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Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

 

Propuneri de modificare a Cartei Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

aprobate de Senatul universitar în ședința  

din data de 7 mai 2021 

 

 

 

 

✓ Se completează Art. 29., alin. (1) și se introduce alin. (2) și va avea următorul conținut:  

Art.29. 

(1) Facultatea poate include unul sau mai multe departamente, centre ID, institute 

de cercetare, structuri departamentale, școli doctorale, școli de aplicație, școli 

postuniversitare și extensii universitare. 

(2) Formele de învățământ cu frecvență (IF) se organizează la nivelul 

departamentelor, iar formele de învățământ la distanță  (ID) se organizează la nivelul 

centrelor ID, cu respectarea legislației și standardelor de calitate naționale. 

 

✓ Se completează Art. 31., alin. (2) și va avea următorul conținut:  

Art.31. 

 (2) Structurile de conducere din Universitate sunt: Senatul universitar, Consiliul 

de Administrație, la nivelul Universității, consiliile facultăților, consiliile departamentelor, 

consiliile institutelor la nivelul facultăților, consiliul DPPD, consiliul centrului ID, la 

nivelul stucturii facultății.  

 

✓ Se modifică Art. 33., alin. (4), lit. b), respectiv alin. (7) și va avea următorul conținut: 

Art.33. 

(4) b) Funcțiile de conducere la nivelul Senatului universitar sunt: președinte, 

vicepreședinți, cancelar general secretar general. 
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(7) Institutele aflat în subordinea Senatului se organizează la nivel de departament 

structură departamentală. El are în componență departamente si centre . 

 

✓ Se modifică Art. 38., alin. (1) și va avea următorul conținut: 

Art. 38. 

(1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară și este cel mai înalt for 

de decizie și deliberare la nivelul Universității. Ca organism colegial, Senatul este condus 

de un președinte, sprijinit de 1-2 vicepreședinți și un cancelar general secretar general.  

 

✓ Se modifică Art. 41., alin. (4) și va avea următorul conținut: 

Art. 41. 

 (4) Persoana care ocupă funcția de rector și este numită sau aleasă într-o demnitate 

publică sau de conducere în cadrul unui partid politic trebuie să opteze să se 

autosuspende, la solicitarea Senatului, pentru  din una din cele două funcții în termen de 

30 de zile de la numirea sau alegerea în demnitatea publică sau de conducere în cadrul 

unui partid politic.  

 

✓ Se modifică Art. 41., alin. (5) și va avea următorul conținut: 

Art. 41. 

 (5) Persoana care ocupă o funcție de conducere sau de demnitate publică sau de 

conducere în cadrul unui partid politic și este desemnată în funcția de rector al 

Universității, trebuie să opteze, la solicitarea Senatului, pentru una din cele două funcții în 

termen de 15 zile de la numirea sau alegerea în funcția de rector. În cazul în care persoana 

nu renunță în acest termen la funcția sau la funcțiile de conducere sau de demnitate 

publică sau de conducere în cadrul unui partid politic, funcția de rector nu se ocupă și se 

organizează concurs public sau alegeri parțiale pentru aceasta, potrivit art. 209 din Legea 

nr. 1/2011, cu modificările și completările și ulterioare. În acest caz, modalitatea de 

desemnare a noului rector este aceeași cu modalitatea de desemnare a persoanei 

desemnate în funcția de rector care nu a ocupat această funcție ca urmare a 

incompatibilității și nu se organizează un  nou referendum pentru stabilirea modalității de 

desemnare a rectorului.  Dispozițiile alin. (4) se aplică, după caz, și celorlalte funcții de 

conducere. 
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✓ Se completează Art. 41. prin introducerea  alin. (7) și va avea următorul conținut: 

Art. 41. 

 (7) Persoana care ocupă funcția de Rector și angajează Universitatea într-un litigiu 

în interes personal dedus judecății, se află în conflict de înterese așa cum este stipulat la Art. 

40., alin. (2). 

 

✓ Se completează Art. 42., alin. (2) și va avea următorul conținut: 

Art.42. 

