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Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de admitere la studiile universitare de licenţă şi master 

în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice pentru anul universitar 2017-2018 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Prezenta metodologie este întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă, 
Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de  
masterat, Hotărârii Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit 
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a 
doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modifiările şi 
completările ulterioare, Ordinului MENCŞ nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, Ordinului 
MENCŞ nr. 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel 
licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din  
străinătate, Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a 
cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ 
superior acreditate/autorizate provizoriu în anul şcolar/universitar 2017-2018, precum şi pe cele ale 
Cartei Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi reglementează cadrul de organizare şi 
desfăşurare a concursului de admitere, pentru sesiunile iulie 2017 şi septembrie 2017, la nivelul 
Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. 

Art. 2. Concursul de admitere, pentru sesiunile iulie 2017 şi septembrie 2017, la nivelul 
Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, se 
organizează pentru programele de studii universitare de licenţă Drept - învăţământ cu frecvenţă (IF) şi 
Drept - învăţământ la distanţă (ID), precum şi pentru programele de studii universitare de master 
Carieră judiciară – învăţământ cu frecvenţă (IF) şi Protecţia juridică a persoanei şi a patrimoniului său - 
învăţământ cu frecvenţă (IF). 

Art. 3. (1) Concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu pentru programul de studii universitare de licenţă Drept –IF şi 
pentru programele universitare de master Carieră judiciară – IF şi Protecţia juridică a persoanei şi a 
patrimoniului său - IF din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice se organizează pe locuri finanţate de la 
bugetul de stat şi pe locuri cu taxă. 

(2) Concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii “Constantin 
Brâncuşi” din Târgu Jiu pentru programul de studii universitare de licenţă Drept -ID se organizează pe 
locuri finanţate în regim cu taxă. 
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Art. 4. Numărul minim de candidaţi admişi pentru organizarea programelor de studii 
universitare de licenţă, respectiv programelor universitare de master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
Juridice este stabilit de Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

 
CAPITOLUL II 

COMISIA TEHNICĂ DE ADMITERE 
 

Art. 5. În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere, pentru sesiunile iulie şi 
septembrie 2017, la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii “Constantin Brâncuşi” 
din Târgu Jiu, se constituie o Comisie tehnică de admitere. 

Art. 6. Comisia tehnică de admitere se constituie prin decizia Rectorului Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, în urma aprobării acesteia de către Senatul Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, la propunerea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Juridice. 

Art. 7. (1) Comisia tehnică de admitere este formată din cadre didactice ale Facultăţii de Ştiinţe 
Juridice, având următoarea structură: preşedintele comisiei tehnice de admitere, membrii comisiei 
tehnice de admitere şi secretarul comisiei tehnice de admitere. 

(2) Comisia tehnică de admitere are în componenţa sa un număr de 2 cadre didactice cu statut 
de membrii supleanţi. 

(3) Cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Juridice, nominalizate în Comisia tehnică de 
admitere, care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, cu un candidat la 
admitere trebuie să aducă la cunoştinţa Comisiei centrale de admitere de la nivelul Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu incompatibilitatea apărută. În această situaţie, membrul aflat în 
incompatibilitate va fi înlocuit cu un membru supleant. 

(4) Cadrele didactice, care au în fişa postului alocate ore în vederea organizării şi desfăşurării 
admiterii propuse de directorul de departament, precum şi studenţii voluntari din cadrul facultăţii vor 
acorda sprijin comisiei tehnice de admitere în vederea desfăşurării în bune condiţii a concursului de 
admitere. 

Art. 8. (1) Comisia tehnică de admitere răspunde de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 
concursului de admitere, de procesarea datelor candidaţilor în platforma informatică utilizată la 
concursul de admitere, de coordonarea activităţii personalului didactic, secretariatului şi voluntarilor de 
la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice antrenaţi în desfăşurarea concursului de admitere, de respectarea 
legalităţii în desfăşurarea concursului de admitere, precum şi de asigurarea securităţii dosarelor de 
concurs. 

(2) Membrii comisiei tehnice de admitere care se abat de la normele stabilite pentru 
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, care prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a 
concursului de admitere sau securitatea dosarelor de concurs vor fi sancţionaţi conform legislaţiei în 
vigoare. Comisia de Etică a Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu are competenţa de a 
analiza contestaţiile sau reclamaţiile referitoare la cadrele didactice în legătură cu activitatea comisiilor 
de admitere. 

(3) În cazul reclamării ori constatării unor nereguli la admitere, produse de membrii comisiei 
tehnice de admitere sau de orice alt cadru didactic, Comisia centrală de admitere a Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu solicită Rectorului Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu- 



3  

 

Jiu întrunirea Comisiei de Etică pentru analiza cazului şi luarea deciziei corespunzătoare. Preşedintele 
comisiei tehnice de admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice răspunde de transmiterea 
sesizărilor către Comisia centrală de admitere a Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 
Comisia tehnică de admitere la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice se poate sesiza şi din oficiu. 

Art. 9. Pentru perioada desfăşurării concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor 
şi terminând cu soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale, conducerea Facultăţii de Ştiinţe 
Juridice asigură comisiei tehnice de admitere spaţii corespunzătoare pentru desfăşurarea în bune  
condiţii a concursului de admitere. 

Art. 10. (1) Zilnic, după încheierea înscrierii candidaţilor, comisia tehnică de admitere de la 
nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice are obligaţia de a verifica dosarele candidaţilor în vederea 
soluţionării eventualelor probleme apărute şi de a afişa la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice numărul 
de înscrişi. 

(2) Zilnic, după încheierea înscrierii candidaţilor, comisia tehnică de admitere de la nivelul 
Facultăţii de Ştiinţe Juridice are obligaţia de a raporta Comisiei centrale de la nivelul Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, prin intermediul secretarului de comisie, situaţia înscrierilor pe 
programe de studiu. 

Art. 11. Neregulile constatate la înscrierea candidaţilor se rezolvă, în mod operativ, prin 
convocarea la comisia tehnică de admitere, de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, a candidatului 
respectiv. 

Art. 12. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor intermediare şi finale ale concursului de admitere 
se efectuează de către comisia tehnică de admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, pe fiecare 
program şi ciclu de studii universitare de licenţă şi masterat, pe liste separate, în funcţie de categoria de 
locuri (finanţate de la bugetul de stat/cu taxă) şi de forma de învăţământ (cu frecvenţă/la distanţă) pe 
care candidaţii au concurat. 

Art. 13. Rezultatele concursului de admitere se comunică oficial prin afişarea listelor de către 
comisia tehnică de admitere, de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, la sediul Facultăţii de Ştiinţe 
Juridice şi, cu sprijinul personalului de specialitate IT din cadrul Universităţii “Constantin Brâncuşi” 
din Târgu-Jiu, pe pagina web a Universităţii“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, la adresa 
www.utgjiu.ro. 

