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UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU 
 

REGULAMENT 

 DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE 

LICENŢĂ ŞI MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale  
Art.1. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în toate ciclurile de studii universitare pentru anul 

universitar 2014-2015 în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu se face pe baza 

prezentului regulament, elaborat în conformitate cu prevederile:   

o Legii nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;  

o Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

o Legii nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 

privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă;  

o Hotărârea 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;  

o Ordinul MEN nr. 5734/2013 privind admiterea în ciclurile de studii universitare de 

licenţă, de master şi de doctorat (2014-2015). 

 

Capitolul II. Comisiile de admitere - constituire şi atribuţii  
Art.2. În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere pentru sesiunile iulie şi 

septembrie 2014, la nivelul Universităţii, se constituie Comisia centrală de admitere, iar la nivelul 

fiecărei facultăţi se constituie Comisii de admitere pe facultăţi.  

Art.3. Comisia centrală de admitere se constituie prin decizia rectorului Universităţii, pe baza 

propunerilor Consiliului de Administraţie şi în temeiul aprobării Senatului  Universităţii, iar Comisiile 

de admitere şi Comisiile de rezolvare a contestaţiilor pe facultăţi se constituie prin decizia rectorului, 

în urma aprobării lor de către Senatul Universităţii, la propunerea Consiliilor facultăţilor.  

Art.4. Comisia centrală de admitere va coordona activitatea de pregătire, organizare şi 

desfăşurare a concursului de admitere la nivelul Universităţii.  

Totodată, comisia va îndruma, sprijini şi controla  activitatea comisiilor de admitere pe 

facultăţi.  

Art.5. Comisiile de admitere pe facultăţi răspund de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea  

concursului de admitere, precum şi coordonarea activităţii personalului didactic şi de secretariat 

antrenat în desfăşurarea concursului de admitere.  

Art.6. Pentru perioada desfăşurării concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor 

şi terminând cu soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale, comisiile de admitere pe 

facultăţi îşi stabilesc sedii proprii care vor fi dotate corespunzător în vederea preluării şi păstrării 

dosarelor de concurs. În sediul comisiei de admitere este interzis accesul persoanelor care nu au 

atribuţii în desfăşurarea concursului.  

Art.7. Comisia de admitere pe facultate verifică, zilnic, dosarele candidaţilor înscrişi şi 

confirmă, sub semnătură, legalitatea înscrierii.  

Art.8. Neregulile constatate în înscrierea candidaţilor se rezolvă, în mod operativ, prin 

convocarea la secretariatul comisiei de admitere a candidatului respectiv.   

Art.9. (1) Zilnic, după încheierea acţiunii de înscriere a candidaţilor, Comisiile pe facultăţi au 

obligaţia de a raporta Comisiei centrale pe universitate situaţia înscrierilor pe domenii de studiu, de a 

verifica dosarele candidaţilor în vederea soluţionării eventualelor probleme apărute şi de a afişa la 

sediile facultăţilor şi pe pagina web a Universităţii (www.utgjiu.ro), numărul de înscrişi pe specializări.  

(2) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor parţiale şi finale ale admiterii se efectuează de către 

comisiile de admitere pe facultăţi, pe domenii de licenţă şi masterat şi pe liste separate, în funcţie de 

categoria de locuri (subvenţionate sau cu taxă) şi de forma de învăţământ (zi, la distanţă) la care 

http://legestart.ro/ordinul-men-nr-57342013-privind-admiterea-in-ciclurile-de-studii-universitare-de-licenta-de-master-si-de-doctorat-2014-2015/
http://legestart.ro/ordinul-men-nr-57342013-privind-admiterea-in-ciclurile-de-studii-universitare-de-licenta-de-master-si-de-doctorat-2014-2015/
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candidaţii au concurat.  

(3) Aceste rezultate ale admiterii se comunică oficial prin afişarea listelor de către Comisiile pe 

facultăţi la sediile facultăţilor şi pe pagina web a Universităţii, la adresa www.utgjiu.ro.  

(4) Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.  

