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METODOLOGIA
admiterii la studiile universitare de licentl $i masterat
pentru anul univenitar 2018-2019

de organizare qi

a

Organizarea gi

in cadrul UniversitAfii ,,
baza prezentei metodologii, e
Regulamentului de o
pentru anul universitar 2018-

I.

admiterii in toate ciclurile de studii universitare pentru anul 20l g -2019
BrAncugi" din TArgu-Jiu, la Facultatea de $tiinJe Economice se face pe
rti in conformitate cu prevederile legale in vigoare indicate in art. 1 al

Si

desfrsurare a admiterii Ia studiile universitare de licentl Si masterat
la nivelul Universitdtii ,,Constantin BrAncugi', din T6rgu-Jiu.

CONDITIILE SI

NECESARE PENTRU INSCNTENT

Un candidat poate
re la concursul de admitere de la Facultatea de
$tiinle Economice un singur
dosar de concurs pentru studiil de licenfi - ciclul I, forma de invdtdmant cu frecventA.

Inscrierile candidatilor

de Comisia centrall de admi

Inscrierea la co
a celorlalte documente

inscrierea la concursul
pe bazd de procur6.
Dosarul de concurs
prevederilor prezentei metodo

fac in locuri special amenajate in acest scop, dup[ un program aprobat
din Universitate.
de admitere se face personal, pe bMa cd1ii de identitate/pagaportului gi

e

in prezenta metodologie.
admitere se poate face, in numele candidatului, qi de cdtre o altA persoana
actele de studii

ii

in original

sau

copii legalizate, dupi caz, conform
in perioada de confirmare a locului

se transmite/depune la facultate

ocupat.

in activitatile de secr€tariat pentru admitere se face de

Instruirea personalului
pre$edintele comisiei tehnice
Comisia tehnici de
urmAtoarele documente:

cetre

admitere pe facultate.
pe facultate primeqte dosarele candidalilor care trebuie sa condnA

a)

Pentru studii
de licenti, forma de invi{imAnt cu frecvenfi (IF):
cererea/fisa tip de
pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate corecti
o diplorna de bacalaureat
diploma echivalentd cu aceasta impreund cu foaia matricoli, in original
sau copie certificatd "conform
originalul", de cAtre persoana care are atribufii desemnate in acest sens,
sau adeverin{a eliberati de
pentru candidatii care promoveazi examenul de bacalaureat in sesiunea
iunie-iulie 2018 sau in sesir
august-septembrie 2018, in care se menlioneaze media generali de la
bacalaureat, mediile obtinute in
de studiu, media generald, termenul de valabilitate;
. certificatul de nastere copie certificatd "conform cu originalul", de citre persoana care are
atribu{ii desemnate in acest
iar, dacd este cazul, qi acte doveditoare privind schimbarea numelui
(cisatorie, adopliune, hotdrAre udecetoreasc6), in copie certificatd "conform cu originalul, de cdtre
persoana care are atributii
in acest sensl
o adeverinji medicali care sA rezulte cL sunt apli pentru profilul sau specializarea la care

.

concureaza;

.

copie dupa carte de iden

te certificatl "conform cu originalul de c tre persoana care are atribulii

desemnate in acest sens;

o

2 fotografii color tip
. chitan{a justificativi
rezulte cat€soria de scutire la
. diploma de licenli sau
originalul, de catre persoana
urmeze a doua specializare),
finanlare (pentru studenlii care
o candidatii din etnia
organizalii civice, culturale sau
rromilor.

recente, pe hdrtie fotograficd;
taxa de inscriere la concursul de admitere sau adeverinfi din care s6
taxei de admitere;
echivalentA cu aceast4 in original sau copie certificatd "conform cu
are atribulii desemnate in acest sens (pentru absolvenfii care doresc si.
iv adeverin{.6 din care sd rezulte calitatea de student qi forma de
a doua specializare);

r

vor prezenta o recomandare scrise din partea pregedintelui unei
litice, inregistrata legal, prin care se ateste apartenenta la comunitatea
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Certificarea ,,conform
facultAtii, de se cretarul sau
este necesar[ Drezentarea
documentului. institutia este ob

originalul" se face de cdtre personalul din compartimentul Secretariat al
brii comisiei tehnice de admitere pe facultate. Pentru certificarea coniei
:ntulur ongrnal. ln cazul in care persoana se prezintii cu copia le galizat' a
sa o accepte.