 

CAPITOLUL III 
ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

 
Art. 14. Pentru toate formele de învăţământ ale ciclului universitar de licenţă şi ciclului 

universitar de masterat, concursul de admitere organizat de Facultatea de Ştiinţe Juridice se poate 
organiza în una sau două sesiuni, în luna iulie 2017, respectiv iulie şi septembrie 2017, în conformitate 
cu dispoziţiile cuprinse în prezenta metodologie şi potrivit calendarului de desfăşurare a concursului de 
admitere propus de Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi aprobat de Senatul Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. 

Art. 15. Locurile rămase neocupate după prima sesiune a concursului de admitere (iulie 2017)  
şi cele vacantate după încheierea acestei prime sesiuni, prin retragerea unor candidaţi admişi, vor fi 
scoase la concurs în cea de-a doua sesiune a concursului de admitere (septembrie 2017). În 
eventualitatea organizării celei de a doua sesiuni pentru ocuparea locurilor  rămase vacante, după prima 

http://www.utgjiu.ro/
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sesiune de admitere, afişarea rezultatelor celei de a doua sesiuni trebuie făcută până la data de 23 
septembrie 2017. 

Art. 16. (1) Pentru perioada desfăşurării concursului de admitere, începând cu înscrierea 
candidaţilor şi terminând cu soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale, comisia tehnică de 
admitere îşi va desfăşura activitatea într-una din sălile Facultăţii de Ştiinţe Juridice. Sala va fi dotată cu 
calculatoare, imprimantă, acces la internet şi fişet metalic. 

(2) În spaţiul destinat comisiei tehnice de admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, în 
afara intervalului stabilit pentru înscrierea candidaţilor, este interzis accesul persoanelor care nu au 
atribuţii în desfăşurarea concursului. 

(3) Membrii comisiei tehnice de admitere, cu cel puţin o zi înaintea începerii perioadei de 
înscriere a candidaţilor, vor lua toate măsurile pentru organizarea corespunzătoare a sălii în care îşi va 
desfăşura activitatea comisia tehnică de admitere şi pentru afişarea, în locuri vizibile, a metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, a 
calendarului de desfăşurare a concursului de admitere şi a numărului de locuri scoase la concurs. 

Art. 17. În scopul organizării şi desfăşurării în bune condiţii a concursului de admitere, 
preşedintele comisiei tehnice de admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice va  convoca, 
înaintea începerii perioadei de înscriere a candidaţilor, membrii comisiei tehnice de admitere pentru 
prelucrarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere de la nivelul Facultăţii 
de Ştiinţe Juridice pentru anul universitar 2017/2018. 

Art. 18. Membrii comisiei tehnice de admitere vor fi instruiţi, înaintea începerii perioadei de 
înscriere a candidaţilor, de către personalul de specialitate IT al Universităţii “Constantin Brâncuşi” din 
Târgu-Jiu cu privire la modul de utilizare a platformei informatice de înregistrare şi de gestiune a 
datelor candidaţilor. 

Art. 19. (1) Zilnic, după finalizarea înscrierilor, membrii comisiei tehnice de admitere de la 
nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice predau secretarului comisiei tehnice de admitere dosarele 
candidaţilor. 

(2) Secretarul comisiei tehnice de admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice sau, în 
absenţa motivată a acestuia, membrul comisiei tehnice de admitere nominalizat de preşedintele 
comisiei tehnice de admitere, se preocupă de asigurarea închiderii sălii în care îşi desfăşoară activitatea 
comisia tehnică de admitere, după finalizarea zilnică a activităţii, precum şi de asigurarea securităţii 
dosarelor candidaţilor şi a testelor susţinute de candidaţi prin închiderea lor în fişetul metalic aflat în 
dotarea sălii. 

Art. 20. Secretarul comisiei tehnice de admitere răspunde de afişarea zilnică a rezultatelor 
înscrierilor şi de transmiterea, la termenele stabilite, către comisia centrală de admitere a Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu a tuturor informaţiilor solicitate privind admiterea. 

Art. 21. Programul zilnic de activitate al comisiei tehnice de admitere de la nivelul Facultăţii de 
Ştiinţe Juridice este cel stabilit de Comisia centrală de admitere de la nivelul Universităţii “Constantin 
Brâncuşi” din Târgu Jiu. 

Art. 22. Pe perioada concursului de admitere, dosarele candidaţilor rămân la Comisia tehnică de 
admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, fiind gestionate de aceasta, iar, la încheierea 
concursului de admitere, secretarul comisiei tehnice de admitere are obligaţia să predea, pe bază de 
proces-verbal, toată documentaţia privind concursul de admitere, către secretariatul Facultăţii de Ştiinţe 
Juridice.  La  rândul  lui,  Secretariatul  Facultăţii  de  Ştiinţe  Juridice  are  obligaţia  de  a  păstra aceste 
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documente conform normelor legale în vigoare. 
Art. 23. Secretarul comisiei tehnice de admitere pe facultate are obligaţia ca, la încheierea 

fiecărei sesiuni de admitere, să transmită Rectoratului Universităţii listele finale cu candidaţii admişi, 
semnate de preşedintele şi secretarul de comisie. 

Art. 24. Secretarul comisiei tehnice de admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, sub 
supravegherea secretarului comisiei centrale de admitere de la nivelul Universităţii “Constantin 
Brâncuşi” din Târgu Jiu, va ţine o evidenţă a numărului de ore prestat de fiecare cadru didactic care a 
participat la organizarea şi desfăşurarea concursului de  admitere în sesiunile iulie şi septembrie 2017. 

 
CAPITOLUL IV 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
 

4.1. Condiţii de participare la concursul de admitere la programele de studii universitare de 
licenţă şi master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 

 
Art. 25. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida numai 

absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii 
liceului. 

(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai 
absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii 
programului de licenţă. 

(3) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăţenii statelor membre 
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, 
în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de 
şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de 
admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de 
recunoaştere a studiilor. 

(4) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii 
Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 

(5) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii 
Uniunii Europene şi din statele terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform 
metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz. 

(6) În cazul candidaţilor care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate  de 
instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, Universitatea 
”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu certifică competenţele lingvistice de limba română, în 
conformitate cu prevederile legale. 