 

Capitolul III. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  
Art.10. Concursul de admitere se organizează pe domenii de studii de licenţă,  la 

specializarile/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, pe baza 

prezentului regulament şi a regulamentelor proprii elaborate de Consiliile facultăţilor şi aprobate de 

Senatul Universităţii.  

Art.11. (1) În anul universitar 2014-2015, concursul de admitere pentru studii universitare de 

licenţă, se va desfăşura astfel:  

a) pe bază de concurs de dosare la Facultatea de Inginerie, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor şi Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative. Media de 

admitere este media aritmetică a probelor de la examenul de bacalaureat. 

b) pe bază de concurs de dosare şi susţinerea unor probe practice eliminatorii la Facultatea de 

Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, după cum urmează:  

 Pentru programele de studii Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate 

specială se susţine o probă eliminatorie de aptitudini psiho-motrice specifice (alcătuită 

dintr-o baterie de 3 teste). Această probă se notează cu admis / respins. 

Media de admitere este medie ponderată, fiind calculată astfel:   

• 30 % nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba scrisă la disciplina Limba şi 

Literatura Română (MR);  

• 70 % media aritmetică a probelor de la examenul de bacalaureat - MB.   

Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:   

                       MA = 0,3 x MR +0,7 x MB  

 Pentru programul de studii Sculptură se susţine o probă practică eliminatorie, studiu - 

desen. Această probă se notează cu admis / respins. Media de admitere este media 

aritmetică a probelor de la examenul de bacalaureat. 

 Pentru programul de studii Asistenţă Medicală Generală concursul de admitere se 

realizează pe bază de concurs de dosare Media de admitere este media aritmetică a 

probelor de la examenul de bacalaureat. 

(2) În anul universitar 2014-2015, concursul de admitere pentru studii universitare de masterat 

se va desfăşura pe bază de concurs de dosare la toate facultăţile componente. Media de admitere este 

media examenului de finalizare a studiilor (examen de licenţă/diplomă). 

Art.12. Pentru toate formele de învăţământ ale ciclului universitar de licenţă şi ciclului 

universitar de masterat admiterea se poate organiza în una sau două sesiuni, în perioada iulie şi 

septembrie 2014, conform regulamentului şi calendarului stabilite de fiecare facultate şi aprobate de 

Senatul Universităţii.  

Art.13. (1) Admiterea în învăţământul superior, ca urmare a concursului, în cadrul Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale 

obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri (finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă) pentru 

care se organizează concursul. Nota minimă de admitere este 5 (cinci) sau punctaj echivalent. 

(2) În caz de egalitate de medie de admitere, departajarea se va face după criteriile aprobate în 

regulamentele proprii ale facultăţilor.  

Art.14. Candidaţii declaraţi potenţial admişi au obligaţia ca, până la data stabilită în calendarul 

de admitere de la nivelul facultăţii, să achite taxa de confirmare în vederea înmatriculării ca studenţi la 

domeniul şi specializarea de licenţă sau masterat şi facultatea la care au fost admişi. După expirarea 

termenului de confirmare, locurile rămase libere (fără taxă şi cu taxă) în sesiunea iulie vor fi ocupate 

prin redistribuire pentru candidaţii care au confirmat locul urmând a se efectua ierarhizarea finală a 

acestora şi afişarea rezultatelor finale ale admiterii în sesiunea iulie.  

Art.15. Locurile neocupate după prima sesiune a concursului de admitere (iulie 2014) şi cele 
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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 2014).  În eventualitatea 

organizării celei de a doua sesiuni pentru ocuparea locurilor rămase vacante, după prima sesiune de 

admitere, afişarea rezultatelor celei de a doua sesiuni trebuie făcută până la data de 26 septembrie 

2014.  

 

Capitolul IV. Condiţii pentru admitere  
Art.16 (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de 

liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.  

(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de 

licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii 

învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate ca fiind cel 

puţin studii universitare 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 

de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale 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) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii 

străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de 

către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul 

transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au 

dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din 

străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.  