 (2) Nu pot ocupa funcții de conducere persoanele care au fost demise/revocate, 

indiferent de funcția din care au fost demise / revocate, precum și persoanele aflate într-

un litigiu cu Universitatea până la soluționarea definitivă a acestuia de către instanțele 

judecătorești. De asemenea, nu pot ocupa funcții de conducere persoanele destituite dintr-

o funcție de conducere pe perioada stabilită prin actul administrativ de sancționare. 

 

✓ Se modifică Art. 48., alin. (3), respectiv alin. (5) și va avea următorul conținut: 

Art.48.  

(3) Președintele Senatului universitar este ales prin vot direct si secret, de către 

Senat, dintre membrii acestuia, pentru o perioadă de 4 ani. Acesta poate fi revocat  de 

către Senatul universitar, prin vot direct și secret, la propunerea a 1/2 dintre membrii 

acestuia și cu votul a 2/3 dintre senatori. În activitatea sa, Președintele Senatului este 

sprijinit de 1-2 vicepreședinți și un cancelar general secretar general, aleși prin vot direct 

și secret de către senatori. Revocarea acestora se face în condițiile revocării Președintelui 

Senatului. 

  (5) Președintele Senatului universitar beneficiază de o indemnizație lunară, pe care o 

negociază cu Consiliul de Administrație în prezența liderului organizației sindicale. 

salariul stabilit prin lege. 

 

✓ Se completează Art. 49., alin. (5) și va avea următorul conținut: 

Art.49.  

 (5) Comisia de validare a mandatelor, constituită în prima ședință a noului Senat 

va verifica incompatibilitățile și conflictele de interese și va propune Senatului validarea 
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mandatelor. În cazul invalidării unui mandat, comisia va propune ca mandatul să fie 

atribuit următoarei persoane de pe lista componentei respective sau va propune, după caz, 

alegeri parțiale.  

 

✓ Se modifică Art. 58., în cuprinsul căruia sunt enumerate Atribuțiile Senatului 

universitar, astfel: punctul 5 devine punctul 36 și va avea următoarea formulare: „36. 

aprobă proiectul de buget avizat de Consiliul de Administrație și ia act de execuția 

bugetară”; punctul 65 va avea următoarea formulare: „65. alege, prin vot secret, la 

propunerea președintelui, vicepreședinții și secretarul general al Senatului;” și se 

renumerotează punctele corespunzător, astfel: 

Art.58.  

Conform Art.213 (1) din Legea nr. 1/2011 – Legea Educație Naționale cu 

modificările și completările ulterioare, Senatul universitar reprezintă comunitatea 

universitară și este cel mai înalt for de decizie și deliberare la nivelul Universității. 

Atribuţiile Senatului universitar sunt următoarele: 

1. garantează libertatea academică şi autonomia universitară; 

2. elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta 

universitară; 

3. aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la 

propunerea rectorului; 

4. aprobă, la propunerea rectorului, cu respectarea legislaţiei în vigoare și pe baza 

avizului comisiilor proprii, structura, organizarea şi funcţionarea Universității; 

5. aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară; 

6. 5. elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică universitară, 

parte componentă a Cartei;  

7. 6. adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea 

prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; 

8. 7. aprobă procedurile, metodologiile, regulamentele privind organizarea şi 

funcţionarea Universității; 

9. 8. încheie contractul de management cu rectorul; 

10. 9. controlează activitatea rectorului, a Consiliului de Administraţie, a tuturor 

membrilor comunităţii universitare, prin comisiile specializate, conform legii; 
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11. 10. validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de Administraţie; 

12. 11. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, metodologia de concurs şi 

rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare, 

personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi evaluează periodic resursa umană; 

13. 12. aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe 

profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare; 

14. 13. propune și aprobă, conform art. 132 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea 

Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare înființarea, organizarea sau 

desființarea de facultăți; 

15. 14. aprobă structura anului universitar; 

16. 15. iniţiază demersuri pentru realizarea de consorţii şi fuziuni cu alte universităţi şi 

institute de cercetare-dezvoltare;  

17. 16. aprobă anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar, la 

propunerea Consiliului de Administraţie, regulamentul privind activitatea 

profesională a studenţilor şi calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor 

academice de studiu; 

18. 17. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, regulamentul de organizare şi 

funcţionare a programelor de studiu pentru fiecare an de studiu, pentru fiecare ciclu 

universitar organizat; 