Art. 26. Cetăţenii etnici români din Republica Moldova sau din alte state, precum şi cetăţenii 
români de etnie rromă pot participa la concursul de admitere pe locuri special aprobate în cadrul 
Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Art. 27. Facultatea de Ştiinţe Juridice va scoate la concurs cel puţin un loc gratuit pentru studii 
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universitare de licenţă şi masterat (finanţat din venituri proprii) pentru candidaţi proveniţi din centrele 
de plasament. Acest loc va fi suplimentar numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, cu 
încadrarea în capacitatea de şcolarizare a programului de studii universitare de licenţă Drept-IF. 

Art. 28. (1) Candidaţii, absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii 
(premiile I, II, III, menţiune), în în perioada studiilor liceale, la discipline compatibile domeniului 
fundamental de ierarhizare ştiinţe sociale şi ştiinţe umaniste la olimpiade şi concursuri şcolare de nivel 
naţional şi internaţional, sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere la nivelul Facultăţii  
de Ştiinţe Juridice, pentru sesiunile iulie 2017 şi septembrie 2017. 

(2) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor 
liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de 
Ministerul Educaţiei Naţionale, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de 
admitere, pe locuri finanţate de la buget. 

 
4.2. Condiţii de înscriere la concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă 

şi master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 
 
 

Art. 29. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la programele de studii universitare de 
licenţă şi master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice se face în sala stabilită în acest sens de 
conducerea Facultăţii de Ştiinţe Juridice, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice din str. Victoriei nr. 24, 
sau în centrele de înscriere organizate de către Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu în 
afara spaţiului universitar. 

Art. 30. (1) Înscrierea la concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă şi 
master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului 
şi a celorlalte documente prevăzute la art. 31. 

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă 
persoană, pe bază de procură şi prin prezentarea tuturor documente prevăzute la art. 31. 

Se introduce (3) Pentru românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în Republica Moldova, 
Ungaria, Bulgaria, Grecia, Croaţia, Israel şi diasporă înscrierea se poate face şi online, pe baza datelor 
de identificare personale, conform cărţii de identitate / paşaportului, prin transmiterea actelor din 
dosarul de concurs scanate, în format pdf. 

Se introduce (4) Dosarul de concurs cu actele de studii în original sau copii legalizate, după 
caz, conform prevederilor prezentului regulament se transmite / depune la facultatea unde candidatul a 
fost admis în perioada de confirmare a locului ocupat. 

Art. 31. Dosarele candidaţilor trebuie să conţină următoarele documente: 
a) Pentru studiile universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la 

distanţă: 
1) 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.); 

2) 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 (face parte din fişa tip de înscriere); 

3) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată 



7  

sau în copie certificată „conform cu originalul” sau adeverinţa, în original sau în copie legalizată sau în 
copie certificată „conform cu originalul”, 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 2017 sau în sesiunea august-septembrie 2017 pentru sesiunile de 
concurs de admitere, imediat următoare; 

4) foaia matricolă aferentă studiilor liceale, în original sau în copie legalizată sau în copie 
certificată „conform cu originalul”; 

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

6) două fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică; 
7) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (pentru candidaţii care 

urmează deja un program de licenţă); 
8) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată sau 

în copie certificată „conform cu originalul” (pentru candidaţii care au absolvit deja un program de 
licenţă şi doresc să urmeze a doua specializare); 

9) chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere sau adeverinţă din 
care să rezulte scutirea la plata taxei de înscriere; 

10) declaraţie-tip prin care candidaţii admişi în urma concursului de admitere se obligă să 
depună, în termenul stabilit de comisia tehnică de admitere următoarele acte: diploma de bacalaureat şi 
foaia matricolă în original pentru confirmarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, diploma de 
bacalaureat şi foaia matricolă în original pentru confirmarea locurilor finanţate în regim cu taxă şi 
chitanţa de achitare a taxei pentru confirmarea ocupării locului cu taxă, iar candidaţii admişi pe locurile 
cu taxă, care urmează simultan şi o altă facultate, vor depune: diploma de bacalaureat şi foaia matricolă 
în original sau în copie legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul”, 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 (face parte din fişa tip de înscriere); 

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

12) candidaţii din etnia 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. 

13) C.I /paşaport în copie certificată „conform cu originalul”. 
14) dovada obţinerii de distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiade şi concursuri şcolare 

de nivel naţional şi internaţional, dacă este cazul. 
b) Pentru studii universitare de masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă: 
1) fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate corect (date de 

identificare ale candidatului, opţiuni, domeniu, specializare, forma de finanţare, cazare, limba străină 
etc.); 

2) 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 câţi 
ani a mai beneficiat de subvenţionarea locului (face parte din fişa tip de înscriere); 

3) diplomă de bacalaureat în original sau în copie legalizată sau în copie certificată „conform cu 
originalul”; 
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4) diploma de licenţă sau echivalentă acesteia şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în 
original sau în copie legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul”; 

5) diploma de licenţă sau echivalentă acesteia şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în 
copie  legalizată  sau  în  copie  certificată  „conform  cu  originalul”,  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; 

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

6) adeverinţă medicală, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care 
concurează; 

7) C.I /paşaport în copie certificată „conform cu originalul”; 
8) doua fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică; 
9) declaraţie-tip prin care candidaţii admişi în urma concursului de admitere se obligă să 

depună, în termenul stabilit de comisia tehnică de admitere, următoarele acte: diplomele de bacalaureat 
şi licenţă, în original şi foaia matricolă, anexă la diploma de licenţă/suplimentul la diploma de licenţă,  
în original pentru confirmarea locurilor finanţate de la bugetul de stat; diplomele de bacalaureat şi 
licenţă, în original şi foaia matricolă, anexă la diploma de licenţă/suplimentul la diploma de licenţă, în 
original, pentru confirmarea locurilor finanţate în regim cu taxă şi chitanţa de achitare a taxei pentru 
confirmarea ocupării locului cu taxă, diplomele de bacalaureat şi licenţă şi foaia matricolă, anexă la 
diploma  de  licenţă/suplimentul  la  diploma  de  licenţă,  în  copii  legalizate  sau  în  copie  certificată 
„conform cu originalul”, însoţite de adeverinţe 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 
(face parte din fişa tip de înscriere); 

10) chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere sau adeverinţă din 
care să rezulte scutirea la plata taxei de înscriere; 

11) 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); 

Art. 32. Certificarea ,,conform cu orginalul” a documentelor necesare la dosarul candidaţilor  
se va realiza de către personalul compartimentului secretariat al Facultăţii de Ştiinţe Juridice sau de 
secretarul comisiei tehnice de admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, prin menţionarea pe 
copia xerox a documentului a sintagmei ,,conform cu originalul”, urmată de semnătura persoanei care 
certifică. În scopul certificării, candidaţii vor prezenta, obligatoriu, la momentul înscrierii, 
documentele în original. 

Art. 33. (1) 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. 