Art.17. Cetăţenii etnici români din Republica Moldova sau din alte state pot participa la 

concursul de admitere pe locuri special aprobate în cadrul Universităţii de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale.  

Art.18. (1) Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe domenii de 

licenţă din diferite facultăţi ale Universităţii, sub condiţia depunerii unui dosar de înscriere la fiecare 

facultate.  

(2) Candidaţii de etnie rromă şi etnicii români din Republica Moldova sau din alte state 

participă la concurs pe locuri speciale alocate şi vor avea dreptul de înscriere pentru un singur domeniu 

şi program de studii de licenţă.  

(3) Un candidat se poate înscrie la mai multe programe de studiu din domenii de masterat 

universitar, fie de aprofundare, fie de pregătire complementară. Candidaţii la admiterea în ciclul de 

studii universitare de masterat care provin din alte domenii de ştiinţă fundamentale, vor depune odată 

cu dosarul de înscriere un referat realizat pe baza bibliografiei anunţate, care se apreciază cu 

calificativul admis/respins. După încheierea perioadei de înscriere, Comisia de admitere pe facultate 

analizează referatele depuse şi afişează lista candidaţilor cu referate respinse. Candidaţii care au primit 

calificativul respins la verificarea referatului, nu intră în procedura de calcul a mediei de admitere, 

fiind declaraţi respinşi.  

(4) Candidatul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat la Universitatea „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu trebuie să completeze dosarul cu actele de studii în original, în condiţiile 

prevăzute de prezentul regulament. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, sau a 

adeverinţei, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2014, 

din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin regulamentul de admitere de la 

nivelul facultăţii, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.  

http://cautalege.ro/lege-288-2004-organizarea-studiilor-universitare-(9A468D2EB3306539).jsp
http://cautalege.ro/lege-84-1995-republicat-1999-legea-invatamantului-(7D626227CBD82695).jsp
http://cautalege.ro/lege-84-1995-republicat-1999-legea-invatamantului-(7D626227CBD82695).jsp
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Art.19. (1) Candidaţii, absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut 

performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare de nivel naţional şi internaţional în domeniul pentru 

care candidează, pot fi admişi fără concurs la studiile universitare de licenţă (fără aplicarea criteriilor 

de selecţie), în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate prin Ordin al MEN pentru locurile finanţate de la 

bugetul de stat, în următoarele condiţii:  

a) În cazul concursurilor internaţionale, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au 

fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut:  

-distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice şi sportive de nivel 

continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii 2 ani de studiu;  

- premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice 

şi sportive internaţionale în unul din ultimii 4 ani de studiu.  

b) În cazul concursurilor naţionale sau pe grupe de ţări, la specializări corespunzătoare 

disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut 

premiile I, II, III la concursurile recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, în cel puţin unul din 

ultimii 2 ani de studiu.  

c) Candidaţii care au obţinut performanţele de mai sus pe timpul studiilor liceale beneficiază de 

facilităţile de mai sus într-o perioadă de maximum 3 ani de la absolvirea liceului.  

 (2) Disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, în sensul precizărilor de 

mai sus, se stabilesc de către consiliile facultăţilor şi se aduc la cunoştinţa comisiilor de admitere.  

Art.20. (1) Candidaţii pot fi admişi şi pot urma un al doilea program de studii, în regim fără 

taxă sau cu taxă, aceştia având obligativitatea să declare la înscriere, sub sancţiunea nulităţii înscrierii, 

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/absolvire/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/absolvire/masterat ai învăţământului 

superior de stat care au beneficiat parţial de o astfel de facilitate, trebuie să declare de asemenea acest 

lucru pe proprie răspundere, la înscriere, aceştia putând urma studiile universitare finanţate prin 

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 concomitent la o a doua specializare în învăţământul superior de stat 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 în învăţământul  de stat, cea de a doua 

specializare poate fi în regim fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii.  

