
 CONŢINUTUL DOSARULUI DE ADMITERE 
 
 Programe de studii universitare de licenţă: 
- fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate 
rubricile completate corect; 
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în 
original sau copie legalizată,  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 2016 sau în sesiunea august-septembrie 2016 pentru 
sesiunile imediat următoare;  
- certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul, şi 
acte doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, 
hotărâre judecătorească);  
- două fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică;  
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de 
finanţare (pentru candidații care urmează deja un program de 
licență);  
- diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în 
original sau copie legalizată (pentru candidații care au absolvit deja 
un program de licență și doresc să urmeze a doua specializare); 
- chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de 
admitere sau adeverinţă din care să rezulte categoria de scutire la 
plata taxei de înscriere;  
- adeverinţa medicală (din care să rezulte că sunt apţi pentru 
profilul sau specializarea la care concurează). 

 - adeverinţă din care să rezulte că părintele candidatului sau 
susţinătorul legal este cadru didactic (în activitate); 
- adeverinţă din care să rezulte că părintele candidatului sau 
susţinătorul legal este angajat al U.C.B; 
- copii legalizate după certificatele de deces în cazul copiilor orfani 
de ambii părinţi; 
- adeverinţă pentru candidaţii care provin din centrele de 
plasament sau plasament familial; 
- copie legalizată după certificatul de deces al unui părinte, în 
cazul candidaţilor orfani de un părinte ca urmare a decesului 
acestuia ca erou martir în Revoluţia din Decembrie 1989; 

- copie legalizată după certificatul medical sau alt act cu 
valabilitate legală, în cazul candidaţilor răniţi în lupta pentru 
victoria Revoluţiei din Decembrie 1989; 
- candidaţii de etnie rromă 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 xerox C.I / B.I. 
-  dosar mapa de carton. 
 
 Programe de studii universitare de masterat:  

- fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile 

completate corect; 
- diplomă de bacalaureat în original sau copie legalizată. 
Absolvenţii Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pot 
depune la dosarul de înscriere în locul copiei legalizate după diploma 
de bacalaureat o adeverinţă din care să reiasă că diploma de 
bacalaureat se află la secretariatul Facultăţii;  
- diploma de licenţă sau echivalentă acesteia şi foaia 
matricolă/supliment la diplomă, în original sau copie legalizată, 
însoţite de adeverinţa eliberată de facultatea la care se află originalele, 
prin care se confirmă calitatea de student şi forma de finanţare, pentru 
candidaţii care urmează două specializări în acelaşi timp;  
- certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte 
doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre 
judecătorească);  
- adeverinţă medicală, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul 
sau specializarea la care concurează;  
-  copie xerox C.I./B.I;  
- doua fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică;   
- chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de 
admitere sau adeverinţă din care să rezulte categoria de scutire la 
plata taxei de înscriere;  
- declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind alte opţiuni 
de înscriere în situaţia neorganizării programului de studiu la care a 
fost admis, ca urmare a numărului insuficient de candidaţi admişi 
(face parte din fişa de înscriere tip);  
- adeverinţă din care să rezulte că părintele candidatului sau 
susţinătorul legal este cadru didactic (în activitate); 
- adeverinţă din care să rezulte că părintele candidatului sau 
susţinătorul legal  este angajat al UCB; 
- copii legalizate după certificatele de deces în cazul copiilor orfani 
de ambii părinţi; 
- adeverinţă pentru candidaţii care provin din centrele de 
plasament sau plasament familial; 
- copie legalizată după certificatul de deces al unui părinte, în 
cazul candidaţilor orfani de un părinte ca urmare a decesului 
acestuia ca erou martir în Revoluţia din Decembrie 1989; 
- copie legalizată după certificatul medical sau alt act cu 
valabilitate legală, în cazul candidaţilor răniţi în lupta pentru 
victoria Revoluţiei din Decembrie 1989; 

- trei fotografii color tip buletin identitate; 
- dosar mapă de carton. 
 

Taxa de înscriere este de 100 LEI. 
 

VINO la DREPT!,  
CUNOAŞTE LEGEA! 

Căci LEGEA e ÎNAINTE de TOATE! 
Iar FĂRĂ LEGE-n lume, NU SE POATE! 
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 OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
 
 Programe de studii universitare de licenţă: 

 

Programul de 
studii 

Buget Taxă Locuri  
buget 
pentru 
rromi 

Locuri 
pentru tineri 
proveniţi din 
centre de 
plasament 

Drept (4 ani) – IF 
(Acreditat) 

17 100 3 1 
2 locuri pentru români de pretudindeni 
absolvenţi cu diplomă de bacalaureat în 
România din care 1 loc cu bursă 
5 locuri pentru români de pretudindeni 
din care 2 locuri cu bursă 

Drept (4 ani) – ID 
(Acreditat) 

- 50 - - 

 
 Programe de studii universitare de masterat:  

 

Programul de 
studii 

Buget
 
  
 
  

Taxă Locuri     
buget  
pentru  
rromi 

Locuri pentru 
români de 
pretudindeni 

Carieră Judiciară  
(3 semestre) – IF 
(Acreditat) 

7 16 2 1 

Protecţia juridică a 
persoanei şi a 
patrimoniului său* 
( 3 semestre) 

- 25 - - 

*Sub rezerva aprobării de către ARACIS şi apariţiei 
Hotărârii de Guvern. 
 