(2) Adeverinţele medicale ale candidaţilor cu afecţiuni cronice vor fi vizate de medicii 
Cabinetului medical al Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

Art. 34. (1) Candidaţii care doresc să se înscrie la ambele forme de învăţământ ale  
programului de studii universitare de licenţă Drept trebuie să depună două dosare de înscriere. 

(2) Candidaţii care doresc să urmeze, simultan, două programe de studii universitare de master 
la Facultatea de Ştiinţe Juridice trebuie să depună două dosare de înscriere. 

Art. 35. (1) Înscrierea candidaţilor de etnie rromă, a celor proveniţi din casele de copii sau din 
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centre de plasament familial, se realizează la nivelul comisiei tehnice de admitere de la nivelul 
Facultăţii de Ştiinţe Juridice, pe locurile speciale aprobate pentru aceştia, cu notificarea comisiei 
centrale de admitere Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

(2) Pentru candidaţii din etnia rromilor admiterea se va face centralizat. Locurile se vor ocupa 
strict în ordinea descrescătoare a mediilor în funcţie de domeniul de studiu pentru care au optat. 

Art. 36. După înscrierea candidaţilor de către membrii comisiei tehnice de admitere de la  
nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, prin preluarea dosarului de candidatură şi înregistrarea datelor 
candidatului în platforma informatică, membrii comisiei tehnice de admitere eliberează candidaţilor un 
document pentru confirmarea înscrierii şi pentru atestarea calităţii de participant la concursul de 
admitere, valabil pe toată perioada concursului de admitere. 

 
4.3. Taxele de înscriere la concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă şi 

master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 
 

Art. 37. Taxa de înscriere la concursul de admitere la programele de studii universitare de 
licenţă şi master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice este în cuantum de 100 de lei şi se achită la 
casieria Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, pentru fiecare dosar depus. 

Art. 38. (1) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere: 
a) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat. 
b) copiii angajaţilor Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi angajaţii Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu; 
c) candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din centrele de plasament sau din plasament 

familial, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei din 1989, precum şi candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei 
din Decembrie 1989; 

d) candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiade şi concursuri 
şcolare de nivel naţional şi internaţional. 

(2) Scutirea de la plata taxei se face pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi 
(adeverinţe de salariat, decizii de pensionare, alte înscrisuri doveditoare etc.) Aprobarea scutirii se face 
de către comisia tehnică de înscriere. 

(3) Candidaţii prevăzuţi la alin.1 pot beneficia de aceste facilităţi o singură dată pentru fiecare 
ciclu de învăţământ. 

 
4.4. Calendarul concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă şi master 

din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 
 

Art. 39. Sesiunea de admitere aferentă lunii iulie 2017, studii universitare de licenţă şi de 
master, se va desfăşura după următorul calendar: 

 
Programe universitare de licenţă 

 
10.07.2017 – 25.07.2017 - înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii; 
25.07.2017 - afişarea rezultatelor parţiale; 
26-27.07.2017 - depunere contestaţii; 
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27.07.2017 - solutionare contestatii; 
28.07.2017 - 01.08.2017 - confirmare locuri ocupate si semnarea contractelor de scolarizare; 
01.08.2017 - redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor după redistribuire; 
02.08.2017 - confirmare locuri după redistribuire si semnarea contractelor de scolarizare, depunere 
contestaţii; 
02.08.2017 -  afişare rezultate după redistribuire; 
03.08.2017 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate şi confirmare. 
03.08.2017 - afişarea rezultatelor finale. 

 
Programe universitare de master 

 
10.07.2017 – 25.07.2017 - înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii; 
26.07.2017 – susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului civil şi cea a 
dreptului penal; 
27.07.2017 - afişarea rezultatelor parţiale; 
28.07.2017 - depunere contestaţii; 
28.07.2017 - solutionare contestatii; 
28.07.2017 - 01.08.2017 - confirmare locuri ocupate si semnarea contractelor de scolarizare; 
01.08.2017 - redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor după redistribuire; 
02.08.2017 - confirmare locuri după redistribuire si semnarea contractelor de scolarizare, depunere 
contestaţii; 
02.08.2017 -  afişare rezultate după redistribuire; 
03.08.2017 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate şi confirmare. 
03.08.2018 - afişarea rezultatelor finale. 

 
Art. 40. Sesiunea de admitere aferentă lunii septembrie 2017, studii universitare de licenţă şi 

de master, se va desfăşura după următorul calendar: 
 
Programe universitare de licenţă 

 
04.09.2017 – 11.09.2017 - înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii; 
12.09.2017 - afişarea rezultatelor parţiale; 
13-14.09.2017 - depunere contestaţii; 
14.09.2017 - solutionare contestatii; 
15.09.2017 - 20.09.2017 - confirmare locuri ocupate si semnarea contractelor de scolarizare; 
20.09.2017 - redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor după redistribuire; 
21.09.2017 - confirmare locuri după redistribuire si semnarea contractelor de scolarizare, depunere 
contestaţii; 
21.09.2017 -  afişare rezultate după redistribuire; 
22.09.2017 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate şi confirmare 
22.09.2017- afişarea rezultatelor finale. 
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Programe universitare de master 
 
04.09.2017 – 11.09.2017 - înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii; 
12.09.2017 – susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului civil şi cea a 
dreptului penal; 
13.09.2017 - afişarea rezultatelor parţiale; 
14.09.2017 - depunere contestaţii; 
14.09.2017 - solutionare contestatii; 
15.09.2017 - 20.09.2017 - confirmare locuri ocupate si semnarea contractelor de scolarizare; 
20.09.2017 - redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor după redistribuire; 
21.09.2017 - confirmare locuri după redistribuire si semnarea contractelor de scolarizare, depunere 
contestaţii; 
21.09.2017 -  afişare rezultate după redistribuire; 
22.09.2017 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate şi confirmare 
22.09.2017- afişarea rezultatelor finale. 

 
 

4.5. Modul de admitere la programele de studii universitare de licenţă din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Juridice 

 
Art. 41. Admiterea la programele de studii universitare de licenţă Drept –IF şi Drept –ID se 

face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obţinute de candidaţi la examenul de 
admitere, cu condiţia obţinerii cel puţin a mediei 5,00. 

Art. 42. (1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică ponderată, astfel: 
- 20% nota obţinută la Proba scrisă de Limba şi literatura română a Examenului de Bacalaureat. 
- 80% media generală a Examenului de Bacalaureat. 

(2) Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
Art. 43. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea 

locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi. 
Art. 44. În cazul unor medii egale ale candidaţilor la studiile universitare de licenţă se va 

proceda la aplicarea următoarelor criterii de departajare: 
- primul criteriu de departajare este media generală a tuturor anilor de liceu; 
- al doilea criteriu de departajare este media ultimului an de liceu; 
- al treilea criteriu de departajare este media penultimului an de liceu. 