(6) Studenţii care urmează simultan cursurile a două specializări din cadrul Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu beneficiază de: 

• Reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare la fiecare specializare, în cazul în care urmează 

simultan două specializări în regim cu taxă;  

• Reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare la specializarea urmată în regim cu taxă, în 

cazul în care urmează simultan  două specializări, din care una în regim cu taxă şi cealaltă în regim 

fără taxă.  

Art.21. (1) Pentru candidaţii admişi la a doua facultate/specializare, care solicită echivalarea şi 

înmatricularea în an superior anului I, aceştia vor putea ocupa doar locuri cu taxă.  

(2) Candidatul, admis în condiţiile alin. 1, 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 învăţământ al 

specializării respective, dar nu mai mult de penultimul an de studii.  
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(3) Echivalarea se realizează în timpul admiterii, conform reglementărilor în vigoare, de către 

directorul de departament care are în coordonare domeniul, la solicitarea preşedintelui şi secretarului 

comisiei de admitere. Directorul de departament propune anul de înmatriculare.   

Art.22.  (1) Taxa pentru cei ce vor studia în regim cu taxă va fi calculată astfel încât să se 

acopere cheltuielile de şcolarizare pentru un an de studii, cuantumul acesteia fiind stabilit prin 

Regulamentul privind taxele în cadrul Universităţii.  

(2) Locurile finanţate de la bugetul de stat se ocupă pe durata anului I în funcţie de rezultatele 

obţinute la concursul de admitere. Din anul II de studiu, facultăţile vor face la începutul fiecărui an 

universitar o redistribuire a locurilor finanţate de la bugetul de stat, conform criteriilor aprobate pentru 

fiecare facultate.  

Art. 23. (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior de scurtă durată se pot înscrie la 

continuare de studii în cadrul aceluiaşi domeniu sau domeniu apropiat şi pot să-şi continue studiile în 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, prin concurs de admitere 

Media de admitere va fi media aritmetică a probelor concursului de absolvire. 

(2) Candidatul, admis în condiţiile alin. 1, 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 învăţământ al 

specializării respective, dar nu mai mult de penultimul an de studii.  

(3) Echivalarea se realizează în timpul admiterii, conform reglementărilor în vigoare, de către 

directorul de departament care are în coordonare domeniul, la solicitarea preşedintelui şi secretarului 

comisiei de admitere. Directorul de departament propune anul de înmatriculare.   

(4) Candidaţii enumeraţi la alin.1. pot urma o a doua specializare într-un domeniu care nu este 

considerat identic sau apropiat cu cel studiat iniţial, numai prin concurs de admitere, începând cu anul I 

de studii.  

Art. 24. Studenţii Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu sau ai altor instituţii de 

învăţământ superior de stat înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat nu se pot înscrie la 

concursul de admitere pentru anul I pe locurile de la bugetul de stat indiferent de specializarea la care 

sunt înmatriculaţi şi de specializarea la care doresc să concureze.  

Art.25. (1) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata 

taxelor de înscriere la concursul de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la 

cazare în cămine şi internate. Copiii angajaţilor Universităţii „Constantin Brâncuşi” sunt scutiţi de 

plata taxelor de înscriere la concursul de admitere. 

(2) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: 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.  

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

ciclu de învăţământ.  

 

Capitolul V. Înscrierea candidaţilor   

Art.26. Înscrierile candidaţilor se fac în locuri special amenajate în acest scop, după un 

program aprobat de Comisia centrală de admitere din Universitate.  

Art.27. Instruirea personalului antrenat în activităţile de secretariat pentru admitere se face de 

către preşedinţii comisiilor de admitere pe facultăţi.  

Art.28. Secretariatele comisiilor pe facultăţi primesc dosarele candidaţilor care trebuie să 

conţină următoarele documente:  

a) Pentru studii universitare de licenţă, forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ şi ID:  

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. – cel puţin datele solicitate prin anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 

3313/2012. 

