
 
 
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 la  

FACULTATEA DE ŞTIINŢE MEDICALE ŞI COMPORTAMENTALE  
 
  

I. CONDIŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII 
 

Art. 1. Concursul de admitere la Facultatea de Științe Medicale și 
Comportamentale  se organizează pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat 
(granturi de studii) şi pe locuri cu taxă, în două sesiuni: iulie şi septembrie (numai 
dacă rămân locuri libere după sesiunea din iulie) pe baza prezentei metodologii, 
elaborată în conformitate cu prevederile Metodologiei  de organizare şi desfăşurare a 
admiterii la studiile universitare de licenţă şi master pentru anul universitar 2014-
2015 a Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu şi a prevederilor legale în 
vigoare.   

Art. 2. Locurile finanţate de la bugetul de stat se ocupă pe durata primului an, 
în funcţie de rezultatele obţinute la concursul de admitere. Din anul al II-lea de 
studiu, se va face o redistribuire a locurilor finanţate de la bugetul de stat. Ocuparea 
anuală a locurilor bugetate va fi prevăzută în contractul de şcolarizare încheiat între 
facultate şi fiecare student admis în anul I pe loc bugetat sau cu taxă. Standardele de 
performanţă şi criteriile de departajare pentru ocuparea locurilor finanţate de la 
bugetul de stat pentru Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale sunt 
precizate în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.  

Art. 3. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida 
absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. La 
admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu 
diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr. 288/2004) 
precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de 
lungă durată (cf. Legii 84/1995). 

Art. 4. Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma unal doilea program de 
studiu, în regim cu/fără taxă, aceştia având obligativitatea să declare la înscriere dacă 
au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinute financiar de la bugetul 
de stat. Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior de stat sau particular au 
dreptul să se prezinte la admiterea pentru un nou program de studiu  de licenţă, după 
cum urmează:  
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a) dacă primul program de studiu a fost făcut în regim fără taxă, cel de-al doilea 
va fi în regim cu taxă; 
b) dacă primul program de studiu a fost făcut în regim cu taxă în învăţământul 
particular sau cel de stat, cel de-al doilea poate fi în regim fără taxă, în urma 
reuşitei pe loc bugetat la concursul de admitere.  
Art. 5. Candidaţii care doresc să urmeze două specializări simultan la 

Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, trebuie să depună două dosare 
de înscriere.  

Art. 6. (1) Pentru candidaţii admişi la a doua facultate/ program de studiu de 
licenţă, 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 a minim 25 de credite din totalul de 60 de credite aferente fiecărui an 
de studiu, în conformitate cu planul de învăţământ al programului respectiv 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 
programul de studiu, la solicitarea preşedintelui şi secretarului comisiei de admitere. 
Directorul de departament propune anul de înmatriculare. 

Art. 7. Şcolarizarea pentru un program de studiu se va efectua doar dacă există 
un număr suficient de opţiuni pentru constituirea formaţiunilor de studiu în 
conformitate cu reglementările în vigoare. În caz contrar candidaţii vor fi redistribuiţi 
pe bază de cerere la alte programe de studiu din domeniu.  

Art. 8. Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere au obligaţia 
să se prezinte la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale la începutul 
anului universitar pentru a plăti taxa de înmatriculare în anul I şi pentru a încheia 
contractul de studii. 

Art. 9.  
 1) Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut 
performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi, 
fără admitere, pe locuri alocate bugetate, la programe de studii corespunzătoare 
disciplinelor la care au fost distinşi în următoarele condiţii:   
 a) absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut: - distincţii la 
olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental, 
mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu; - premiul întâi sau 
medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din ultimii patru ani de 
studii.   
 b) absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut: - premiile I, 
II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de 
M.E.N., în cel puţin unul din ultimul doi ani de şcolarizare.   
 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 programelor de studii de 
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licenţă, în sensul precizărilor de mai sus, se stabilesc de către Consiliul Facultății de 
Științe Medicale și Comportamentale. 