 
 

4.6. Modul de admitere la programele de studii universitare de master din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Juridice 

 
Art. 45. Admiterea candidaţilor la programele de studii universitare de master Carieră  judiciară 

-IF şi Protecţia juridică a persoanei şi a patrimoniului său -IF se face pe baza mediilor generale de 
admitere obţinute de candidaţi, în limita locurilor aprobate de Senatul Universităţii ,,Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu, pentru fiecare program de studii. 

Art. 46. (1) Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de 
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admitere obţinute de candidaţi. 
(2) Media generală minimă pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 

(şase). 
(3) Ordinea  de  clasificare  rezultată  în  urma  admiterii  va  fi  utilizată  şi  pentru repartizarea 

locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi. 
Art. 47. (1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică ponderată, astfel: 
- 20% nota obţinută la Proba scrisă. 
- 80% media generală a Examenului de Licenţă/Diplomă. 
(2) Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 
(3) În cazul unor medii egale ale candidaţilor la studiile universitare de master se va proceda la 

aplicarea următoarelor criterii de departajare: 
- primul criteriu de departajare este media generală a tuturor anilor de studii de licenţă; 
- al doilea criteriu de departajare este media ultimului an de studiu de licenţă; 
- al treilea criteriu de departajare este media penultimului an de studiu de licenţă. 

Art. 48. (1) Candidaţii la programele de studii universitare de master Carieră judiciară -IF şi 
Protecţia juridică a persoanei şi a patrimoniului său -IF susţin o probă scrisă, ce constă într-un test grilă 
de verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal. 

(2) Tematica şi bibliografia aferente testului grilă de verificare a cunoştinţelor din ramura 
dreptului civil şi cea a dreptului penal se elaborează la nivelul Departamentului Ştiinţe Juridice şi 
Carieră Judiciară, se supune aprobării Consiliului facultăţii şi se afişează la sediul Facultăţii de Ştiinţe 
Juridice şi pe pagina web a facultăţii, cu cel puţin 3 luni înainte de susţinerea probei. 

(3) Testul grilă de verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal 
conţine 10 grile dintr-un set de 10 variante de teste grile, elaborate de comisia stabilită de Consiliul 
Facultăţii de Ştiinţe Juridice, afişate pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi/sau puse la dispoziţia 
candidaţilor, în format tipărit, la Librăria Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, cu cel  
puţin 3 luni înainte de susţinerea probei. 

(4) Fiecare din cele 10 grile din testul grilă de verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului 
civil şi cea a dreptului penal are un singur răspuns corect şi este notată cu un punct. 

 

(5) Variantele de teste grilă de verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului civil şi cea a 
dreptului penal au aplicate ştampila Facultăţii de Ştiinţe Juridice. 

(6) Testul grilă de verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal se 
susţine după încheierea perioadei de înscriere, la data şi ora stabilită conform calendarului concursului 
de admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, din str. 
Victoriei nr. 24, în sălile stabilite, în acest scop, de conducerea Facultăţii de Ştiinţe Juridice. 

(7) Accesul candidaţilor în sala de susţinere a probei scrise este permis pe baza cărţii de 
identitate/paşaportului, până la ora stabilită pentru susţinerea probei, iar verificarea identităţii acestora 
se realizează de către membrii comisiei tehnice de admitere. 

(8) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor, pe timpul susţinerii testului, orice surse de 
informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea întrebărilor, precum şi orice mijloace de 
comunicare. 

(9) Candidaţii se aşează în ordine alfabetică, conform listei afişate. 
(10) Supravegherea desfăşurării probei scrise se va realiza de către membrii comisiei tehnice de 

admitere, desemnaţi de preşedintele comisiei tehnice de admitere. 
(11) La data şi la ora stabilită pentru susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor din 

ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal, preşedintele şi secretarul comisiei tehnice de admitere se 
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deplasează în sala de susţinere a probei scrise cu cele 10 variante de teste grilă de verificare a 
cunoştinţelor din ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal, ştampilate şi semnate de preşedintele şi 
secretarul comisiei tehnice de admitere şi introduse în plicuri, numerotate de la 1 la 10, în mod 
corespunzător numărului testului grilă introdus în fiecare plic. 

(12) Plicurile se semnează de fiecare membru al comisiei tehnice de admitere şi se sigilează prin 
aplicarea ştampilei Facultăţii de Ştiinţe Juridice. 

(13) În sala de susţinere a probei scrise se extrage, din cele 10 variante de teste grilă de 
verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal, de către un candidat, o 
singură variantă. 

(14) Ulterior, secretarul comisiei tehnice de admitere procedează la multiplicarea variantei 
extrase într-un număr de exemplare corespunzător numărului de candidaţi, plus ½ din numărul 
candidaţilor înscrişi şi prezenţi în sala de examen. 

(15) Fiecare candidat primeşte un test grilă de verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului 
civil şi cea a dreptului penal pe care îşi scrie, în spaţiile special destinate din colţul din dreapta sus a 
testului, cu majuscule, numele din certificatul de naştere, penumele tatălui, toate prenumele personale  
şi codul numeric personal. Colţul testului va fi lipit şi ştampilat la momentul predării acestuia, de 
membrii comisiei tehnice de admitere, care asigură supravegherea desfăşurării probei scrise. 

(16) La fiecare grilă, candidatul marchează răspunsul considerat corect cu litera ,,X”, în rubrica 
special destinată, şi lasă nemarcate rubricile care corespund răspunsurilor pe care le consideră greşite. 

(17) La completarea testului grilă se va utiliza numai cerneală sau pix cu pastă albastră. 
(18) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la testul grilă de verificare a cunoştinţelor 

din ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal este de maxim 60 de minute, socotit de la momentul 
primirii testului. 

(19) Pe toată durata rezolvării testului grilă de verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului 
civil şi cea a dreptului penal, candidaţii nu au voie să părăsească sala în care se susţine testul. În cazuri 

excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea sălii, el va fi însoţit de unul din membrii comisiei 
tehnice de admitere ce asigură supravegherea desfăşurării probei scrise, până la înapoierea în sală. 

(20) Membrii comisiei tehnice de concurs ce asigură supravegherea desfăşurării probei scrise nu 
pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea testului grilă de verificare a cunoştinţelor din 
ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal. 

(21) La expirarea timpului acordat, candidaţii predau testul grilă de verificare a cunoştinţelor  
din ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal membrilor comisiei tehnice de admitere, ce asigură 
supravegherea desfăşurării probei scrise, pe bază de semnătură, în procesele verbale de predare-primire 
a testelor grilă. 