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 
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câţi ani a mai beneficiat;  

3) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau 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 2014 sau în sesiunea august-septembrie 2014 pentru sesiunile imediat următoare;  

 4) certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul, şi acte doveditoare privind 

schimbarea numelui (căsătorie, adopţiune, hotărâre judecătorească);  

5) doua fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică;  

6) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (pentru studenţii care 

urmează concomitent a doua specializare);  

7) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată 

(pentru absolvenţii care doresc să urmeze a doua specializare); 

8) chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere sau adeverinţă din 

care să rezulte categoria de scutire la plata taxei de admitere;  

9) declaraţie-tip prin care candidaţii admişi în urma concursului de admitere se obligă să 

depună, într-un termen stabilit de fiecare facultate în parte, următoarele acte: diploma de bacalaureat în 

original pentru confirmarea locurilor finanţate de la bugetul de stat şi diploma în original sau copia 

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;  

10) adeverinţa medicală tip M.S.1811 (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau 

specializarea la care concurează). Pentru înscrierea la programele de studii Educaţie Fizică şi Sportivă 

şi Kinetoterapie şi Motricitate Specială, candidaţii trebuie să prezinte o adeverinţă medicală tip pusă la 

dispoziţie de Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale.  

11) 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.  

            12) copie C.I / B.I. 

b) Pentru studii universitare de masterat, forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ 

1) cererea tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate corect; 

2) declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind alte trei opţiuni de înscriere în situaţia 

nefuncţionării programului de studiu la care a fost admis, ca urmare a numărului insuficient de 

candidaţi admişi;  

3) 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, etc.);   

4) 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;  

5) diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original sau copie legalizată însoţită de 

adeverinţa eliberată de facultatea la care se află originalul, 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 legalizată, iar dacă este cazul şi acte doveditoare privind 

schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească);  

7) adeverinţă medicală tip M.S 1811, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau 

specializarea la care concurează;  

8) copie după buletin/carte de identitate;  

9) doua fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică.   

10) declaraţie-tip prin care candidaţii admişi în urma concursului de admitere se obligă să 

depună, într-un termen stabilit de  fiecare facultate în parte, următoarele acte: diplomele de bacalaureat 

şi licenţă în original pentru confirmarea locurilor finanţate de la bugetul de stat sau diplomele în copii 

legalizate însoţite de adeverinţe din care să rezulte că ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat la altă 
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universitate şi chitanţa de achitare a unei tranşe din taxa de şcolarizare, pentru confirmarea ocupării 

locului cu taxă;  

11) chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere sau adeverinţă din 

care să rezulte categoria de scutire la plata taxei de admitere.   

c) Pentru continuare de studii / a doua specializare  

1) cererea tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate corect;   

2) 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;  

3) diploma de absolvire sau echivalentă, cu media examenului de absolvire, în original sau 

copie legalizată;  

4) foaia matricolă/supliment la diplomă aferentă diplomei de absolvire a facultăţii/colegiului, în 

copie legalizată;  

5) certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte doveditoare privind 

schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească);  

6) adeverinţă medicală tip M.S. 1811, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau 

specializarea la care concurează;  

7) copie după buletin/carte de identitate;   

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, într-un termen stabilit de fiecare facultate în parte, următoarele acte: diploma de bacalaureat în 

original sau diploma în copie legalizată însoţită de adeverinţa din care să rezulte că aceasta este depusă 

la altă universitate şi chitanţa de achitare a taxei pentru confirmarea ocupării locului cu taxă;  

10) chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere sau adeverinţă din 

care să rezulte categoria de scutire la plata taxei de admitere.  

Art.29. (1) Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile 

medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective 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) Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.  

(3) Adeverinţele medicale ale candidaţilor cu afecţiuni cronice vor fi vizate de medicii 

Policlinicii Târgu-Jiu.  

Art.30. După depunerea documentelor, candidaţilor li se eliberează, după caz, fişa de înscriere 

sau legitimaţia de concurs conţinând numele şi prenumele corect înscris după actele de identitate, cu 

iniţiala tatălui, numărul dosarului de concurs.  

 

Capitolul VI. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor  
Art.31. După încheierea înscrierilor comisia de admitere pe facultate  calculează pentru fiecare 

candidat media generală de admitere, conform regulamentelor de admitere specifice facultăţilor, cu 

două zecimale, fără rotunjirea mediilor finale obţinute.  