 MODALITĂŢI DE ADMITERE 
 
 Programe de studii universitare de licenţă: 
 
 Admiterea pentru programele de studii universitare de 

licenţă Drept –  cursuri de zi (4 ani), Drept – ID ( 4 ani) se 
desfăşoară pe bază de concurs de dosare, pe locuri fără taxă şi  
locuri cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi în 
urma aplicării criteriilor de departajare, atunci când este cazul. 

Media de admitere la studiile universitare de licenţă va fi 
media examenului de bacalaureat. 
 
 Programe de studii universitare de masterat:  

 
 Admiterea pentru programele de studii universitare de 

masterat se desfăşoară pe bază de concurs de dosare, pe locuri 
fără taxă şi locuri cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediei de 
admitere şi în urma aplicării criteriilor de departajare, atunci când e 
cazul. Media de admitere la studiile universitare de 
masterat va fi media examenului de licenţă. 
 

 CALENDARUL DESFĂŞURĂRII 
ADMITERII 

 

Sesiunea iulie 2016 
- 13.07.2016 – 26.07.2016 - înscrierea candidaţilor; 
- 26.07.2016 - afişarea rezultatelor parţiale; 
- 27.07.2016 - depunere contestaţii; 
- 28.07.2016 - solutionare contestatii; 
- 27.07.2016 - 01.08.2016 - confirmare locuri ocupate; 
- 01.08.2016 - redistribuirea candidaţilor şi afişarea 
rezultatelor după redistribuire; 
- 02.08.2016- confirmare locuri după redistribuire, 
depunere contestaţii; 
- 02.08.2016-  afişare rezultate după redistribuire; 
- 03.08.2016 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor 
rămase neocupate şi confirmare. 
- 03.08.2016 - afişarea rezultatelor finale. 
 

Sesiunea septembrie 2016 
- 02.09.2016- 14.09.2016 -înscrierea candidaţilor la sediul 
facultăţii; 
- 14.09.2016 - afişarea rezultatelor parţiale; 
- 15.09.2016 - depunere contestaţii; 
- 16.09.2016 - solutionare contestatii; 
- 15.09.2016 - 19.09.2016 - confirmarea locurilor ocupate; 
- 19.09.2016 - redistribuirea candidaţilor şi afişarea 
rezultatelor; 
- 20.09.2016 - confirmare locuri după redistribuire, 
depunere contestaţii; 
- 20.09.2016 - afişarea rezultatelor după redistribuire. 
- 21.09.2016 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor 
rămase neocupate şi confirmare. 
- 22.09.2016 - afişare rezultate finale.  
 

 OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ 
IN DOMENIUL JURIDIC 

 

O diplomă în domeniul Drept creează premisele 
necesare pentru accesul într-o multitudine de profesii 
juridice. Studiile juridice sunt solicitate în numeroase 
domenii, având în vedere faptul că desfăşurarea 
activităţilor curente ale instituţiilor, atât din sectorul 
public, cât şi privat, impune existenţa unor specialişti 
care stăpânesc cunoştinţe din numeroase domenii ale 
dreptului. Astfel, profesiilor clasice ale dreptului 
(judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic, 
executor judecătoresc, grefier), li se adaugă alte 
profesii ale dreptului solicitate în sectorul public sau 
privat (ex. secretari de consilii locale, funcţionari în 
diversele departamente ale administraţiei publice locale 
şi centrale, inspector fiscal, inspector bancar, inspector 
asigurări, agent vamal, agent imobiliar, administrator 
de firmă, mediator etc). Totodată, absolvirea studiilor 
juridice oferă şi posibilitatea construirii unei cariere în 
domeniul diplomaţiei şi al relaţiilor internaţionale. 
 

CONDUCEREA 
 

Decan: Conf. univ. dr. Laura Magdalena TROCAN 
Director Departament Ştiinţe Juridice şi Carieră 
Judiciară: Conf. univ. dr. Elena Giorgiana  
SIMIONESCU 
Director Centrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice pentru 
Invăţământ la Distanţă: Lect. univ. dr. Rodica PEPTAN 
Secretar şef facultate: jr. Diana PĂUNESCU 
 

INFORMAŢII 
 

Tel. secretariat zi: 0253219241 
Email: fsjdreptucb@gmail.com 
Pagina web: www.utgjiu.ro/fsj 

Str. Victoriei, nr. 24, Tg-Jiu, Gorj, România 
 

 


