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Organizarea concursului de admitere
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, se face la sediul Facultăţii
de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale din Târgu Jiu, str. Calea Bucureşti, nr.
75B.
La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi de studii universitare de
licenţă cu diplomă de licenţă sau adeverinţă pentru absolvenţii promoţiei 2012
pentru care nu s-au eliberat diplomele de licenţă, cetăţeni ai României.
Pentru anul universitar 2012-2013, concursul de admitere se susţine în două
sesiuni iulie şi septembrie.
Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere 2012, este următorul:
Sesiunea iulie 2012
Înscrierea candidaţilor: 14-22 iulie 2012
Afişarea rezultatelor parţiale: 22 iulie 2012, ora 18:00
Confirmarea locurilor: 23 - 28 iulie 2012, ora14:00
Redistribuirea candidaţilor: 28 iulie 2012, ora 16:00
Confirmarea locurilor după redistribuire: 29 - 31 iulie 2012, ora 16:00
Afişarea rezultatelor finale pentru sesiunea iulie: 31 iulie 2012
Sesiunea septembrie 2012:
Înscrierea candidaţilor: 06-12 septembrie 2012;
Afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2012, orele 12;
Confirmarea locurilor: 14-23 septembrie 2012, orele 14:00
Afişarea rezultatelor finale după sesiunea septembrie: 24 septembrie 2012.
Actele necesare înscrierii
Dosarele candidaţilor trebuie să cuprindă:
1.cererea tip de înscriere pentru concursul de admitere completată corect la
toate rubricile;
2.diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau
copie legalizată;

3.diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (adeverinţă de
absolvire pentru absolvenţii promoţiei 2012), în original sau copie
legalizată;
4.certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte
doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre
judecătorească), în copie legalizată;
5.trei fotografii tip buletin identitate;
6.chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere;
7.adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie, parafată şi cu
ştampilă rotundă, care să cuprindă următoarele:
 examen clinic general care să specifice dacă este în evidenţă cu boli
cronice sau degenerative;
 examen de serologia sifilisului;
 examen radiologic pulmonar;
 examen psihiatric efectuat de medic specialist psihiatru;
Sportivii de performanţă legitimaţi la cluburi sportive vor aduce numai
certificatul medico-sportiv de la unitatea de medicină sportivă de care aparţin, vizat
cu cel mult şase luni înainte de data concursului.
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 LEI.
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs: copiii personalului
didactic (în activitate, pensionar sau decedat), copiii personalului TESA din
Universitatea “Constantin Brâncuşi”, 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.
Pentru locurile cu taxă, taxa de şcolarizare este se va stabili prin Hotărâre a
Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, prin Regulamentul
privind cuantumul taxelor.
Prima tranşă este în valoare de 850 LEI şi reprezintă confirmarea locului.
Desfăşurarea concursului
În vederea informării candidaţilor, Comisia de admitere va afişa, în timp util
pentru înscriere:
cifrele de şcolarizare, aprobate prin Hotărâre de Guvern;
metodologia de desfăşurare a concursului de admitere pentru anul
universitar 2012-2013;
situaţia zilnică a înscrierilor;
modelul pentru completarea dosarului de înscriere la concurs;
modelul pentru completarea cererii de înscriere la concurs.
Stabilirea rezultatului final al concursului
Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de
candidaţi, în limita numărului de locuri.
Media de admitere este medie ponderată, fiind calculată astfel:

Modul de calcul al mediei generale de admitere
Media la examenul de licenţă

100%

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc
repartizat iniţial, departajarea se face pe următoarele criterii:
 Media generală a examenului de bacalaureat;
 Nota obţinută la examenul de licenţă, la proba: prezentarea şi susţinerea
lucrării de licenţă;
 Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura Română –
proba scrisă.
Candidaţii care îşi retrag dosarul/dosarele de concurs după încheierea
înscrierilor, dar înainte de afişarea rezultatelor, sunt consideraţi respinşi, chiar şi
după susţinerea probelor. Taxa de examen nu se returnează, chiar dacă nu s-au
prezentat la nici o probă. Dacă un candidat renunţă la calitatea de „admis”,
dobândită prin concurs, locul rămas liber se ocupă în ordine, după cum urmează:
a) cu următorul candidat rămas în concurs şi care îndeplineşte condiţiile
acelui loc, aplicând criteriile de departajare enunţate mai sus;
b) prin redistribuire în cadrul facultăţii, în condiţiile stabilite prin
metodologia proprie;
c) se scoate la concursul de admitere, după caz, în cadrul celei de a doua
sesiuni (pentru locuri rămase din prima sesiune).
Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de
Comisia centrală de admitere, se face prin afişare, specificându-se ora şi data
afişării; pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat: media la proba
teoretică, media la examenul de licenţă, media anilor de studiu şi media generală de
admitere.
Locurile rămase libere în prima sesiune vor fi scoase la concurs în a doua
sesiune.
Dosarele candidaţilor respinşi se restituie gratuit şi necondiţionat, la cerere,
pe baza actelor de identitate şi a semnăturii, numai titularilor sau împuterniciţilor
acestuia. Împuternicirea notarială se păstrează cu caracter permanent.
Confirmarea locurilor ocupate prin concurs
Până la data de 28 iulie 2012, orele 14:00, candidaţii admişi trebuie să
confirme locurile ocupate prin concurs.
Confirmarea locului ocupat prin concurs presupune:
- prezentarea diplomei de bacalaureat/foaia matricolă în original şi a
diplomei de licenţă/supliment la diplomă în original (adeverinţă pentru
promoţia curentă) sau copii legalizate însoţite de adeverinţa în care se
precizează facultatea la care se află originalul (pentru candidaţii care

urmează două specializări în acelaşi timp) şi achitarea primei tranşe din
taxa de şcolarizare, în sumă de 850 LEI, pentru candidaţii admişi.
Candidaţii declaraţi admişi care nu confirmă locurile până la data de 28
iulie 2012, orele 14:00, sunt declaraţi respinşi.
Retragerea dosarului de înscriere în timpul concursului sau după terminarea
concursului de către candidaţii declaraţi respinşi, se face la cerere, pe baza
buletinului/cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs-personal.
Candidaţii declaraţi admişi în urma redistribuirii care nu au confirmat
locurile până la data de 31 iulie 2012, orele 16:00, sunt declaraţi respinşi.
Concursul de admitere din sesiunea septembrie 2012 se va desfăşura în
aceleaşi condiţii ca şi în sesiunea iulie 2012, cu respectarea calendarului de
desfăşurare a concursului.
Până la data de 23 septembrie 2012, orele 14:00, candidaţii admişi
trebuie să confirme locurile ocupate prin concurs.
Confirmarea locului ocupat prin concurs presupune:
- prezentarea diplomei de bacalaureat/foaia matricolă în original şi a
diplomei de licenţă/supliment la diplomă în original (adeverinţă pentru
promoţia curentă) sau copii legalizate însoţite de adeverinţa în care se
precizează facultatea la care se află originalul (pentru candidaţii care
urmează două specializări în acelaşi timp) şi achitarea primei tranşe din
taxa de şcolarizare, în sumă de 850 LEI, pentru candidaţii admişi.
Candidaţii declaraţi admişi care nu confirmă locurile până la data de 23
septembrie 2012, orele 14:00, sunt declaraţi respinşi.
Retragerea dosarului de înscriere în timpul concursului sau după terminarea
concursului de către candidaţii declaraţi respinşi, se face la cerere, pe baza
buletinului/cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs-personal.
Atribuţiile Comisiei de concurs:
1. Atribuţiile membrilor Comisiei de admitere
- îndrumarea candidaţilor în vederea completării fişei de înscriere;
- verificarea corectitudinii datelor candidaţilor din fişa de înscriere;
- verificarea actelor din dosarele de concurs;
- verificarea corectitudinii datelor din listele cu candidaţi, conform fişei de
înscriere a candidaţilor;
- înscrierea electronică a candidaţilor;
- eliberarea legitimaţiilor de concurs, cu fotografia fiecărui candidat înscris
la concurs.
2. Atribuţiile secretarului Comisiei de admitere
- asigură pregătirea documentelor specifice concursului de admitere şi
afişarea acestora la sediul facultăţii;
- asigură pregătirea sălii în care se desfăşoară înscrierea candidaţilor şi a sălii
în care se desfăşoară prelucrarea datelor;

- asigură raportarea zilnică şi cumulată a situaţiei înscrierilor, la Comisia
centrală de admitere;
- asigură securitatea dosarelor de concurs şi a documentelor specifice
concursului de admitere;
- întocmeşte dosarul de admitere pe facultate.
3. Atribuţiile preşedintelui Comisiei de admitere
- coordonează întreaga activitate specifică organizării şi desfăşurării
concursului de admitere
Prezenta Metodologie de desfăşurare a concursului de admitere pentru anul
universitar 2012-2013, a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de
03.04.2012.

