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HOTĂRÂREA NR. 28 
 

 

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

extraordinară din 28 decembrie 2022, 
 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10231/21.12.2022, Tematica și 

Bibliografia pentru concursul de ocupare a funcției de decan la Facultatea de Științe Economice și la 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică – Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10252/22.12.2022, propunerea 

privind Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024 – Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10317/22.12.2022, Regulamentul 

de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul 

universitar 2023-2024.  

Art.4. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10248/22.12.2022, Metodologia 

privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor: examene de licență/disertație la 

Facultatea de Științe Economice.  

Art.5. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10251/22.12.2022, Metodologia 

privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor: examene de licență/disertație la 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică. 

Art.6. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10247/22.12.2022, Metodologia 

privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor: examene de licență/ disertație la 

Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. 

Art.7. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10249/22.12.2022, Metodologia 

privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare la Facultatea de 

Inginerie. 

Art.8. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10245/22.12.2022, Metodologia 

privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la programele de formare 

psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Art.9. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10259/22.12.2022, rectificarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al Concursului național de eseuri Economia văzută prin ochii mei, ediția 

a VI-a, 2022, de la nivelul Facultății de Științe Economice. 

Art.10. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10254/22.12.2022, numirea 

doamnei conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu în funcția de director interimar al Institutului de Cercetare, 

Dezvoltare și Inovare. 
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Art.11. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10246/22.12.2022, Ghidul 

pentru elaborarea lucrării metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I la nivelul 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Art.12. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10258/22.12.2022, Bugetul de 

venituri și cheltuieli al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, aferent anului 2022, rectificat 

conform Actelor adiționale nr. 3 și nr. 4 la Contractul instituțional pe anul 2022. 

Art.13. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 10260/22.12.2022, Planul Anual 

al Achizițiilor Publice, aferent anului 2022, rectificat, corelat cu  Bugetul de venituri și cheltuieli al 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, aferent anului 2022, rectificat conform Actelor 

adiționale nr. 3 și nr. 4 la Contractul instituțional pe anul 2022. 

 

 

 
 

 

Președinte Senat, 

Prof. univ. dr. Tiberiu-Horațiu Gorun 
 

 

 

 

 
 

Secretar General Senat, 

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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Tematică  

1. Managementul și evaluarea calității în învățământul universitar;  

2. Organizarea și funcționarea universității;  

3. Organizarea programelor de studii universitare; 

4. Evaluarea externă în vederea autorizării/acreditării programelor de studii (licență și masterat); 

5. Norma universitară; 

6. Etica universitară; 

7. Elaborarea și aprobarea planurilor de învățământ; 

8. Managementul resurselor umane; 

9. Alocarea creditelor transferabile; 

10. Mobilitatea academică, întreruperea studiilor, retragerea de la studii, exmatricularea și 

reînmatricularea, admiterea la a doua specializare; 

11. Admiterea la studii universitare de licență; 

12. Finalizarea studiilor universitare de licență; 

13. Structuri și funcții de conducere în universitate – atribuțiile decanului, directorului de 

departament și ale consiliului facultății; 

14. Cercetarea științifică în universitate; 

15. Finanțarea universității; 

16. Eficacitate și eficiență în managementul educațional.  

 

Bibliografie  

1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările 

ulterioare;  

3. Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calității educației; 
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4. Ordinul nr. 5146/2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite 

transferabile; 

5. OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de 

învățământ superior (www.aracis.ro/proceduri); 

7. Carta Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (www.utjiu.ro); 

8. Regulamentul de organizare și funcționare a Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

(www.utgjiu.ro); 

9. Regulamentul de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de  

credite transferabile (www.utgjiu.ro); 

10. Regulament privind alegerea și constituirea organismelor colegiale și ocuparea funcțiilor 

executive în UCB (www.utgjiu.ro);  

11. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (www.utgjiu.ro); 

12. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

(www.utgjiu.ro); 

13. Ordinul nr. 5824/2021 din 17 decembrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a 

fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază şi finanțarea suplimentară a instituțiilor de 

învățământ superior de stat din România, pentru anul 2022; 

14. Ordinul nr. 3106/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

examenelor de licență/diploma/disertație (www.utgjiu.ro); 

15. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studii universitare de licență și masterat 

(www.utgjiu.ro); 

16. Ordinul 3126/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea cercetării științifice 

universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2022; 

17. Alois Gherguț, Management general și strategic în educație. Ghid practic, Editura Polirom, 

București, 2016. 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU 