Art. 10. La programul de studiu de licenţă Educaţie Fizică şi Sportivă, absolvenţii 
de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute la 
competiţii sportive internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi, fără admitere, în 
cadrul numărului de locuri la buget / cu taxă în următoarele condiţii:  
 1) pe locuri bugetate: 

o medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele 
Europene (seniori, tineret, juniori) în recunoscute de MTS, obținute în 
unul din ultimii patru ani de studii liceale. 

o sportivii calificaţi la turneele finale în sporturi recunoscute de MTS 
(seniori, tineret, juniori) la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi 
Campionate Europene în unul din ultimii patru ani de studii liceale. 

o sportivi campioni naţionali (locul I) la campionate naţionale (seniori, 
tineret, juniori) în sporturi recunoscute de MTS, în unul din ultimii doi 
ani de studii liceale. 

2) pe locurile cu taxă: 
o sportivi care au ocupat locurile II şi III la campionate naţionale (seniori, 

tineret, juniori) în sporturi recunoscute de MTS, în unul din ultimii doi 
ani de studii liceale. 

o componenţi ai loturilor naţionale (seniori, tineret, juniori)  în sporturi 
recunoscute de MTS în ultimii doi ani (se atestă prin adresă de la 
federaţia de specialitate). 

o sportivi legitimaţi la cluburi / asociaţii în sporturi de primă ligă din 
România (se atestă prin copie de pe legitimaţie vizată de federaţia de 
specialitate în anul sportiv în curs). 

 3) 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. 
 4) Comisia de admitere pe facultate va depune la Rectoratul Universităţii 
"Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, listele nominale cu aceşti candidaţi, cu precizarea 
formei de finanţare, concursului, anului, a premiului obţinut sau a nivelului sportiv. 
 

II. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
Art. 11. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, se face la sediul 

Facultății de Științe Medicale și Comportamentale din Municipiul Târgu Jiu, str. Calea 
Bucureşti, nr. 75B.  

Art. 12. Se pot înscrie la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă 
absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, 
sau adeverinţă de absolvire în cazul absolvenţilor de liceu, promoţia 2014, pentru 
care nu s-au eliberat diplomele de bacalaureat conform prevederilor legislative în 
vigoare.  

Art. 13. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida 
absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate 
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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 şi conform prevederilor legislative în 
vigoare. 

Art. 14. Pentru anul universitar 2014-2015, concursul de admitere se susţine în 
două sesiuni iulie şi septembrie.  
 

III. Calendarul de desfăşurare al concursului de admitere 2014 
Art. 15. Calendarul de desfăşurare al concursului de admitere pentru Sesiunea 

iulie 2014 este următorul: 
Forma programului de studii  Licenţă Masterat 

Programul de studii 
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Înscrierea candidaţilor: 14-20 iulie 2014 14-21 iulie 2014 
Susţinerea probei practice eliminatorii: 21 iulie 2014 - 

Afişarea după proba eliminatorie: 21 iulie 2014, ora 14:00 - 
Afişarea rezultatelor parţiale: 21 iulie 2014, ora 18:00 

Confirmarea locurilor: 22-27 iulie 2014, ora 16:00 
Prima redistribuire a candidaţilor: 27 iulie 2014, ora 17:00 

Confirmare după prima redistribuire: 28-29 iulie 2014, ora 16:00 
A doua redistribuire a candidaţilor: 29 iulie 2014, ora 17:00 

Confirmare după a doua redistribuire: 30-31 iulie 2014, ora 16:00 
Afişarea rezultatelor finale - sesiunea iulie: 31 iulie 2014, ora 17:00 

 
Art. 16. Calendarul de desfăşurare al concursului de admitere pentru Sesiunea 

septembrie 2014 este următorul: 
Forma programului de studii  Licenţă Masterat 

Programul de studii 
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Înscrierea candidaţilor: 8-14 sept. 2014 8-15 sept. 2014 
Susţinerea probei practice eliminatorii: 15 sept. 2014 - 