19. 18. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, anual, regulamentul de 

organizare a admiterii în baza Metodologiei-cadru elaborată anual de către ministerul 

de resort; 

20. 19. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, regulamentul de organizare a 

examenelor de finalizare a studiilor în baza Metodologiei-cadru aprobată prin Ordin 

al ministrului de resort, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr.1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

21. 20. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, metodologia de examinare pe 

parcursul studiilor; 

22. 21. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, metodologia specifică de 

recunoaştere şi echivalare a studiilor sau perioadelor de studii efectuate în ţară sau în 

străinătate; 
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23. 22. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, repartizarea cifrei de 

şcolarizare pe facultăţi şi programe de studii; 

24. 23. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, taxele şi numărul minim de 

credite necesar promovării anului universitar; 

25. 24. aprobă, anual, la propunerea Consiliului de Administraţie, şi comunică 

ministerului de resort, până la 1 februarie al fiecărui an,  programele de studiu de 

master, în vederea publicării lor în regim centralizat; 

26. 25. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, prelungirea cu 1-2 ani a 

duratei programului de studii universitare de doctorat, la propunerea conducătorului 

de doctorat şi în limita fondurilor disponibile; 

27. 26. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă; 

28. 27. dispune reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor ori institutelor 

neperformante, cu respectarea prevederilor legale; 

29. 28. instituie, la propunerea Consiliului de Administraţie, un sistem de aplicare şi 

monitorizare a respectării prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; 

30. 29. stabileşte, la propunerea Consiliului de Administraţie, condiţiile de acordare, în 

afara cifrei de şcolarizare aprobate, a cel puţin un loc pentru studii gratuite, 

absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament; 

31. 30. stabileşte, la propunerea Consiliului de Administraţie, condiţiile de modificare a 

statului de student cu taxă; 

32. 31. alege şi revocă, prin vot secret, preşedintele Senatului, conform prevederilor 

prezentei Carte și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului 

Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu; 

33. 32. stabileşte cotele de reprezentare ale facultăţilor pentru constituirea noului Senat; 

34. 33. înfiinţează comisii specializate pentru controlul activității rectorului și Consiliului 

de Administrație; 

35. 34. elaborează şi aprobă regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în 

universitate; 

36. 35. aprobă modificarea Cartei, respectându-se procedura legală; 
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37. 36. aprobă proiectul de buget avizat de Consiliul de Administrație și ia act de execuția 

bugetară; 

38. 37. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, metodologia de percepere a 

taxelor, pentru activităţi neincluse în planul de învăţământ, în conformitate cu 

prevederile legale; 

39. 38. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, statul de funcţii al 

personalului didactic; 

40. 39. stabileşte, la propunerea Consiliului de Administraţie, numărul posturilor pentru 

personalul didactic şi de cercetare auxiliar; 

41. 40. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, metodologia de cuantificare a 

orelor convenţionale; 

42. 41. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, regulamentul de stabilire a 

normei didactice săptămânale minime;  

43. 42. aprobă participarea personalului didactic titular in comisiile de doctorat, disertație, 

licenţă la alte universităţi, precum şi desfășurarea de activităţi didactice/de cercetare 

în alte universităţi; 

44. 43. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, formaţiunile de studiu şi 

dimensiunile acestora; 

45. 44. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, criteriile minime de 

performanţă pentru personalul didactic şi de cercetare; 

46. 45. adoptă, la propunerea Consiliului de Administraţie, criteriile pentru reînnoirea 

contractelor de angajare pe perioadă determinată; 

47. 46. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, publicarea posturilor scoase la 

concurs, însoţite de programa aferentă concursului, cu cel puţin două luni înainte de 

concurs, conform legislației în vigoare; 

48. 47. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, metodologia proprie de 

conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare în baza 

Metodologiei – cadru; 

49. 48. conferă titlul de Doctor Honoris Causa, a altor titluri şi distincţii prevăzute în 

regulamentele adoptate de Senat; 
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50. 49. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, metodologia de evaluare a 

rezultatelor şi performanţelor activităţilor didactice şi de cercetare; 

51. 50. stabileşte, la propunerea Consiliului de Administraţie, perioadele de efectuare a 

concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic; 

52. 51. avizează structura şi componenţa Comisiei de etică universitară; 

