
I. TAXA DE ÎNSCRIERE 

 Cuantum: 

Cuantumul  taxei de înscriere şi procesare dosar este de 150 lei pentru fiecare 

dosar depus. 

 Reduceri: 

Candidaţii proveniţi din licee din mediul rural, care candidează pe 

locurile special alocate, beneficiază de o reducere de 50% din cuantumul taxei de 

înscriere. 

 Scutiri: 

   (1) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau 

pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în 

învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. 

(2) Copiii angajaţilor Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu sunt 

scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere. 

(3) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: candidaţii orfani de ambii părinţi, 

cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai 

Revoluţiei, precum şi candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.  

(4) Candidaţii prevăzuţi la alin. 1 şi 2 pot beneficia de aceste facilităţi o singură 

dată pentru fiecare ciclu de învăţământ.  

(5) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor 

doveditoare prezentate de candidaţi cu aprobarea scutirii de către comisiile tehnice de 

admitere. 

(6) Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere: candidaţii care au obţinut în 

perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi / sau la alte concursuri 

naţionale sau internaţionale. 

II. TAXA DE CONFIRMARE 

Taxa de confirmare este de 200 lei pentru programele de studii universitare de 

licență. 

 

 

III. TAXA DE ȘCOLARIZARE 

Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de licență, atât la forma IF 

(învățământ cu frecvență), cât și la forma ID (învățământ la distanță), stabilită 

pentru anul I (anul universitar 2020-2021) este de 2700 lei.  

Candidaţii la studiile universitare de licenţă, absolvenţi de liceu cu diplomă de 

bacalaureat, care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, 

III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale, la discipline corespunzătoare 

programelor de studii pentru care candidează, recunoscute de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de 

admitere, pe locuri finanţate de la buget. 

 