(22) Baremul de notare se afişează în timpul desfăşurării testului grilă de verificare a 
cunoştinţelor din ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal. 

(23) Membrii comisiei tehnice de admitere ce asigură supravegherea desfăşurării probei scrise 
predau testele grilă de verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal, pe 
bază de proces verbal, secretarului comisiei tehnice de admitere, care le pune la dispoziţia celor trei 
membrii ai comisiei tehnice de admitere, desemnaţi pentru corectarea testelor grilă, de către Consiliul 
Facultăţii de Ştiinţe Juridice, la propunerea preşedintelui comisiei tehnice de admitere. 

(24) După corectarea testelor grilă de verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului civil şi cea 
a dreptului penal, membrii comisiei tehnice de admitere, desemnaţi pentru corectarea testelor grilă, 
procedează la desigilarea testelor grilă. 

(25) Notarea pe baza baremului se înregistrează în borderoul de notare şi se semnează de către 
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membrii comisiei tehnice de admitere, desemnaţi pentru corectarea testelor grilă, pe fiecare pagină. 
(26) După finalizarea corecturii, testele grilă de verificare a cunoştinţelor din ramura dreptului 

civil şi cea a dreptului penal şi borderoul de notare se predau secretarului comisiei tehnice de admitere, 
care va asigura păstrarea acestora pe perioada desfăşurării concursului de admitere. 

(27) Notele înscrise în borderoul de notare pentru fiecare candidat se vor introduce în platforma 
informatică utilizată la concursul de admitere în vederea generării clasamentului prin calcularea mediei 
generale de admitere. 

 
4.7. Rezultatele concursului de admitere la programele de studii universitare de master din 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 
 

Art. 49. (1) În vederea stabilirii corecte a rezultatelor parţiale şi finale ale concursului, Comisia 
tehnică de admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice verifică atent modul în care au fost 
efectuate toate operaţiunile pentru a se elimina orice posibilitate de greşeală în calcularea mediilor şi 
trecerea lor în liste, stabilirea ordinii de clasificare a candidaţilor şi aplicarea procedurii de admitere a 
candidaţilor. 

(2) Comisia tehnică de admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice întocmeşte lista 
candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute şi în raport de opţiunile candidaţilor, 
în ordinea în care acestea au fost menţionate în fişa de înscriere, pe domenii de licenţă şi masterat şi pe 
liste separate, în funcţie de categoria de locuri (finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă) şi de forma 
de învăţământ (cu frecventa, la distanţă) la care candidaţii au concurat. 

(3) Repartizarea candidaţilor admişi pe domenii şi programe de studii de licenţă/master, se va 
face prin menţionarea, în dreptul fiecărui candidat admis a ordinii de preferinţă pentru care a optat, 
începându-se cu prima opţiune. 

(4) Locurile pentru candidaţii din etnia rromă, respectiv pentru candidaţii provenţi din casele de 
copii/centre de plasament se vor ocupa strict în ordinea descrescătoare a mediilor în funcţie de  
domeniul de studiu pentru care au optat. 

Art. 50. (1) Sesiunea de admitere va avea trei redistribuiri, cea de-a treia fiind o redistribuire la 
cerere. 

(2) Redistribuirea candidaţilor se va efectua pe locurile rămase libere prin neconfirmare; aceasta 
constă în trecerea candidaţilor care nu au confirmat locurile pe lista de aşteptare şi rularea din nou a 
programului în aceleaşi condiţii; 

(3) La prima redistribuire vor participa toţi candidaţii care au confirmat locurile şi toţi candidaţii 
care se află pe lista de potenţial admişi; candidaţii care nu au confirmat locurile nu participă la 
redistribuire fiind trecuţi pe lista de aşteptare; 

(4) Cea de-a doua redistribuire va cuprinde toţi candidaţii care au confirmat locurile şi toţi 
candidaţii de pe lista de potenţial admişi; 

(5) După a doua redistribuire, candidaţii potenţial admişi şi cei de pe lista de aşteptare, care 
doresc să participe la cea de-a treia redistribuire trebuie să depună o cerere pentru a rămâne în concurs 
şi pentru a putea ocupa un loc liber. Dacă locurile pentru care au optat iniţial în fişa de înscriere au fost 
epuizate în urma redistribuirilor, cererea trebuie să conţină o nouă opţiune. 

(6) Cea de-a treia redistribuire va cuprinde candidaţii din lista de potenţial admişi şi cei din lista 
de aşteptare care depun o cerere pentru a participa la această redistribuire. Aceştia pot opta numai 
pentru un loc cu taxă la programele de studii la care nu au fost ocupate toate locurile. 

(7) Candidaţii care nu au confirmat locurile după a doua redistribuire nu participă la 
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redistribuirea la cerere fiind trecuţi pe lista de respinşi; candidaţii aflaţi pe lista de potenţial admişi/lista 
de aşteptare care nu au depus cerere vor fi trecuţi pe lista de respinşi. 

(8) În situaţia în care, ca urmare a numărului redus de candidaţi înscrişi, nu se pot constitui 
grupe de predare la ambele programe de studii universitare de master scoase la concurs, candidaţii 
înscrişi la programul de studii universitare de master ce nu se poate organiza, pot fi redistribuiţi la 
celălalt program de studii universitare de master, pe baza opţiunii acestora din fişa de înscriere. 

Art.  51.  Locurile  rămase  neocupate  după  admitere  se  gestionează  la  nivelul   Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, pe cicluri de studii. 

Art. 52. (1) Rezultatele concursului de admitere la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice generate 
după calculul mediei generale de admitere vor fi verificate de comisia tehnică de admitere şi certificată 
prin semnătură de preşedintele comisiei tehnice de admitere, fiind aduse la cunoştinţă celor interesaţi, 
prin afişare pe pagina web a Universităţii (www.utgjiu.ro) şi presupun: 

a) Listele cu ierarhizarea candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget în ordinea 
descrescătoare a mediilor generale obţinute şi în raport de opţiunile acestora, în ordinea în care acestea 
au fost menţionate în fişa de înscriere, pe domenii de licenţă/programe de studii, în limita numărului de 
locuri repartizate, dacă este cazul, 

b) Listele cu ierarhizarea candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în ordinea 
descrescătoare a mediilor generale obţinute şi în raport de opţiunile acestora, în ordinea în care acestea 
au fost menţionate în fişa de înscriere, pe domenii de licenţă/programe de studii, în limita numărului de 

locuri repartizate, dacă este cazul. 
c) Listele cu ierarhizarea candidaţilor respinşi, în ordinea descrescătoare a mediilor generale 

obţinute şi în raport de opţiunile acestora, în ordinea în care acestea au fost menţionate în fişa de 
înscriere, pe domenii de licenţă/programe de studii, dacă este cazul. 

