
Rezultatele selecției studenților pentru activitățile de voluntariat în perioada 01.11.2016-01.10.2017                                                                                                                  

 în cadrul Universității „Constantin Brâncu群i” din Târgu-Jiu 

 

Nr. 
crt . 

Titlul 
postului 

Sarcini Atribu ții  Facultate Nr. 
ore/zi 

Număr studenți 

1. Tehnician 
laborator 
Ingineria 
Sistemelor 

 

Se ocupă de funcționarea 
instalațiilor 群i echipamentelor din 
laborator 群i asigurarea bunei 
desfă群urări a procesului de 
învățământ 

-Verificarea permanentă a funcționării 
aparaturii din laborator 

Facultatea de 
Inginerie 群i 
Dezvoltare 
Durabilă 

2 ore Ple群u Alexandru-
Mădălin 

 
Sorescu Alexandru-

Marin 
2. Tehnician 

laborator 
Ingineria 
Mediului 

 

Se ocupă de funcționarea 
instalațiilor 群i echipamentelor din 
laborator 群i asigurarea bunei 
desfă群urări a procesului de 
învățământ 

-Verificarea permanentă a funcționării 
aparaturii din laborator 

Facultatea de 
Inginerie 群i 
Dezvoltare 
Durabilă 

2 ore Bălăceanu Maria-
Mirabela 

3. Referent – 
Facultatea de 
Inginerie 群i 
Dezvoltare 
Durabilă 

-Participă la realizarea 
materialelor de promovare 
-Participă la acțiunile de 
promovare 
-Participă la organizarea 
evenimentelor în universitate 

-Elaborarea materialelor de promovare 
-Pregăte群te evenimentele desfă群urate în 
universitate 
-Asigură prezentarea ofertei 
educaționale a universității 

Decanat  
 

Facultatea de 
Inginerie 群i 
Dezvoltare 
Durabilă 

2 ore Piele Sidonia-
Gabriela 

4. 
web designer 

Va trebuie să asigure elaborarea 
site-ului: design site,  introducere 
conţinut şi dezvoltare. 

- creare site web 
- crearea şi producerea de materiale 

publicitare 
- pregătirea materialelor pentru tipar 
- pregătirea banner-elor şi a anunţurilor 

pentru prezentările web 
- ilustraţii 

Facultatea de 
Ştiinţe Economice/ 
Centrul de Studii 

Economice 
Fundamentale şi 

Aplicative 

2 ore Gardelli Marius 

5. 
web designer 

Va trebuie să asigure actualizeze 
site-ului: design site,  introducere 
conţinut şi dezvoltare. 

- Actualizarea site-ului facultăţii 
- crearea şi producerea de materiale 

publicitare 

Facultatea de 
Ştiinţe Economice 

2 ore Marcu Marian-Sorin 



- pregătirea banner-elor şi a anunţurilor 
pentru prezentările web 

- ilustraţii 

6. Tehnicieni 
laborator IT 

Va trebuie sa verificare 
calculatoarele, să intreţină 
echipamentele IT, etc 

- Intretinere si depanarea sistemelor de 
calcul 

- Instalare, actualizare aplicatii software 
- Asistenta tehnică hardware si software 

in cadrul laboratoarelor de informatica 

Facultatea de 
Ştiinţe Economice/ 

Laboratoarele 
B112, B114 si CD 

110 

2 ore Boblea Nicolae-
Adrian 

7. Secretar 
 

- acordă sprijin decanului, 
directorului Centrului de studii ID 
din cadrul facultăţii, membrilor 
Consiliului facultăţii şi 
secretarului facultăţii în vederea 
desfăşurării în bune condiţii a 
activităţii facultăţii ; 
- acordă sprijin decanului, 
directorului Centrului de studii ID 
din cadrul facultăţii, membrilor 
Consiliului facultăţii şi 
secretarului facultăţii în 
gestionarea relaţiei cu studenţii şi 
cadrele didactice; 
- acordă sprijin decanului 
facultăţii în gestionarea în bune 
condiţii a activităţilor facultăţii 
prin monitorizarea acţiunilor 
planificate şi aducerea lor în 
atenţia decanului în timp necesar 
pentru organizarea în bune 
condiţii a acestora;  
- acordă sprijin secretarului 
facultăţii în activitatea curentă de 
secretariat; 
- asigură transmiterea 

- participarea la întocmirea şi 
tehnoredactarea situaţiilor solicitate 
conducerii şi secretariatului  facultăţii; 
- participarea la anunţarea cadrelor 
didactice şi studenţilor cu privire la data 
de desfăşurare a şedinţelor/diverselor 
evenimente organizate de facultate sau 
universitate; 
- participarea la elaborarea şi afişarea  la 
avizierele facultăţii a informaţiilor 
necesare studenţilor şi cadrelor 
didactice; 
- menţinerea legăturii cu şefii de an în 
ceea ce priveşte soluţionarea 
problemelor curente ale studenţilor şi 
preocupare pentru soluţionarea cu 
celeritate a acestora; 
- ţinerea evidenţei acţiunilor planificate 
şi a termenelor de elaborare şi înaintare 
a situaţiilor solicitate de conducerea 
universităţii sau de alte instituţii; 
- monitorizarea noutăţilor legislative în 
domeniul educaţional; 
- gestionarea contractelor de studii ale 
studenţilor după încheierea acestora şi 
predarea lor de către îndrumătorii de an 

