
ADMITERE 
Informații despre admiterea 

 la Facultatea de Inginerie din cadrul  
Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu  

 
Ciclul I – studii universitare de licenţă  

(durată patru ani) 
 

Nr. 

crt. 

DOMENIUL 
DE LICENȚĂ 

Programul de studii 
de licență 

Număr locuri 

1 Inginerie 
industrială 

Tehnologia 
Construcțiilor de 
Mașini 

22 buget 
25 taxa 

1**+1***+1a 

Managementul 
Energiei 

22 buget 
26 taxa 

1**+1*** 2 Inginerie 
energetică 

Termoenergetică 16 buget 
34 taxa 

3 Ingineria 
sistemelor 

Automatică și 
Informatică Aplicată 

22 buget 
25 taxa 

1**+1***+1b 

4 

Inginerie și 
management 
în agricultură 
și dezvoltare 
durabilă 

Inginerie și 
Management în 
Alimentația Publică și 
Agroturism 

22 buget 
26 taxa 
1*+1** 

5 
Științe 
inginerești 
aplicate 

Inginerie Medicală 
23 buget 

6 taxa 
1** 

*   - Locuri pentru rromi 
** - Locuri pentru absolvenții liceelor din mediul rural 
***  -Locuri pentru absolvenții  din sistemul de protecție 
socială 
a    - Loc cu bursă pentru românii de pretutindeni 
b    - Loc fără bursă pentru românii de pretutindeni 

 
 

Taxa de înscriere        150 lei 
Taxa de confirmare    200 lei  
Taxa de scolarizare  3000 lei /an  ( pentru studenții cu 
taxă) 
 
 

Calendarul concursului de admitere sesiunea iulie 
 

06.07.2020 - 20.07.2020 - înscrierea la sediul facultăţii; 
20.07.2020 - afişarea rezultatelor parţiale; 
21.07.2020 - 25.07.2020 - confirmare locuri ocupate; 
21.07.2020 - 22.07.2020 depunere contestaţii; 
23.07.2020 - solutionare contestatii; 
25.07.2020 - redistribuirea candidaților şi afişarea rezultatelor; 
27.07.2020 - 28.07.2020 confirmare locuri după redistribuire 
28.07.2020 - afișare rezultate după redistribuire 
29.07.2020 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase 

neocupate,confirmare locuri. 

29.07.2020 - afişare rezultatelor finale . 
 

Acte necesare înscrierii la concursul de 
admitere  pentru programele de studii 

universitare de licență 
1. Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma 

https://admitere-online.utgjiu.ro/ sau personal la sediul facultății, 
pe baza cărţii de identitate / paşaportului şi a celorlalte documente 
prevăzute în metodologiade admitere . 

2. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii 
de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în 
metodologia proprie de admitere a fiecărei facultăți. 

3. Înscrierea la concursul de admitere se poate face în numele 
candidatului și de către o altă persoană pe bază de procură. 

4. Dosarele candidaţilor care trebuie să conţină cel puțin 
următoarele documente:  
 

 chitanţa justificativă privind plata taxei de înscriere la concursul de 
admitere  ( plătită la caseria universității) sau adeverinţă din care să 
rezulte categoria de scutire la plata taxei de înscriere  

 fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile 
completate corect (date de identificare ale candidatului; opţiuni, 
domeniu, specializare, forma de învăţământ, forma de finanţare, 
cazare, limba străină etc.).  

 declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte 
dacă acesta a mai beneficiat de şcolarizare în învăţământul superior 
în regim fără taxă, şi dacă da, să consemneze şi de câţi ani a mai 
beneficiat;  

 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în 
original, în copie certificată ”conform cu originalul” / copie 
legalizată,  sau adeverinţa eliberată de liceu în care se menţionează 
notele obţinute la examenul de bacalaureat, media generală de la 
bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de 
valabilitate şi faptul că nu s-a eliberat diploma pentru candidaţii 
care promovează examenul de bacalaureat în  sesiunea iunie-iulie 
2020 sau în sesiunea august-septembrie 2020 ;  

 certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul” 
sau legalizată, iar dacă este cazul, şi acte doveditoare privind 
schimbarea numelui (căsătorie, adopţiune, hotărâre 
judecătorească);  