Art.32.  Cifra minimă de candidaţi înscrişi pentru organizarea unui program de licenţă / 

masterat este stabilită de Senatul universităţii. În situaţia în care, ca urmare a numărului redus de 

candidaţi înscrişi, seria de predare la un program de licenţă / masterat nu poate fi constituită, candidaţii 

înscrişi la această specializare pot fi redistribuiţi la alte programe de licenţă / masterat, pe baza opţiunii 

acestora. 

Art.33. (1) Admiterea în Universitate se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale 

obţinute de candidaţi, în funcţie de sistemul de departajare şi în limita numărului de locuri aprobat 

pentru fiecare facultate, şi pentru fiecare domeniu de studiu din cadrul acesteia, cu condiţia obţinerii 

cel puţin a mediei 5,00.  

(2) Repartizarea candidaţilor admişi pe domenii şi programe de studii de licenţă, în cadrul 

facultăţilor, se va face prin menţionarea, în dreptul fiecărui candidat admis, ordinea de preferinţă 

pentru care a optat, începându-se cu prima opţiune.  
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(3) Pentru candidaţii din etnia rromilor, înscrierea acestora se realizează la nivelul comisiilor de 

admitere la nivelul facultăţilor, pe locurile speciale aprobate pentru aceştia, cu notificarea comisiei 

centrale de admitere, iar 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. Candidaţii declaraţi 

admişi care optează pentru domeniile/programele ce au probe practice de aptitudini le vor susţine la 

facultăţile respective.   

Art.34. Comisia de admitere pe facultate 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 (opţiunea este posibilă pentru studiile universitare de licenţă), pe 

domenii de licenţă şi masterat şi pe liste separate, în funcţie de categoria de locuri (subvenţionate sau 

cu taxă) şi de forma de învăţământ (cu frecventa, la distanţă) la care candidaţii au concurat.  

Art.35. Modalităţile de selecţie a candidaţilor vor fi stabilite de fiecare facultate prin 

regulamentul propriu de admitere, acestea fiind aceleaşi pentru ambele sesiuni.  

Art.36. După stabilirea rezultatelor parţiale şi finale ale concursului, comisia de admitere va 

verifica 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, 

aplicarea procedurii de admitere a candidaţilor.  

Art.37. Rezultatul final al concursului de admitere în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu va fi verificat şi aprobat de Comisia centrală  de admitere, fiind adus la cunoştinţa celor 

interesaţi, prin afişare pe pagina web a Universităţii (www.utgjiu.ro).  

Art.38. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi pentru anul universitar 2014-2015 pe 

baza rezultatului concursului de admitere, prin decizia  rectorului. Pentru fiecare candidat declarat 

admis şi înscris, secretariatele facultăţilor vor colecta datele prevăzute în Anexa 2 la 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3313/2012. 

Art.39. Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere 

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

După 1 octombrie 2014, candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere se pot retrage numai după 

ce achită taxa stabilită prin Regulamentele facultăţii şi universităţii. 

Art.40. La anul I de studii, nu este admisă depăşirea numărului de locuri alocat. În 

eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu media egală cu cea a ultimului loc planificat, se va 

apela la criterii de departajare care să asigure transparenţă totală, stabilite prin regulamentul propriu 

fiecărei facultăţi.  

Art.41. Rezultatele obţinute de candidaţi, până la afişarea lor, în condiţiile stabilite prin 

prezentul regulament, au caracter secret, fiind interzisă comunicarea lor înainte de afişare. Candidaţii 

îşi pot retrage dosarele de concurs pe tot parcursul perioadei de înscriere dar nu şi în perioada 

verificării dosarelor de concurs până la afişarea rezultatelor. Candidaţii care îşi retrag actele înainte de 

afişarea rezultatului final sunt consideraţi eliminaţi din concurs.  

