MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU
Facultatea de Ştiinţe Economice

ALTE INFORMAȚII UTILE CANDIDAȚILOR
Candidatul admis pe locurile finanțate de la buget la Facultatea de Științe Economice trebuie
să completeze dosarul cu actele de studii în original, în condițiile prevăzute de prezenta
metodologie pentru confirmarea locului. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licență sau
echivalente, în original sau a adeverinței, în original, pentru candidații care au absolvit în 2021, din
vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezenta metodologie, duce la pierderea
locului finanțat de la buget.
Candidații pot fi admiși și pot urma, o a doua specializare, în regim fără taxă sau cu taxă,
aceștia având obligativitatea să declare la înscriere, sub sancțiunea nulității înscrierii, dacă au urmat
sau urmează alte specializări și perioadele în care au fost susținuți financiar de la bugetul de stat.
Un candidat declarat admis, poate beneficia de finanțare de la buget o singură dată, pentru
fiecare din cele 2 cicluri de studii universitare complete.
Candidații, absolvenți cu sau fără diplomă de licență/absolvire/masterat ai învățământului
superior de stat sau particular care au beneficiat deja, integral, de o astfel de facilitate, trebuie să
declare acest lucru pe proprie răspundere, la înscriere, aceștia putând urma studiile universitare numai
în regim cu taxă.
Candidații, absolvenți cu sau fără diplomă de licență/absolvire/masterat ai învățământului
superior de stat sau particular care au beneficiat parțial de o astfel de facilitate, trebuie să declare de
asemenea acest lucru pe proprie răspundere, la înscriere, aceștia putând urma studiile universitare în
regim de finanțare de la buget până la nivelul unui ciclu de școlarizare complet (luând în considerare
toate studiile anterioare finanțate de la buget) dacă sunt satisfăcute cerințele admiterii.
Pentru candidații admiși la a doua facultate/specializare, care solicită echivalarea și
înmatricularea în an superior anului I, aceștia vor putea ocupa doar locuri cu taxă și se vor supune
condițiilor de admitere, respectiv probelor de concurs specifice fiecărui ciclu de învățământ.
Candidatul, admis în condițiile anterior prezentate, va fi înmatriculat în anul de studii superior celui în
care realizează, prin echivalare pe baza sistemului de credite transferabile, minim 25 de credite din
totalul de 60 de credite aferente fiecărui an de studiu, în conformitate cu planul de învățământ al
specializării respective dar nu mai mult de penultimul an de studii. Echivalarea se realizează în timpul
admiterii, conform reglementărilor în vigoare, de către directorul de departament care are în
coordonare specializarea, la solicitarea președintelui și secretarului Comisiei tehnice de admitere.
Directorul de Departament propune anul de înmatriculare.
Candidații admiși concomitent la o a doua specializare în învățământul superior de stat pot
urma studiile astfel: o specializare în regim fără taxă, cea de a doua specializare în regim cu taxă, dacă
sunt satisfăcute cerințele admiterii.
Candidații la programele de licență se pot înscrie la programul de formare psihopedagogică
Nivel I (IF), completând documentele aferente înscrierii în perioada stabilită conform prezentei
metodologii. Zilnic, reprezentanții DPPD vor prelua de la Comisia tehnică de admitere a facultății
documentele de înscriere la programul de formare psihopedagogică, pentru centralizare.
Candidații admiși pe un loc cu taxă, care doresc să se califice pentru profesia didactică, se vor
înscrie la DPPD, în perioada programată.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe domenii de licență din
cadrul facultății.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program
de licență și pentru un singur program de master.
Admiterea în învățământul superior, ca urmare a concursului, la Facultatea de Științe
Economice din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu se face strict în ordinea
descrescătoare a mediilor generale obținute de candidați și a opțiunilor, în limita numărului de locuri
(fără taxă și cu taxă) pentru care se organizează concursul.
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Candidații declarați admiși au obligația ca, până la data stabilită în calendarul de admitere de
la nivelul facultății, să achite taxa de confirmare a locului în vederea înmatriculării ca studenți la
programul de studii de licență la care au fost admiși. După expirarea termenului de confirmare,
locurile rămase libere (cu taxă și/sau finanțate de la bugetul de stat) vor fi ocupate prin redistribuire
(glisare) de către candidații care au confirmat locul urmând a se efectua o nouă ierarhizare a acestora și
afișarea rezultatelor definitive ale admiterii pentru fiecare sesiune în parte.
În caz de retragere ulterioară, taxele de confirmare nu se restituie.
În cazul în care după încheierea sesiunii de admitere din septembrie 2021 și până la
30.09.2021 se retrag candidați admiși pe locuri finanțate de la buget, locurile vacantate se ocupă de
candidații admiși la specializarea respectivă indiferent de forma de finanțare completată la înscriere de
candidat, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, pe baza unei cereri depuse de
candidat, redistribuirea fiind efectuată de secretariatul facultății.
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