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

 
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de 

finanţare (pentru candidaţii care urmează deja un program de 
licenţă);  

 diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original 
sau în în copie certificată ”conform cu originalul”  /legalizată 
(pentru candidaţii care au absolvit deja un program de licenţă şi 
doresc să urmeze a doua specializare);  

 diploma de absolvire sau echivalentă, cu media examenului de 
absolvire, în original sau copie certificată ”conform cu originalul 
sau legalizată (pentru candidaţii care au absolvit un program de 
scurtă durată şi doresc să-și continuie studiile);  

 foaia matricolă/supliment la diplomă aferentă diplomei de 
absolvire a facultăţii/colegiului, în copie certificată ”conform cu 
originalul” sau legalizată, (pentru candidaţii care au absolvit un 
program de scurtă durată şi doresc să-și continuie studiile);  

 declaraţie-tip prin care candidaţii admişi în urma concursului de 
admitere se obligă să depună, într-un termen stabilit prin prezenta 
metodologie, următoarele acte: diploma de bacalaureat în original 
pentru confirmarea locurilor finanţate de la bugetul de stat şi 
diploma în original, sau copie certificată ”conform cu 
originalul”/copie legalizată însoţită de adeverinţa din care să 
rezulte că ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat la altă 
universitate şi chitanţa de achitare a taxei pentru confirmarea 
ocupării locului cu taxă;  

 adeverinţa medicală (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul 
sau specializarea la care concurează).  

 candidaţii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisă din 
partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice, 
înregistrată legal, prin care se atestă apartenenţa la comunitatea 
rromilor.  

 copie C.I / B.I. certificată „conform cu originalul”. 
 

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.  

 
Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale în 
care se va menţiona, în mod expres, gradul deficienţelor în funcţie 
de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare 
şcolară şi profesională din anexa 1 la Ordinul Ministrului Sănătăţii 
nr. 39/2000.  Adeverințele medicale ale candidaților cu afecțiuni 
cronice vor fi vizate de medicii Cabinetului medical al Universității.  

 
Media generală de admitere 
 Se calculează ca medie aritmetică ponderată, astfel: 
- 20% nota obţinută la prima Probă scrisă cu notă a 

Examenului de Bacalaureat. 
- 80% media generală a Examenului de Bacalaureat.  
 

Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 
 



 

 
                       Facilități oferite studenților 
Mobilități internaționale în cadrul programului ERASMUS+ 
Studenții pot studia la peste 35 universități din Europa   
 

  
 
 

Burse oferite studenților Facultății de Inginerie: 
 burse de performanţă, burse de merit, burse de ajutor social 

 

Cursuri facultative gratuite: 
 Comunicare/Negociere/Lucru în echipă/Leadership,  
 Mentor, Manager proiect, Manager resurse umane 

 

Program de voluntariat în universitate 
 

Pregătire psihopedagogică 

Conferințe / Simpozioane / Concursuri 
studențesti 

 
Zilele Cercetării Științifice Studentești din Universitatea 

“Constantin Brancusi” din Târgu-Jiu 
 
 

Cercuri Științifice Studențești 
 

 
http://www.lsucb.ro/zcssucb/ 

 
 
 
Activitați in cadrul ligii studenților: 

 Balul bobocilor 
 Excursie la Alba Iulia 
 Campanie caritabilă „Dăruiește de Craciun” 
 Seri de film în Universitate 
 Campionate de fotbal, tenisde masă și de câmp, șah 
 Festivitatea de absolvire 
 Gala tinerilor 
 Ora Pământului 
 Dragobetele - sărbătoare românescă 

 
 

Competențe în automatică 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
UNIVERSITATEA “CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU 
Universitate de stat, acreditată instituțional 

 

Facultatea de Inginerie 
 

Admitere 2020 
Licență 

 

 
 

  

Învățământ universitar 
din 1972 

Adresa: Str. Calea Eroilor, nr. 30 
 Târgu Jiu, Gorj, 210135 
telefon: 0253/213509, 0253/215848 
fax: 0253/214462 
e-mail: ing@utgjiu.ro 
site: http://www.utgjiu.ro/ing 
admitere: http://admitere.utgjiu.ro/  