Facultatea de 
Ştiinţe Juridice/ 

Secretariatul 
facultăţii 

2 ore 
 

Grapă Constantin 
 
 

Didea Ionica-
Florentina 

 
 

Vîrdarie Denisa-
Vasilica 

 
 

Cernăianu Andreea-
Eliza 



corespondenţei între facultate şi 
rectorat/alte instituţii; 

la secretariatul facultăţii; 
- participare la gestionarea dosarelor 
studenţilor; 
- sprijinirea comisiei de acordare a  
burselor şi biletelor de tabără; 
- transmiterea corespondenţei între 
facultate şi rectorat/alte instituţii; 
- desfăşurarea de alte activităţi pentru 
buna funcţionare a facultăţii; 

8. Secretar de 
departament 

 

- acordă sprijin membrilor 
departamentului în vederea 
desfăşurării în bune condiţii a 
activităţii departamentului; 
- acordă sprijin directorului de 
departament şi membrilor 
Consiliului Departamentului în 
realizarea atribuţiilor specifice 
acestora; 
- acordă sprijin membrilor 
departamentului în gestionarea 
relaţiei cu studenţii şi cadrele 
didactice; 
 

- documentare în vederea sprijinirii 
directorului de departament în ceea ce 
priveşte întocmirea planurilor de 
învăţământ în concordanţă cu 
standardele ARACIS, exigenţele pieţii 
muncii şi în vederea corelării acestora cu 
planurile de învăţământ ale facultăţilor 
de profil din ţară şi străinătate; 
- monitorizarea noutăţilor legislative;  
- participare la întocmirea dosarelor de 
autoevaluare în vederea evaluării 
academice a programelor de studii din 
cadrul facultăţii sau în vederea înfiinţării 
de noi programe de studii; 
- participare la întocmirea situaţiilor 
solicitate departamentului şi asigurarea 
tehnoredactării acestora; 
- centralizarea opţiunilor studenţilor în 
ceea ce priveşte disciplinele opţionale şi 
facultative; 
- centralizarea fişelor de plata cu ora ale 
cadrelor didactice; 
- participare la realizarea dosarelor 
personale ale cadrelor didactice; 
- asigurarea transmiterii corespondenţei 
între departament şi secretariatul 

Facultatea de 
Ştiinţe Juridice/ 
Departamentul 

Ştiinţe Juridice şi 
Carieră judiciară 

2 ore 
 

Iona群cu Elena-
Andreea 

 
 

Cîndea Ana-Maria 
 
 

Cimpu Georgiana 



facultăţii; 
- sprijinirea directorului de departament 
în organizarea concursurilor pentru 
ocuparea posturilor didactice vacante; 
- sprijinirea directorului de departament 
şi membrilor consiliului departamentului 
în organizarea şi gestionarea bazei de 
date a departamentului; 
-  sprijinirea membrilor departamentului 
în organizarea, gestionarea şi 
actualizarea fişelor de discipline; 
- sprijinirea  directorului de departament 
la tehnoredactarea fişelor de post ale 
cadrelor didactice; 
- sprijinirea directorului de departament 
în monitorizarea efectuării activităţilor 
didactice de către cadrele didactice; 
-  urmărirea noutăţilor editoriale în 
domeniul juridic şi aducerea lor la 
cunoştinţa cadrelor didactice; 
- desfăşurarea de alte activităţi pentru 
buna funcţionare a departamentului; 

9. Secretar de 
departament 

 

- acordă sprijin cadrelor didactice 
în organizarea, centralizarea şi 
gestionarea bazei de date a 
facultăţii privind cercetarea 
ştiinţifică; 
- acordă sprijin conducerii 
facultăţii şi cadrelor didactice în 
activitatea de organizare de 
evenimentelor ştiinţifice la nivelul 
facultăţii; 
- acordă sprijin colegiului 
editorial al revistei Analele UCB, 
Seria Ştiinţe Juridice în ceea ce 

- participarea la întocmirea situaţiilor 
privind cercetarea ştiinţifică la nivelul 
facultăţii; 
- colectarea, centralizarea şi gestionarea 
baza de date a facultăţii privind 
cercetarea ştiinţifică; 
- participarea la elaborarea, 
tehnoredactarea, multiplicarea şi 
diseminarea invitaţiilor, pliantelor şi 
afişelor evenimentelor ştiinţifice 
organizate la nivelul facultăţii; 
- urmărirea manifestărilor ştiinţifice 
organizate de instituţiile/facultăţile cu 