53. 52. stabileşte sancţiunile prevăzute la art. 312 (2) lit. c) – e); 

54. 53. aprobă instituirea comisiilor și componența nominală a comisiilor pentru 

investigarea abaterilor disciplinare; 

55. 54. aprobă salarizarea personalului didactic de cercetare inclusiv salarizarea 

diferenţiată în baza Metodologiei propusă de Consiliul de Administraţie; 

56. 55. aprobă înfiinţarea unităţilor de cercetare; 

57. 56. aprobă înfiinţarea institutelor, staţiunilor experimentale, a centrelor sau 

laboratoarelor de cercetare-dezvoltare; 

58. 57. aprobă înfiinţarea societăţilor comerciale, a fundaţiilor sau asociaţiilor; 

59. 58. demite rectorul, în condiţiile specificate în Cartă şi în contractul de management. 

În baza prevederilor Legii nr. 1/2011 – Legea Educație Naționale cu modificările și 

completările ulterioare, art.124 și art.125 alin(4) poate cere Ministerului Educației 

Naționale revocarea rectorului; 

60. 59. revocă prorectorii, decanii, directorii structurilor departamentale şi directorii de 

departamente din motive temeinice, inclusiv pentru slaba activitate managerială, în 

baza procedurii legale, cu consultarea rectorului, pe baza prevederilor Cartei; 

61. 60. stabileşte criteriile şi indicatorii de performanţă managerială ale rectorului şi 

drepturile şi obligaţiile cuprinse în contractul de management; 

62. 61. reziliază contractul de management pentru clauzele incluse în conținutul acestuia 

și invocă în condiții de oportunitate, în rezilierea contractului, clauza primordialității 

interesului public; 

63. 62. aprobă acordarea calităţii de membru al comunităţii universitare pentru 

personalităţi din ţară şi străinătate, precum şi acordarea calităţii de membru al 

comunităţii universitare pentru personalităţi recunoscute în plan naţional şi 

internaţional; 

64. 63. aprobă statul de funcţii pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic şi 

organigrama Universității; 
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65. 64. alege, prin vot secret, la propunerea preşedintelui, vicepreşedinţii şi secretarul 

general al Senatului; 

66. 65. aprobă comisiile proprii, preşedinţii şi componenţa nominală a acestora; 

67. 66. realizează, prin comisia de specialitate evaluarea curriculei; 

68. 67. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, programele de mobilități 

naţionale şi internaţionale; 

69. 68. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, desfăşurarea examenelor de 

licenţă/diplomă cu studenţi care au absolvit studiile de licenţă în alte universităţi; 

70. 69. aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, participarea la diferite 

competiţii cu aplicaţii de proiecte de cercetare/educaţionale; 

71. 70. aprobă categoriile şi cuantumurile burselor acordate studenţilor; 

72. 71. decide asupra patrimoniului Universității; 

73. 72. conferă titluri onorifice, distincții, diplome stabilite prin Regulament propriu; 

74. 73. îndeplineşte și alte atribuţii, conform Legii nr. 1/2011 – Legea Educație Naționale 

cu modificările și completările ulterioare, Cartei universitare şi regulamentelor în 

vigoare. 

 

✓ Se completează Art. 59., alin. (2) și va avea următorul conținut: 

 Art.59. 

 (2) În situația în care unul sau mai mulți membri ai Senatului universitar își 

încetează exercitarea mandatului/mandatelor, înainte de termenul stipulat la alin. (1), se 

organizează alegeri parțiale în termen de maxim 3 luni. Până la desemnarea prin vot a 

noilor senatori, componența va fi reprezentată de senatorii rămași în funcție, cvorumul 

fiind calculat prin raportare la numărul acestora, până la completarea Senatului. 

 

✓ Se completează Art. 60., alin. (2) și va avea următorul conținut: 

Art.60.  

 (2) Hotărârile Senatului se iau cu votul majorității membrilor prezenți, dacă 

numărul celor prezenți reprezintă cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor, aflați în 

exercitarea mandatului.  
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✓  Se modifică Art. 62., alin. (1) și va avea următorul conținut: 

   Art. 62. 