Afişarea după proba eliminatorie: 15 sept.  2014, ora 14:00 - 
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Forma programului de studii  Licenţă Masterat 
Programul de studii 
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Afişarea rezultatelor parţiale: 15 sept. 2014, ora 18:00 
Confirmarea locurilor: 16-18 sept.2014, ora 16:00 

Redistribuire a candidaţilor: 18 sept.2014, ora 17:00 
Confirmare după redistribuire: 19 sept.2014, ora 16:00 

Afişarea rezultatelor finale - sesiunea sept: 19 sept. 2014, ora 17:00 
 

IV. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII: 
Art. 17. În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul trebuie să 

prezinte comisiei următoarele:  
1) dosar de carton tip plic; 
2) fişa de înscriere pentru concursul de admitere completată corect la 

toate rubricile;  
3) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (adeverinţă 

de absolvire pentru absolvenţii de bacalaureat din 2014), în original sau 
copie legalizată;  

4) diploma de licenţă – doar pentru candidaţii la studii universitare de 
masterat - sau diploma echivalentă cu aceasta (adeverinţă de absolvire 
pentru absolvenţii promoţiei 2014), în original sau copie legalizată;  

5) certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte 
doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre 
judecătorească), în copie legalizată; 

6) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de 
finanţare (pentru studenţii care urmează un alt program de studiu); 

7) BI / CI în copie xerox; 
8) trei fotografii tip buletin identitate;  
9) chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere;  
10) adeverinţă medicală - în funcţie de programul de studii optat, astfel: 

- Pentru programele de studii de licenţă altele decât cele din domeniul 
educaţie fizică şi sport şi pentru programele de studii de masterat,  
adeverinţa medicală standard pentru înscrierea la facultate, eliberată 
de cabinetele medicale şcolare, medicul de familie sau dispensarul 
teritorial sau de întreprindere - după caz - de care aparţin din care să 
rezulte că sunt apţi pentru învăţământul superior; 

- Pentru programele de studii de licenţă din domeniul Educaţie fizică şi 
sport (Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate 
specială) se completează o adeverinţă medicală specială, pusă la 
dispoziţie de facultate, care să fie completată de medicul de familie, 
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parafată şi cu ştampilă rotundă, care să cuprindă examenele de 
specialitate cu menţiunea apt / inapt pentru efort fizic cu maximum 
30 de zile înainte de data  concursului de admitere, analizele medicale 
fiind următoarele:  
o examen clinic general care să specifice dacă este în evidenţă cu 

boli cronice sau degenerative;  
o examen de serologia sifilisului;  
o examen radiologic pulmonar;  
o examen psihiatric efectuat de medic specialist psihiatru;  
o examen cardiologic efectuat de medic specialist cardiolog, cu 

electrocardiograma interpretată de medicul specialist ataşată 
fişei medicale. 

Art. 18. Adeverinţa medicală specială poate fi înlocuită pentru sportivii de 
performanţă, legitimaţi la asociaţii / cluburi sportive, candidaţi la programele de 
studii de licenţă din domeniul Educaţie fizică şi sport (Educaţie fizică şi sportivă şi 
Kinetoterapie şi motricitate specială) cu certificatul medico-sportiv sau copie de pe 
legitimaţia de sportiv vizată de unitatea de medicină sportivă de care aparţin, cu cel 
mult şase luni înainte de data concursului.  

Art. 19. După depunerea dosarului, candidatului i se eliberează documentul 
(confirmarea) şi / sau legitimaţia de concurs care îi atestă calitatea de participant la 
concursul de admitere,  valabile pe parcursul desfăşurării concursului de admitere, în 
funcţie de programul (-ele) de studii la care a optat în fişa de înscriere. 

Art. 20. Accesul candidaţilor  la probele de concurs (în funcţie de programul de 
studii) se face doar pe baza legitimaţiei de concurs însoţită de buletinul / cartea de 
identitate. 
 

V. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
Art. 21. 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 2014-2015; 
-situaţia zilnică a înscrierilor; 
-modelul pentru completarea dosarului de înscriere la concurs; 
-modelul pentru completarea cererii de înscriere la concurs.  

Art. 22. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale 
obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri.  

Art. 23. Pentru programele de studii de licenţă: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ şi 
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ - concursul de admitere se desfăşoară 
astfel: 
 Susţinerea PROBEI DE APTITUDINI PSIHO-MOTRICE SPECIFICE, probă eliminatorie, la 
care se acordă calificativul ADMIS/RESPINS la fiecare dintre cele trei probe incluse în bateria 
de teste. Candidatul este admis dacă la toate cele trei probe a obţinut calificativul admis. 
 Proba de aptitudini psiho - motrice specifice este alcătuită din următoarele teste:  
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Nr. crt. Aptitudinea Testul 
1.  Forţa explozivă în picioare Săritura în lungime fără elan 
2.  Coordonarea picioarelor Micul maraton 
3.  Viteză Alergarea de viteză pe distanţa de 50 m 

 
Descrierea testelor din cadrul probei de aptitudini psiho - motrice specific 

 Săritura în lungime de pe loc 
• din stând, cu vârfurile picioarelor înapoia liniei trasate pe sol, săritură în lungime cu desprindere 

de pe ambele picioare, aterizare pe ambele picioare; 
• se înregistrează lungimea săriturii, în metri şi centimetri, de la linia trasată pe sol la călcâiele 

picioarelor; 
• fiecare concurent are dreptul la două încercări consecutive, cel mai bun rezultat fiind transformat 

în CALIFICATIV (ADMIS/ RESPINS) în conformitate cu baremul cuprins în prezenta metodologie. 
• candidatului i se permite a utiliza orice grad de flexie în articulaţiile membrelor inferioare şi de 

avântare a braţelor, fără călcarea liniei de plecare.  
 Micul maraton 
• candidatul trebuie să execute alergare cu schimbare de direcţie între şase linii paralele trasate la 

o distanţă de 3m între ele, după modelul de mai jos (figura 1); 
• la fiecare schimbare de direcţie trebuie să doboare cu mâna jaloanele aşezate pe sol, fiecare 

jalon nedoborât se penalizează cu 5 s.  
• plecarea se realizează liber, iar oprirea cronometrului se realizează în momentul în care pieptul 

concurentului depăşeşte linia de sosire trasată pe sol. 
• rezultatul candidatului va fi convertit în CALIFICATIV (ADMIS/ RESPINS), în conformitate cu 

baremul cuprins în prezenta metodologie.  
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                                        Figura 1. Micul maraton 
 
 Viteză – alergarea de viteză pe distanţa de 50 m 
• se va utiliza startul din picioare; 
• candidaţii vor alerga câte doi, în ordine alfabetică, fete şi băieţi; 
• în situaţia unui număr impar de candidaţi, un candidat poate alerga singur, la sfârşit. 
• plecarea se va face la semnal sonor şi vizual, iar cronometrul porneşte din momentul semnalului 

dat de starterul probei şi se opreşte în momentul în care pieptul candidatului depăşeşte linia de 
sosire. 

• timpul înregistrat va fi cu o zecime şi se va consemna în favoarea candidatului (ex: 8,29 se va 
consemna 8,2); 

• rezultatul obţinut de către candidat va fi convertit în CALIFICATIV (ADMIS/ RESPINS), în 
conformitate cu baremul cuprins în prezenta metodologie.  
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 Baremurile de evaluare pentru proba de aptitudinipsiho-motrice specifice 
Calificativ 

Testul  
Băieţi  Fete  

Admis Respins Admis Respins 
1.Săritura în lungime fără elan (m) Peste 1,80 Sub 1,79 Peste 1,50 Sub 1,49 
2. Micul maraton (secunde)  Sub 14,5 Peste 14,6 Sub 16,0 Peste 16,1 
3. Alergarea de viteză -50m (secunde) Sub 8,3 Peste 8,4 Sub 9,5 Peste 9,6 
 

Media de admitere este medie ponderată, fiind calculată astfel:  
Modul de calcul al mediei generale de admitere 
Media la examenul de Bacalaureat.  70% 
Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura Română – 
proba scrisă. 30% 

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

    MA = 0,7 x MB + 0,3 x MR 
În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc 

repartizat iniţial, departajarea se face pe următoarele criterii:  
• Media la examenul de Bacalaureat; 
• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura Română – proba scrisă; 
• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului – proba scrisă; 
• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării – proba 

scrisă. 
 