Art. 53. Afişarea rezultatelor concursului de admitere se realizează în etape, conform 
calendarului concursului de admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, listele afişate având 
caracter provizoriu până la confirmarea locurilor de către candidaţii admişi şi soluţionarea eventualelor 
contestaţii. 

Art. 54. După fiecare sesiune de admitere se afişează listele definitive generate cu candidaţii 
admişi care şi-au confirmat locurile ocupate şi urmează a fi înmatriculaţi începând cu anul universitar 
2017-2018. 

Art. 55. În cazul în care, după încheierea sesiunii de admitere din septembrie 2017, înainte de 
înmatriculare, se retrag candidaţi declaraţi admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, locurile 
vacantate se ocupă de candidaţii care au confirmat locuri cu taxă la programul de studii de unde s-au 
vacantat locurile, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere. Dacă se eliberează un loc 
prin retragerea unui candidat admis cu taxă, acesta se poate ocupa cu un candidat declarat respins, în 
ordinea mediilor, la cerere. 

 
4.8. Confirmarea locurilor de către candidaţi la concursului de admitere la programele de studii 

universitare de licenţă şi master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 
 

Art. 56. (1) Candidaţii declaraţi admişi pe un loc bugetat la programele de studii universitare de 
licenţă Drept –IF şi Drept - ID vor confirma locul prin depunerea la dosarul de concurs a diplomei de 
bacalaureat, în original sau, pentru promoţia 2017, a adeverinţei de absolvire, în original, şi a foii 
matricole în original. 

(2) Candidaţii declaraţi admişi pe un loc bugetat la programele universitare de master Carieră 

http://www.utgjiu.ro/
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judiciară sau Protecţia juridică a persoanei şi a patrimoniului său, vor confirma locul prin depunerea la 
dosarul de concurs a diplomei de licenţă în original şi a foii matricole/ a suplimentului la diplomă în 
original sau, pentru absolvenţii promoţiei 2017, a adeverinţei de absolvire, în original. 

Art. 57. (1) Candidaţii declaraţi admişi pe un loc cu taxă la programele de studii universitare de 
licenţă Drept –IF şi Drept – ID vor confirma locul prin atât prin plata unei taxe de confirmare, în 
valoare de 400 lei, cât şi prin depunerea diplomei de bacalaureat, în original, şi a foii matricole, în 
original, sau copii legalizate ale diplomei de bacalaureat şi foii matricole, însoţite de adeverinţă, în care 
se precizează la ce facultate sunt originalele, în situaţia în care candidatul mai este admis la altă 
facultate. 

(2) Candidaţii declaraţi admişi pe un loc cu taxă la programele universitare de master Carieră 
judiciară şi Protecţia juridică a persoanei şi a patrimoniului său, vor confirma locul prin atât prin plata 
unei taxe de confirmare, în valoare de 600 lei, cât şi prin depunerea diplomei de licenţă, în original, şi a 
foii matricole/suplimentului la diplomă, în original, sau adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii 
promoţiei 2017, în original, sau copii legalizate ale diplomei de licenţă şi foii matricole/suplimentului  
la diplomă sau adeverinţei de absolvire, însoţite de adeverinţă în care se precizează la ce facultate sunt 
originalele, în situaţia în care candidatul mai este admis la altă facultate. 

Art. 58. (1) Nedepunerea la dosarul de concurs a documentelor prevăzute la art. 58 şi art. 59 până 
la data stabilită în calendarul de admitere de la nivelul facultăţii, atrage după sine eliminarea din 
concurs. 

Art. 59. După expirarea termenului de confirmare, locurile rămase libere (cu taxă şi/sau finanţate 
de la bugetul de stat) vor fi ocupate prin redistribuire (glisare) de către candidaţii care au confirmat 
locul urmând a se efectua o nouă ierarhizare a acestora şi afişarea rezultatelor definitive ale admiterii 
pentru fiecare sesiune în parte. 

 
4.9. Înmatricularea candidaţilor admişi la programele de studii universitare de licenţă şi 

master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 
 

Art. 60. (1) Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii universitare de licenţă şi master 
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice au obligaţia ca, până la data stabilită în calendarul de admitere 
de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, să achite taxa de confirmare şi să semneze contractul de 
şcolarizare în vederea înmatriculării ca studenţi la programul de studii universitare de licenţă/master şi 
la facultatea la care au fost admişi. 

(2) In caz de retragere ulterioară, taxele de confirmare nu se restituie. 
Art. 61. (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face după terminarea celei de-a doua 

sesiuni de admitere din septembrie 2017. 
(2) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi 

înmatriculaţi. 
Art. 62. (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face 

prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior. 
(2) După înmatriculare, studenţii vor fi înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr 

unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studii la care au fost admişi de  
către personalul de la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Juridice. 

Art. 63. Taxa de confirmare achitată de candidaţii admişi pe locuri cu taxă care au glisat pe 
locuri finanţate de la buget va fi restituită după semnarea deciziei de înmatriculare în anul I. 

Art. 64. (1) Candidaţii, absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior, declaraţi admişi la 
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concursul de admitere, care solicită echivalarea şi înmatricularea în an superior anului I de studii, vor fi 
înmatriculaţi 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 învăţământ al specializării respective, dar nu mai mult de penultimul an de 
studii. 

(2) Echivalarea se realizează în timpul admiterii, conform reglementărilor în vigoare, de către 
Directorul Departamentului Ştiinţe Juridice şi Carieră Judiciară, la solicitarea preşedintelui şi 
secretarului comisiei tehnice de admitere. Directorul de departament propune anul de înmatriculare. 
Înmatricularea în an superior se poate realiza numai în interiorul cifrei de şcolarizare aprobată pentru 
ciclul de studii în cauză. 

 

4.10. Comunicarea rezultatelor concursului de admitere la programele de studii 
universitare de licenţă şi master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 

 
Art. 65. Rezultatele parţiale şi finale ale concursului de admitere la nivelul Facultăţii de Ştiinţe 

Juridice  vor  fi  verificate  şi  aprobate  de  Comisia  centrală  de  admitere  de  la  nivelul  Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, fiind aduse la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare la sediul 
Facultăţii  de  Ştiinţe Juridice şi,  cu  sprijinul  personalului  de specialitate  IT  din  cadrul Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, pe pagina web a Universităţii (www.utgjiu.ro). 

Art. 66. Rezultatele obţinute de candidaţi, până la afişarea lor, în condiţiile stabilite prin 
prezentul regulament, au caracter secret, fiind interzisă comunicarea lor înainte de afişare. 