   (1) Activitatea operativă a Senatului se desfășoară în comisiile specializate. Bilunar 

sau de câte ori este nevoie, președintele Senatului convoacă președinții comisiilor 

specializate, vicepreședinții Senatului și secretarul general în ședință comună. La ședința 

comună pot participa ca invitați și membri ai conducerii executive, prefectul studenților, 

liderul organizației de sindicat, alte persoane cu atribuții în domeniile analizate. 

 

✓   Se modifică Art. 64., în cuprinsul căruia sunt enumerate Atribuțiile Consiliului de 

Administrație și va avea următorul conținut: 

Art.64.  

Consiliul de Administrație este condus de rectorul Universității și are următoarele 

atribuții: 

1. stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional; 

2. aprobă execuția bugetară și și bilanțul anual avizează execuția bugetară;  

3. aprobă bilanțul anual; 

4. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare; 

5. avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către 

Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai 

încadrează în misiunea Universității sau care sunt ineficiente academic și financiar; 

6. aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de Senatul 

universitar, în universitățile de stat, respectiv de fondatori, în universitățile 

particulare; 

7. propune Senatului universitar strategii ale Universității pe termen lung și mediu și 

politici pe domenii de interes ale Universității; 

8. realizează managementul operativ al Universității; 

9. inițiază reorganizarea departamentelor și supune proiectul de reorganizare aprobării 

Senatului; 

10. propune, anual, spre aprobare Senatului personalul didactic asociat; 

11. informează comunitatea universitară cu privire la propriile hotărâri, prin publicare; 

12. propune Senatului aprobarea semestrială și nominală a normelor de plata cu ora; 
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13. hotărăște în privința achizițiilor cu valoare de până la 15000 de euro și informează 

trimestrial Senatul; 

14. identifică posibilitățile de atragere a unor parteneri pentru desfășurarea de activități 

generatoare de venituri extrabugetare; 

15. analizează și înaintează spre aprobare Senatului propunerile de investiții și de 

dezvoltare a infrastructurii didactice și de cercetare; 

16. hotărăște cu privire la utilizarea și gestionarea eficientă a fondurilor și informează 

Senatul; 

17. hotărăște cu privire la încadrarea personalului nedidactic; 

18. propune spre aprobare Senatului, anual, structura anului universitar; 

19. întreprinde demersuri pentru realizarea de consorții și fuziuni cu alte universități și 

institute de cercetare-dezvoltare, pe care le supune aprobării Senatului universitar;  

20. stabilește și supune aprobării Senatului, anual, cu cel puțin 3 luni înainte de 

începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a 

studenților și calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice 

de studiu; 

21. elaborează și transmite Senatului spre aprobare regulamentul de organizare și 

funcționare a programelor de studii pentru fiecare an de studiu, pentru fiecare ciclu 

universitar organizat; 

22. elaborează metodologia de organizare a examenelor și o transmite Senatului spre 

aprobare; 

23. elaborează, anual, regulamentul de organizare a admiterii în baza Metodologiei 

cadru elaborată anual de către ministerul de resort și îl supune aprobării Senatului; 

24. elaborează și supune aprobării Senatului regulamentul de organizare a examenelor 

de finalizare a studiilor pe baza Metodologiei – cadru aprobată prin Ordin al 

ministrului de resort, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011;  

25. stabilește numărul minim de credite necesar promovării anului universitar, cu 

aprobarea ulterioară a Senatului; stabilește și supune aprobării Senatului taxele de 

studii și alte taxe; 

26. analizează, avizează și propune Senatului spre aprobare, anual, până la 1 februarie al 

fiecărui an,  programele de studiu de master, în vederea publicării lor centralizat; 
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27. propune Senatului prelungirea cu 1-2 ani a duratei programului de studii universitare 

de doctorat, la propunerea conducătorului de doctorat și în limita fondurilor 

disponibile; 

28. elaborează și supune aprobării Senatului, regulamentul de organizare și desfășurare 

a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă; 

29. propune Senatului reorganizarea sau desființarea departamentelor ori institutelor 

neperformante; 

30. propune spre aprobare Senatului condițiile de modificare a statului de student cu 

taxă; 

31. elaborează și propune spre aprobare Senatului regulamente pentru organizarea și 

desfășurarea activității în universitate; 

32. adoptă planul strategic de dezvoltare instituțională și planurile operaționale, propuse 

de rector și le supune Senatului universitar spre aprobare; 