Art. 24. Pentru programul de studiu de licenţă Arte Plastice – Sculptură  
concursul de admitere se desfăşoară astfel: 
 Susţinerea PROBEI PRACTICE STUDIU – DESEN, probă eliminatorie, la care se acordă 
calificativul ADMIS/RESPINS, conform criteriilor corespunzătoare evaluării aptitudinilor 
artistice. 

Media de admitere este medie ponderată, fiind calculată astfel:  
Modul de calcul al mediei generale de admitere 
Media la examenul de Bacalaureat.  100% 

Condiţia pentru a fi admis este de a promova proba eliminatorie. 
În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc 

repartizat iniţial, departajarea se face pe următoarele criterii:  
• Media la examenul de Bacalaureat; 
• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura Română – proba scrisă; 
• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului – proba scrisă; 
• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării – proba 

scrisă. 
  

Art. 25. Pentru programul de studiu de licenţă ASISTENŢĂ MEDICALĂ 
GENERALĂ concursul de admitere constă din concurs de dosare, pe baza mediei 
examenului de bacalaureat, astfel: 

Modul de calcul al mediei generale de admitere 
Media la examenul de Bacalaureat.  100% 
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În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc 
repartizat iniţial, departajarea se face pe următoarele criterii:  

• Media la examenul de Bacalaureat; 
• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura Română – proba scrisă; 
• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului – proba scrisă; 
• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării – proba 

scrisă. 
 Condiţia pentru a fi admis este de a promova proba eliminatorie. 

 
Art. 26. Pentru programul de studiu de masterat: ŞTIINŢA MOTRICITĂŢII ÎN 

ACTIVITĂŢI DIDACTICE ŞI DE TIMP LIBER, concursul de admitere constă din concurs 
de dosare, pe baza mediei examenului de licenţă, 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: 

• Nota obţinută la examenul de licenţă, la proba: prezentarea şi susţinerea lucrării de 
licenţă; 

• Media generală a examenului de bacalaureat; 
• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura Română –proba scrisă. 
• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului – proba scrisă; 
• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării – proba 

scrisă. 
 

Art. 27. La probele practice nu se admit contestaţii. 
Art. 28. Mediile de admitere obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile, 

pentru stabilirea ordinii de clasificare, numai la instituţia, facultatea şi programul (-
ele) de studii la care aceştia au candidat, potrivit prevederilor din metodologia de 
desfăşurare a concursului de admitere şi în conformitate cu cele menţionate de către 
candidaţi în fişa de înscriere. 

Art. 29. Media de admitere în caz de departajare se calculează cu două 
zecimale, fără rotunjire. 

Art. 30. Repartizarea candidaţilor se va face astfel: 
• Se ordonează candidaţii în ordinea descrescătoare a mediilor; 
• Pentru fiecare candidat în parte se parcurge lista de opţiuni din fişa de înscriere, 

acesta fiind declarat admis la prima opţiune din listă la care există locuri libere; 
• În cazul în care nu există nici un loc disponibil la nici una din opţiunile specificate 

în fişa de înscriere, candidatul este declarat potenţial admis, fiind trecut pe o 
listă de aşteptare pentru redistribuire; 

• Redistribuirea candidaţilor se va efectua pe locurile rămase libere prin 
neconfirmare; aceasta constă în eliminarea candidaţilor care nu au confirmat 
locurile şi rularea din nou a programului în aceleaşi condiţii. 

