022 – primul tur de scrutin; 

- 10.01.2023 – al doilea tur de scrutin; 

- 11.01.2023, ora 1200 – depunerea contestațiilor. 

Art.26. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9947/15.12.2022, transmiterea unei 

adrese către Curtea de Conturi a României în vederea realizării unei misiuni de audit ad-hoc pentru clarificarea 

aspectelor formulate în Raportul de audit public intern înregistrat cu nr. 465/21.10.2022, precum și pentru 

stabilirea responsabilităților și prejudiciului, după caz, cu referire la cele reținute în Procesul-verbal, înregistrat 

cu nr. OI POCU-MEN 1300/SJCSN/12.02.2020, de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor 

bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență privind proiectul cu titlul 

„Formarea continuă a profesorilor de Chimie în societatea cunoașterii”, cod SMIS-213863. 
 

 

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 