33. adoptă, la propunerea rectorului, cu respectarea legislației în vigoare, structura, 

organizarea și funcționarea Universității, pe care le supune aprobării Senatului 

universitar; 

34. elaborează și supune aprobării Senatului metodologia de concurs și  rezultatele 

concursurilor pentru angajarea personalului didactic și de cercetare și evaluează 

periodic resursa umană; 

35. avizează Statul de funcții al personalului didactic și de cercetare și îl supune 

aprobării Senatului; 

36. propune numărul posturilor pentru personalul didactic și de cercetare auxiliar și le 

supune aprobării Senatului; 

37. avizează susținerea de către personalul titular de activități de predare și cercetare în 

alte instituții de învățământ superior sau de cercetare, participarea cadrelor didactice 

în Comisii de doctorat, licență/diplomă, disertație; 

38. avizează formațiunile de studiu și dimensiunile acestora; 

39. avizează criteriile minime de performanță pentru personalul didactic și de cercetare; 

40. propune Senatului criteriile pentru reînnoirea contractelor de angajare pe perioadă 

determinată; 

41. propune Senatului universitar publicarea posturilor scoase la concurs, însoțite de 

programa aferentă concursului, cu cel puțin două luni înainte de concurs; 
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42. propune Senatului metodologia proprie de conferire a titlurilor și de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare în baza Metodologiei – cadru; 

43. propune Senatului universitar aprobarea rezultatelor concursurilor; 

44. propune Senatului metodologia de evaluare a rezultatelor și performanțelor 

activităților didactice și de cercetare; 

45. avizează situațiile privind perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru 

fiecare cadru didactic; 

46. propune Senatului universitar componența nominală a comisiilor de analiză pentru 

investigarea abaterilor disciplinare; 

47. propune Senatului salarizarea personalului didactic și de cercetare; elaborează 

criteriile privind salarizarea diferențiată și le supune aprobării Senatului. În baza 

acestora se avizează salarizare diferențiată; propune Senatului acordarea de titluri, 

premii, stimulente materiale; 

48. propune înființarea unităților de cercetare; 

49. propune înființarea institutelor, stațiunilor experimentale, a centrelor sau 

laboratoarelor de cercetare-dezvoltare; 

50. avizează înființarea și finanțarea societăților comerciale, a fundațiilor sau 

asociațiilor; 

51. desemnează, cu aprobarea Senatului, conducerea societăților comerciale, 

reprezentarea la nivelul fundațiilor și a asociațiilor, precum și modul de salarizare al 

acestora; 

52. duce la îndeplinire hotărârile Senatului; 

53. îndeplinește și alte atribuții, conform legii, Cartei universitare, sau stabilite prin 

hotărâri ale Senatului. 

 

✓ Se modifică Art. 71., alin. (3) și va avea următorul conținut: 

Art.71. 

 (3) Funcțiile de președinte de Senat, rector, vicepreședinte de Senat, secretar 

general, prorector, decan, prodecan, director de departament sau de unitate de cercetare-

dezvoltare, proiectare, microproducție nu se cumulează. 
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✓ Se completează Art. 73., alin (1), respectiv alin. (4), cu literele h), i), j) și va avea 

următorul conținut: 

      Art.73. 

(1) Rectorul ales încheie un contract instituțional cu Ministerul de resort și un 

contract de management cu Senatul Universității. Contractul de management 

cuprinde criteriile și indicatorii de performanță managerială, drepturile și 

obligațiile părților. Refuzul Rectorului de a semna Contractul instituțional și/sau 

Contractul de management atrage după sine declanșarea procedurii de eliberare 

din funcție. Până la semnarea Contractului de management, persoana desemnată 

în calitatea de Rector nu își poate exercita prerogativele funcției; 

  (4) Constituie motive care atrag demiterea rectorului următoarele: 

a) încălcarea prevederilor Legii nr.1/2011 – Legea Educației Naționale cu modificările 

și completările ulterioare, ale Cartei Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu și ale Codului de etică universitară; 

b) nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul de management; 

c) încălcarea / neducerea la îndeplinire a cel mult două hotărâri ale Senatului 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în interval de un (1) an; 

d) depistarea unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese; 

e) rezilierea contractului de management ca urmare a managementului defectuos 

constatat de către Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu sau 

de către Ministerul Educației Naționale; 

f) neavizarea de către Comisiile specializate ale Senatului Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu / plenul Senatului Universității 

