
 

Actele necesare înscrierii 

 

Înscrierea candidaţilor se realizează pe baza unui Dosar de 

înscriere care trebuie să conţină: 

 

1. Fişa  tip de înscriere pentru 

concurs cu toate  rubricile 

completate corect; 

2. Certificat / Adeverința de 

absolvire a liceului, copie 

conform cu originalul; 

3. Foaie matricolă liceu, copie 

conform cu originalul; 

4. Certificatul de naştere, copie conform cu originalul; iar dacă 

este cazul şi acte doveditoare  privind schimbarea numelui 

(căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească); 

5. Copie CI; 

6. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie.  

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale 

vizate de comisiile  medicale judeţene de orientare şcolară şi 

profesională din centrele universitare unde vor  susţine 

concursul de admitere (şi nu din judeţul de domiciliu).  

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 M.S. nr. 39/2000. Nedeclararea acestor 

afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în  

vigoare. 

7. 2 fotografii tip buletin; 

8. Adeverinţă pentru candidaţii care provin din centrele de 

plasament sau plasament familial; 

9. Recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații 

civice, culturale sau politice înregistrate legal, prin care se atestă 

apartenența la comunitatea rromilor, semnată și ștampilată, 

pentru candidații din etnia rromă; 

10. Chitanța justificativă privind plata taxei de înscriere la 

concursul de admitere și procesare dosar; 

11. Dosar plic. 

 

Admiterea în anul I se va face pe baza dosarului de 

înscriere, iar repartizarea în ordinea mediei anilor 

de liceu. 
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Înscrierea la sediul UCB Târgu-Jiu din  

Str. Griviței,  nr.1 

Telefon: 0253223188 

e-mail dppducb@gmail.com 

 

 

 

Calendarul concursului de admitere 

 

Sesiunea iulie - august 

Înscriere: 22.07.2019  – 02.08.2019 

Afișarea rezultatelor parţiale:02.08.2019 

Depunerea și soluționarea contestațiilor: 

05.08.2019 

Afișarea rezultatelor finale: 05.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiunea august-septembrie 

Înscriere: 26.08.2019  – 03.09.2019 

Afișarea rezultatelor parţiale:04.09.2019 

Depunerea și soluționarea contestațiilor: 

05.09.2019 

Afișarea rezultatelor finale: 05.09.2019 
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*Sub rezerva autorizării calificării de către ARACIP                                                                       

 

 
 

 

 

 

 

                         

 

 

  

 

STUDII ORGANIZATE ÎN CADRUL COLEGIULUI UNIVERSITĂȚII  

„CONSTANTIN BRÂNCUȘI” 

Profilul/ 

Domeniul 

Specializarea/Calificarea profesională Taxa 

(lei) 
Nr. clase Durata 

studiilor 

 

Energetic  

 

Tehnician termoenergetician* 

 

 

 

1 (25 locuri)* 

 

1,5 ani 

 

 Metode moderne de predare şi 

învăţare.   

 Diploma recunoscută în ţară şi în 

străinătate. 

 Consiliere în vederea obţinerii unui 

loc de muncă. 

 Programul orar flexibil cu respectarea 

curriculumului naţional. 

 Laboratoare şi  săli de curs permanent 

la dispoziţia elevilor şi a cadrelor didactice 

  Participarea la diferite activități și 

stagii de practică oferite în cadrul proiectelor 

derulate în cadrul UCB Târgu-Jiu 