• la 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 respinşi. 
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Art. 31. Candidaţii care îşi retrag dosarul de concurs după încheierea înscrierilor, 
dar înainte de afişarea rezultatelor, chiar şi după susţinerea probelor sunt consideraţi 
respinşi, iar taxa de admitere nu se returnează, chiar dacă nu s-au prezentat la nici o 
probă.  

Art. 32. Dosarele candidaţilor respinşi se restituie gratuit şi necondiţionat, la 
cerere, pe baza actelor de identitate şi a semnăturii, numai titularilor sau 
împuterniciţilor acestuia.  

Art. 33. Concursul de admitere din sesiunea septembrie 2014 se va desfăşura în 
aceleaşi condiţii ca şi în sesiunea iulie 2014, cu respectarea calendarului de 
desfăşurare a concursului. 
 

VI.  CONFIRMAREA LOCURILOR OCUPATE PRIN CONCURS 
Art. 34. Conform Calendarului de desfăşurare a concursului de admitere, din 

prezenta metodologie, candidaţii admişi trebuie să confirme locurile ocupate prin 
concurs. 

Art. 35. Confirmarea locului ocupat prin concurs pentru candidaţii declaraţi 
admişi presupune: 

• prezentarea diplomelor în original- pentru candidaţii la programele de studii 
de licenţă diploma de bacalaureat; - pentru candidaţii la programele de studii 
de masterat diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă în original 
(adeverinţă pentru promoţia curentă); pentru candidaţii admişi la un loc cu 
taxă se pot prezenta copii legalizate însoţite de adeverinţa în care se 
precizează facultatea la care se află originalul (pentru candidaţii care urmează 
două programe în acelaşi timp); 

• plata sumei de confirmare, parte a primei tranşe din taxa de şcolarizare, în 
valoare  de 500lei, pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă. 

Art. 36. Candidaţii declaraţi admişi care nu confirmă locurile conform 
Calendarului de desfăşurare a concursului de admitere, sunt declaraţi respinşi. 

Art. 37. 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. 
 

VII. REGLEMENTĂRI PRIVIND TAXELE DE ŞCOLARIZARE ŞI DE 
ÎNSCRIERE 

Art. 38. Pentru studiile universitare de licenţă şi masterat taxa de înscriere la 
concursul de admitere este 100 lei.  

Art. 39. Taxele de şcolarizare sunt conform Regulamentului privind cuantumul 
taxelor încasate la nivelul Universităţii în anul universitar 2014-2015, anunţate şi 
afişate în timp util,plătibile în trei tranşe, potrivit hotărârii Consiliului facultăţii.  

Art. 40. Se acordă scutiri de taxă de admitere pentru:  
• copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat); 
• copiii personalului TESA din Universitatea “Constantin Brâncuşi”; 

Pag. 10/ 11 



METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 LA 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE MEDICALE ŞI COMPORTAMENTALE 

• candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din 
plasament familial; 

• copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, precum şi candidaților răniţi în timpul 
Revoluţiei din Decembrie 1989.  

Art. 41. Candidaţii prevăzuţi mai sus pot beneficia de aceste facilităţi o singură 
dată pentru fiecare ciclu de învăţământ. 

Art. 42. Studenţii care urmează simultan cursurile a două programe de studii de 
licenţă din cadrul Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu beneficiază de:  

a) reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare la fiecare program de studiu, în cazul 
în care urmează simultan două programe de studiu în regim cu taxă;  
b) reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare la programul de studiu de licenţă 
urmat 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.  

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE   
Art. 43. Orice deficienţă apărută pe parcursul admiterii va fi rezolvată de către 

comisia de admitere. 
Art. 44. Prezenta Metodologie de desfăşurare a concursului de admitere pentru 

anul universitar 2014-2015, valabilă pentru sesiunile iulie şi septembrie 2014, a fost 
aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 10.12.2013. 
 
 

DECAN  
Prof.univ.dr. Monica-Delia Bîcă 
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