
Un candidat poate depune la concursul de admitere de la Facultatea de Științe Economice un 

dosar de concurs pentru fiecare domeniu de masterat – ciclul II, forma de învățământ cu frecvență. 
Înscrierile candidaților se fac în locuri special amenajate în acest scop, după un program 

aprobat de Comisia centrală de admitere din Universitate. 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de 
identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în prezenta metodologie. 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă 

persoană pe bază de procură. 

Instruirea personalului antrenat în activitățile de secretariat pentru admitere se face de către 
președintele comisiei tehnice de admitere pe facultate. 

Comisia tehnică de admitere pe facultate primește dosarele candidaților care trebuie să conțină 

următoarele documente: 

 cererea/fișa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate 
corect; 

 adeverință de absolvire cu mediile obținute în anii de studiu, media generală, termenul de 

valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, sau diploma de licență sau echivalentă acesteia 

certificată “conform cu originalul”, de către persoana care are atribuții desemnate în acest sens, 
însoțită de suplimentul la diplomă și adeverința eliberată de facultatea la care se află originalul, pentru 

candidații care intenționează să urmeze două specializări în același timp. În cazul în care adeverința de 

absolvire conține doar media ponderată de absolvire, aceasta se va lua în calcul în locul mediei 

generale a anilor de studiu (întrucât întotdeauna media aritmetică este superioară mediei ponderate); 

 diplomă de bacalaureat în original sau copie certificată “conform cu originalul”, de către 
persoana care are atribuții desemnate în acest sens. Absolvenții Universității „Constantin Brâncuși" 

din Târgu-Jiu pot depune la dosarul de înscriere în locul copiei după diploma de bacalaureat o 

adeverință din care să reiasă că diploma de bacalaureat se află la secretariatul facultății;  

 certificatul de naștere în copie certificată “conform cu originalul”, de către persoana care 
are atribuții desemnate în acest sens, iar dacă este cazul și acte doveditoare privind schimbarea 

numelui (căsătorie, adopție, hotărâre judecătorească) în copie certificată “conform cu originalul”; 

 adeverință medicală din care să rezulte că sunt apți pentru profilul sau specializarea la care 

concurează; 

 copie după carte de identitate certificată “conform cu originalul”; 

 2 fotografii color tip pașaport, recente, pe hârtie fotografică;  

 chitanța justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere sau adeverință din 
care să rezulte categoria de scutire la plata taxei de admitere. 

 declarație tip prin care candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și 

corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale; 

 Pentru candidații care se înscriu fizic certificarea „conform cu originalul” se face de către 

personalul compartimentului secretariat/secretarul comisiei tehnice de admitere de la facultatea care 
organizează concursul de admitere.  

 Pentru certificarea copiei este necesară prezentarea documentului original. 

În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, facultatea este 
obligată să o accepte. 

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia 

tehnică unde s-a făcut înscrierea. 
După depunerea documentelor, candidaților li se eliberează confirmarea de înscriere 

conținând numele și prenumele corect înscris după actele de identitate, cu inițiala tatălui, CNP, 

numărul dosarului de concurs și opțiunile. 

 