„Constantin Brâncuși” din   Târgu-Jiu a Raportului rectorului privind starea 

Universității. 

g) exercitarea abuzivă a prerogativelor funcției. 

h) prejudicierea intereselor Universității și comunității academice prin acțiuni / 

inacțiuni ce aduc atingere prestigiului instituției; 

i) pierderea încrederii în rândul membrilor corpului didactic, de cercetare și 

didactic auxiliar, constatată prin referendum; 
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j) promovarea unei acțiuni judecătorești îndreptate împotriva instituției pe care o 

reprezintă. 

 

✓ Se completează Art. 86., alin. (3) și va avea următorul conținut: 

Art.86. 

 (3) Facultatea poate include unul sau mai multe departamente, centre ID, structuri 

departamentale, institute de cercetare, școli doctorale, școli postuniversitare și extensii 

universitare, care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri și 

cicluri universitare. 

 

✓ Se modifică Art. 88., alin. (8), lit. o) și va avea următorul conținut: 

Art.88.  

 (8) Consiliul facultății are următoarele competențe: 

o)  fundamentează și avizează cifrele de școlarizare; 

 

✓ Se modifică Art. 90., alin. (3),  lit. e) și va avea următorul conținut: 

Art.90.  

 (3) Consiliul departamentului are următoarele competențe: 

e) elaborează și avizează planurile de învățământ; 

 

✓ Se completează Art. 110., alin. (10) și va avea următorul conținut: 

Art.110. 

 (10) Membrii titulari, de onoare, corespondenți și asociați ai Academiei Române și 

ai Academiei Oamenilor de Știință din România își păstrează de drept calitatea de titulari 

până la vârsta de 70 de ani. La împlinirea acestei vârste, Senatul dispune asupra 

menținerii / retragerii calității de titular a acestora. 

 

✓ Se introduce, la capitolul CAPITOLUL XV - DISPOZIŢII FINALE ŞI 

TRANZITORII,  Art.201. și se renumerotează corespunzător următoarele articole, 

astfel: 
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Art.201. În perioadele în care este declarată stare de alertă, stare de urgență sau din 

alte motive nu se pot desfășura activități didactice cu prezență fizică, acestea pot fi 

desfășurate on-line. 

Art.202. 

Codul de etică universitară face parte integrantă din prezenta Cartă. Aplicarea 

prevederilor prezentei Carte şi detalierea procedurilor corespunzătoare se realizează prin 

regulamente specifice, adoptate de către Senatul universitar. 

Art.203. 

Prezenta Cartă a fost modificată în şedinţa Senatului din data de 09 iulie 2015, 

fiind avizată pozitiv de către Ministerul de resort. 

Revizuirea Cartei universitare a fost aprobată de Senatul universitar în ședința din           

30 iunie 2017 și a fost supusă dezbaterii publice prin postare pe website-ul Universității. 

Prezenta Cartă, revizuită, a fost adoptată în şedinţa Senatului din data de 

28.09.2017, ca urmare a avizului pozitiv al Ministerului Educației Naționale. 

Modificarea Cartei universitare a fost aprobată de către Senatul universitar în 

ședința din  27 iunie 2019 fiind supusă dezbaterii publice prin postare pe website-ul 

Universității, iar în şedinţa Senatului din data de 05 septembrie 2019 a fost adoptată ca 

urmare a avizului pozitiv al Ministerului Educației Naționale. 

 

 

✓ Se corectează eroarea materială – litera b) dublată – , identificată la Art. 64. din secțiunea 

CODUL DE ETICĂ UNIVERSITARĂ, CAPITOLUL VII – SANCŢIUNI, prin 

alocarea corespunzătoare a literelor în ordine alfabetică, astfel:  

Art.64.  

Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului 

didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea 

eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt 

identice cu sancţiunile disciplinare: 

a) avertisment scris; 

b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia 

de conducere, de îndrumare şi de control; 

c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere 
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la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei 

funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de 

doctorat, de master sau de licenţă; 

d) destituirea din funcţia de conducere din Universitate; 

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 

 