rimine pe toatl perioada concursului de admitere la comisia

Dosarul cu actele
tehnici unde s-a lecut

, candidatilor li

Dupd depunerea
numele $i prenumele corect
concurs gi opliunile.

se elibereazi confirmare de inscriere condnand

dupd actele de identitate, cu initiala tatdlui, CNP, numdrul dosarului de

Un candidat poate
de concurs pentru fiecare domr

Inscrierile candidatilor
de Comisia centrali de admi

la concursul de admitere de [a Facultatea de gtiinle Economice un dosar
de masterat - ciclul II, forma de invdtimdnt cu frecventi.
fac in locuri special amenajate in acest scop, dupf, un program aprobat

din Universitate.

Inscrierea la
a celorlalte documente
Inscrierea la concursul
pe baz[ de procur6.

de admitere se face personal, pe baza cirlii de identitate/paqaportului gi
in prezenta metodologie.
admitere se poate face, in numele candidatului, gi de citre o alti persoand

Instruirea personalului antrenat in activitilile de secretariat pentru admitere se face de cdtre
preqedintele comisiei tehnice

Comisia tehnici de

admitere ne facultate.
pe facultate primegte dosarele candidatilor care trebuie se contina

urmetoarele documente:

r
o

cererea/fila tip de
adeverinti de abr
valabilitate qi faptul cd nu a
ceftificati "conform cu
suplimentul la diplomd Ei
intenlioneazi si urmeze doui
doar media ponderati de abso
(intrucat intotdeauna media

.

diplomi de

care are atributii desemnate
pot depune la dosarul de
reiasi cd diploma de

in

.

certificatul de
atribulii desemnate in acest
(cisdtorie, adop{ie, hotir6re
o adeverinti medicali

pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate corect;

cu mediile oblinute in anii de studiu, media generald, termenul de
eliberati diploma, sau diploma de licen{i sau echivalentl acesteia
de citre persoana care are atribulii desemnate in acest sens, insolitl de
eliberatd de facultatea la care se afle originalul, pentru candidafii care
lizlri in acela.gi timp. in cazul in care adeverinla de absolvire con{ine
aceasta se va lua in calcul in locul mediei senerale a anilor de studiu
este superioard mediei ponderate):
in original sau copie certificatd "conform cu originalul, de cdtre persoana
sens. Absolven{ii Universitd{ii,,Constantin Brdncuqi" din TArgu-Jiu
in locul copiei dupd diploma de bacalaureat o adeverinli din care sd
se afl6 la secretariatul facultilii;
in copie certificatd "conform cu originalul, de cltre persoana care are
iar dacd este cazul si acte doveditoare orivind schimbarea numelui
in copie certificatil "conform cu originalul;
care s6 rezulte ci sunt apti pentru profilul sau specializarea la care

concureaz6:

.

.
.
sA

copie dupe carte de id

certificatl " conform cu originalul;
2 fotografii color tip
recente, pe hartie fotografica;
chitantajustificativi rivind taxa de inscriere la concursul de admitere sau adeverinti din care

rezulte categoria de scutire

Certificarea ,,conform
facultdlii, de secretarul sau
esle necesara Drez€ area
duol document. facultatea este
Dosarul cu actele
tehnici unde s-a ficut

Dupi

depunerea

numele gi prenumele corect
concurs gi opliunile.

nlata taxei de admitere.
originalul" se face de citre personalul din compartimentul Secretariat al
ii comisiei tehnice de admitere pe facultate. Pentru certificarea cooiei
original. In cazul in care persoana se prezinti cu copia legalizatl
sa o accepte.

r[mdne pe toati perioada concursului de admitere la comisia
. candidatilor li se elibereazd confirmarea de inscriere continAnd
s dupi actele de identitate, cu initiala tatilui, CNP, numirul dosarului de
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II.