 

Capitolul VII. Primirea şi rezolvarea contestaţiilor  
Art.42. Contestaţiile referitoare la concursul de admitere sesiunile iulie şi septembrie 2014 se 

depun la comisiile  de admitere ale facultăţilor  în termen de cel mult 48 ore de la afişarea rezultatelor, 

iar rezultatul contestaţiilor se comunică în cel mult 24 de ore după încheierea termenului de depunere a  

acestora 

Art.43. Termenul limită de depunere a contestaţiilor se afişează odată cu listele candidaţilor 

declaraţi admişi şi respinşi, la loc vizibil.  

Art.44. La nivelul fiecărei facultăţi se constituie Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor, 

compusă din 3-5 membri. Rezolvarea contestaţiilor este exclusiv de competenţa acestor comisii.  

Art.45. Rezultatul probelor orale, de aptitudini sportive sau artistice  nu poate fi contestat.  

Art.46. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul 

concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.  

Art.47. În cazul constatării unor nereguli de admitere produse de Comisiile pe facultate, 

Comisia centrală de admitere se poate sesiza şi din oficiu.  
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        Capitolul VIII. Dispoziţii finale   
Art.48. Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul  universităţii, pe 

cicluri de studii.  

În cazul în care, după încheierea sesiunii de admitere din septembrie 2014 se retrag candidaţi 

declaraţi admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, locurile vacantate se ocupă de candidaţii care 

au confirmat locul cu taxă la domeniul de licenţă sau la specializarea de master de unde s-au vacantat 

locurile, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere. 

 Art.49. Modul de achitare a taxelor pentru înscriere la concursul de admitere şi pentru 

înmatriculare şi confirmarea ocupării locurilor este stabilit prin precizările proprii elaborate de facultăţi 

şi aprobate de Senatul Universităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  

Art.50. Secretarul comisiei de admitere pe facultate are obligaţia ca la încheierea concursului 

de admitere să predea pe bază de proces verbal toată documentaţia privind concursul de admitere, către 

secretariatul facultăţii. La rândul lor, Secretariatele facultăţilor au obligaţia de a păstra aceste 

documente conform normelor în vigoare.  

Art.51. Secretarii comisiilor de admitere, sub supravegherea secretarului Comisiei centrale de 

admitere, vor ţine o evidenţă riguroasă a numărului de ore prestat de fiecare cadru didactic sau 

personal tehnic administrativ care a participat la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în 

sesiunile iulie şi septembrie 2014.   

Art.52. (1) Comisiile de admitere răspund de organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere, de respectarea legalităţii şi de asigurarea securităţii dosarelor de concurs.  

(2) Cadrele didactice care se abat de la normele stabilite, care prejudiciază buna organizare şi 

desfăşurare a concursului de admitere sau securitatea dosarelor de concurs, vor fi sancţionate conform 

legislaţiei în vigoare. Este de competenţa Comisiei de Etică a Universităţii să analizeze contestaţiile 

sau reclamaţiile care se referă la cadrele didactice în legătură cu activitatea comisiilor de admitere.  

(3) Cadrele didactice din comisiile 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 de îndată la cunoştinţa 

Comisiei centrale de admitere incompatibilitatea apărută. Senatul împuterniceşte Consiliul de 

Administraţie să înlocuiască imediat cadrul didactic aflat în incompatibilitate cu un alt cadru didactic 

propus de Biroul Consiliului de la facultatea unde a apărut incompatibilitatea. 

(3) În cazul reclamării ori constatării unor nereguli la admitere, produse de membrii comisiei 

sau orice alt cadru didactic, Comisia centrală de admitere solicită Rectorului întrunirea Comisiei de 

Etică pentru analiza cazului şi luarea deciziei corespunzătoare. Preşedinţii comisiilor de admitere pe 

facultăţi răspund de transmiterea sesizărilor către Comisia centrală de admitere. Comisia de admitere la 

nivelul facultăţii se poate sesiza şi din oficiu.  

Art.53.  Prezentul regulament de admitere, valabil pentru sesiunile iulie şi septembrie 2014, a 

fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 13.12.2013 şi modificat în şedinţa Senatului 

Universităţii din 24.01.2014. 
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