Facultatea de 
Ştiinţe Juridice/ 
Departamentul 

Ştiinţe Juridice şi 
Carieră judiciară 

2 ore 
 

Uța Ana-Maria 



priveşte editarea în bune condiţii a 
revistei; 
- acordă sprijin cadrelor didactice 
în ceea ce priveşte traducerea 
articolelor ştiinţifice; 

profil juridic din ţară şi străinătate şi le 
aduce la cunoştinţa cadrelor didactice şi 
studenţilor facultăţii; 
- participarea la machetarea revistei  
Analele UCB, Seria Ştiinţe Juridice în 
vederea publicării şi indexării acesteia în 
baze de date internaţionale; 
- participarea la demersurile  colegiului 
editorial al  revistei  Analele UCB, Seria 
Ştiinţe Juridice de indexare a acesteia şi 
în alte baze de date internaţionale; 
- realizarea, alături de cadrele didactice, 
a traducerii în limba engleză sau în 
limba franceză a articolelor ştiinţifice 
elaborate; 

10. Secretar Sarcini de secretariat  întocmeşte diversele documente 
 înregistrarea diverselor documente 

intrate 群i ie群ite din facultate 
 asigură arhivarea documentelor, 

conform normelor legale în vigoare 
 realizează orice sarcini dispuse de 

群efii ierarhici, pentru bunul mers al 
acesteia 

 asigură informarea cu politețe 群i 
profesionalism a solicitărilor din 
interiorul 群i afara instituției legate de 
activitatea facultății 

 informează studenții, prin afi群are 
asupra tuturor evenimentelor din 
cadrul facultății 

 promovarea programelor de studii 
ale FSEMP 

 organizarea 群i gestionarea Standului 
FSEMP, în săptămâna ”訓coala 
Altfel” 

Facultatea de 
訓tiințe ale 

Educației 群i 
Management 

Public 

4 ore Lebedinscaia Corina 
 
 
 

Gangan Veronica 



11. Secretar Sarcini de secretariat  întocmeşte diversele documente 
legate de bunul mers al DPPD; 
 centralizează şi distribuie fişele de 
plata cu ora pentru personalul didactic 
titular, asociat şi fişele de pontaj pentru 
personalul didactic auxiliar; 
 întocmeşte situaţiile statistice 
solicitate de compartimentele interesate 
din cadrul UCB; 
 realizează orice sarcini dispuse de 
şefii ierarhici sau de conducerea 
universităţii, pentru bunul mers al 
acesteia; 
 asigură informarea cu politeţe şi 
profesionalism a solicitărilor din 
interiorul şi afara instituţiei legate de 
activitatea departamentului  şi facultăţii; 
 informează studenţii, prin afişare 
asupra tuturor evenimentelor  de studiu 
din cadrul departamentului. 
 

D.P.P.D. 4 Popa Simona 

12. Asistent 
cercetare 

1.Desfă群oară activități de sprijin 
logistic 群i de birotică 
 
 
 

2.Desfă群oară activități de cercetare 

1.1.Participă la organizarea de 
conferințe, simpozioane, dezbateri 
publice ale IPPASE; 
1.2.Efectuează activități administrative 
群i de secretariat; 
2.1.Colectare date pe teren prin diferite 
instrumente de cercetare (chestionare, 
interviuri, anchete etc.); 
2.2.Centralizare 群i interpretare date în 
cadrul proiectelor 群i contractelor de 
cercetare; 
2.3.Centralizează datele obținute din 
interviuri, chestionare 群i anchete 
sociologice. 

IPPASE 3 ore Ilie群i Otilia Ionela 
 
 

訓oiogea Claudia-
Ioana 

 
 

訓omîldoc Bianca 
Mihaela 



13. Administrator 
financiar 

Corespondenta documente, 
arhivare documente, initiere 
evidenta primara, intocmire 
dispozitii plata/incasare, punctaje 
diferite, etc. 

Corespondenta documente, arhivare 
documente, initiere evidenta primara, 
intocmire dispozitii plata/incasare, 
punctaje diferite, etc. 

Serviciu financiar 
- contabilitate 

2 
ore/zi= 

1 
semestr

u 

Lazăr Ionuț-Victora群 
Cochior Elena-

Claudia 

Bălan Maria-
Alexandra 

14. Referent 
 

-Participă la realizarea 
materialelor de promovare 
-Participă la acțiunile de 
promovare 
-Participă la organizarea 
evenimentelor în universitate 

- Elaborare materiale promovare 
- Pregăte群te evenimentele desfă群urate în 
universitate 
- Asigură prezentarea ofertei 
educaționale a Universităţii 

Compartiment 
Informare, 
Promovare, 
Comunicare 

2 ore Mo群oi 訓tefan 
Cristian 

 

 

         Prorector, 
 Prof. univ. dr. ing. 訓tefan Ghimi群i 

 
 