Art. 67. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii, Comisia 
tehnică de admitere a Facultăţii de Ştiinţe Juridice neavând obligaţia de anunţare a fiecărui candidat, în 
parte, cu privire la rezultatul concursului de admitere. 

 
4.11. Retragerea dosarelor de concurs şi restituirea taxei de confirmare 

 
Art. 68. (1) Candidaţii îşi pot retrage dosarele de concurs pe tot parcursul perioadei de înscriere 

şi sunt eliminaţi din concurs, fără restituirea taxei de înscriere achitată. 
(2) Dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor declaraţi admişi, dar care renunţă la 

locul obţinut, se restituie în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe de 
retragere. 

(3) Taxa de confirmare nu se restituie candidaţilor care îşi retrag dosarul de concurs după 
afişarea rezultatului final. 

(4) Taxa de confirmare, achitată de candidaţii admişi pe locuri cu taxă, care au glisat pe locuri 
finanţate de la buget va fi restituită după semnarea deciziei de înmatriculare în anul I. 

(5) După 1 octombrie 2017, candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere se pot retrage 
numai după ce achită taxa stabilită prin Regulamentele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu- 
Jiu. 

 
CAPITOLUL V 

PRIMIREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
 
 

Art. 69. (1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la 
Comisia tehnică de admitere de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, în termen de cel mult 48 de ore 
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de la afişarea rezultatelor. 
(2) Termenul limită de depunere a contestaţiilor este adus la cunoştinţa candidaţilor odată cu 

listele candidaţilor declaraţi admişi şi respinşi, la loc vizibil. 
(3) Contestaţiile  sunt  soluţionate  de  Comisia  de  contestaţii  de  la  nivelul  Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, iar rezultatul contestaţiilor se comunică în cel mult 24 de ore 
după încheierea termenului de depunere a acestora. 

(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 
(5) Până la soluţionarea eventualelor contestaţii, rezultatele concursului de admitere sunt 

provizorii. 
(6) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, se afişează 

rezultatul definitiv şi incontestabil al concursului de admitere conţinând listele cu ierarhizarea 
candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor. 

Art. 70. În cazul constatării unor nereguli de admitere produse de Comisia tehnică de admitere 
pe facultate, Comisia centrală de admitere se poate sesiza şi din oficiu. 

Art. 71. După finalizarea ambelor sesiuni ale concursului de admitere şi înmatricularea 
candidaţilor admişi se afişează listele finale generate cu toţi candidaţii admişi şi înmatriculaţi în anul 
universitar 2017-2018. 

CAPITOLUL VI 
 

CONDIŢII PRIVIND REGIMUL FINANCIAR DE EFECTUARE A STUDIILOR 
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ/MASTER ÎN CADRUL 

FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE JURIDICE 
 

Art. 72. (1) Candidaţi admişi la programele de studii universitare din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
Juridice pe locurile cu taxă au obligaţia achitării acesteia în tranşele şi în termenele stabilite prin 
contractul de studii încheiat cu universitatea. 

(2) Taxa va fi calculată astfel încât să acopere cheltuielile de şcolarizare pentru un an de studii, 
cuantumul acesteia fiind stabilit prin Regulamentul privind taxele în cadrul Universităţii „Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Taxa de confirmare se constituie avans la tranşa I din taxa de şcolarizare 
aferentă anului I de studii. 

(3) Locurile finanţate de la bugetul de stat se ocupă pe durata anului I de studii în funcţie de 
rezultatele obţinute la concursul de admitere. Din anul al II lea de studii, Facultatea de Ştiinţe Juridice 
va realiza, la începutul fiecărui an universitar, o redistribuire a locurilor finanţate de la bugetul de stat, 
conform criteriilor aprobate în acest sens. 

Art. 73. (1) Candidaţii pot fi admişi şi pot urma un al doilea program de studii universitare de 
licenţă/master, în regim fără taxă sau cu taxă, aceştia având obligativitatea să declare la înscriere dacă 
au urmat sau urmează alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de 
stat. 

(2) Un candidat declarat admis, poate beneficia de un loc finanţat de la bugetul de stat o singură 
dată, pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare complete. 

(3) Candidaţii, absolvenţi cu sau fără diplomă de licenţă/masterat ai învăţământului superior de 
stat care au beneficiat deja, integral, de o astfel de facilitate, trebuie să declare acest lucru pe proprie 
răspundere, la înscriere, aceştia putând urma studiile universitare numai în regim cu taxă. 

(4) Candidaţii, absolvenţi cu sau fără diplomă de licenţă/masterat ai învăţământului superior de 
stat care au beneficiat parţial de o astfel de facilitate, trebuie să declare, de asemenea, acest lucru pe 
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proprie răspundere, la înscriere, aceştia putând urma studiile universitare finanţate de la bugetul de stat 
până la nivelul unui ciclu de şcolarizare complet (luând în considerare toate studiile anterioare 
subvenţionate de la buget) dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii. 

(5) Candidaţii admişi la concursul de admitere, care sunt absolvenţi ai unei alte instituţii de 
învăţământ superior, pot urma studiile astfel: 

a) dacă prima specializare este făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim 
cu taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii; 

b) dacă prima specializare este făcută în regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi în regim 
fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii. 
Art. 74. Candidaţii, admişi la concursul de admitere, absolvenţi ai unei alte instituţii de 

învăţământ superior, şi care solicită echivalarea şi înmatricularea în an superior anului I, vor putea 
ocupa doar locuri cu taxă. 

 
 

CAPITOLUL VII 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 75. Prezenta metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

studiile universitare de licenţă şi master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice pentru anul universitar 
2017-2018 se completează cu dispoziţiile Regulamentului Universităţii ,”Constantin Brâncuşi,” din 
Târgu-Jiu privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de licenţă şi masterat 
pentru anul universitar 2017-2018. 

Art. 76. Prezenta metodologie, valabilă pentru sesiunile de admitere iulie 2017 şi septembrie 
2017, a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Juridice din data de 18.01.2017, avizată 
în şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu din data de 
18.01.2017 şi modificată în şedinţa Consiliului facultăţii din data de 21.06.2017  constituindu-se în 
anexă la Regulamentul Universităţii ”Constantin Brâncuşi” din Târgu- Jiu de organizare şi desfăşurare 
a admiterii la studiile universitare de licenţă şi masterat pentru anul universitar 2017-2018 şi aprobată 
în şedinţa Senatului Universităţii ”Constantin Brâncuşi” din Târgu- Jiu din data de .........  

 
 
 
 
 

        Ordonator de credite,                                                                         Decan, 
Prof. univ.dr. Vasile Sorin Purec                                 Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu 
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