CONDITIILE SI P
STRAINATATE

DE RECUNOA$TERE A DIPLOMELOR OBTINUTE iN

Cetatenii statelor
European gi ai Confederaliei
aceleagi condilii prevdzute de

ale Uniunii Europene, ai statelor apa4inind Spafiului Economic

Admiterea romAnilor
realizeazi in baza metodo
Cet[tenii etnici
adm itere pe locuri special
Candidalii de etnie
concurs pe locuri speciale
Pot candida la

din alte state precum gi alte
statelor aparfinand Spaliului
prevAzute de lege pentru
studiilor efectuate de cdhe

pot participa la admiterea in toate ciclurile de studii universitare, in
pentru cetAFnii romini, inclusiv in ceea ce prive$te taxele de qcolanzare.
pretutindeni, precum qi a cetilenilor din state te4e Uniunii Europene se
special elaborate de cltre Ministerul Educafiei Nalionale.
din Republica Moldova sau din alte state pot participa la concursul de
in cadrul Universititii de cntre Ministerului Educatiei Nationale.
qi etnicii romAni din Republica Moldova sau din alte state participe la
in toate ciclurile de studii universitare, cetdtreni ai Romdniei, etnici romdni
ii de candidali (cetiteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai

European qi ai Confederaliei Elvetiene) in aceleagi condilii
romini, inclusiv in ceea ce privette taxele de gcolarizare. Recunoafterea
in afara RomAniei se va realiza de cdtre direc{ia de specialitate din cadrul
inainte de inscrierea candidalilor la concursul de admitere, fiecare

Ministerului EducaJiei N
candidat avand obliga[ia de a
la inscrierea la concurs atestatul de recunoaqtere a studiilor.
La admiterea in toate iclurile de studii universitare in cadrul Facultl{ii de $tiinle Economrce,
cet6{enii Uniunii Europene gi
state te4e au obligalia si faci dovada cunoaqterii limbii rorn6ne, conform
gcolarizare
metodologiilor de
Romenia a acestora. duoi, caz.
La admiterea in toate
urile de studii universitare cu predare in limba romAnS, cetelenii striini au
obligalia sd prezinte un certifi
de competenll lingvistice pentru limba rom6nl eliberat de cltre institutrii
abilitate de Ministerului
Nationale. Aceeaqi condilie se impune qi in cazul transferurilor
studentilor intre institutiile de
superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul sf, gcolarizeze
cet6leni streini. in situaJia in
studentul se transferi de la o universitate din strlinitate, aceasta trebuie
sA

fie recunoscut5 de statul

Pentru romdnii de
Grecia, Croalia, Israel gi
personale, conform

cd(ii

de

iliul stabil in Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria,
lnscnerea se poate face qi on-line, pe baza datelor de identificare
i, prin transmiterea actelor din dosarul de concurs

scanate, in format pdf.

Dosarul de concurs
prevederilor prezentului
in acest sens.

actele de studii

se transmite/depune la facultate

III,PERIOADELE
Pentru forma de

anul 2018, concursul de
Universitatea,,Constantin
inainte de inceperea anului
Prima sesiune a
Pentru locurile
retragerea unor candidatri
septembrie 2018 (numai

in original sau copii legalizate, dupi caz,

conform
in conformitate cu prevederile legale

Df, ADI/trTERE
ciclului universitar de licen{i qi ciclului universitar de masterat, in
Facultatea de $tiinte Economice din
din TArgu-Jiu se organizeazA in doud sesiuni, in conditii identice,
2018-2019.
de admitere se va deslhqura in lunile iulie-august 2018.
dupi prima sesiune qi cele vacantate dupi incheierea primei sesiuni, prin
se va organiza cea de-a doua sesiune a concursului de admitere in luna
acele domenii/specializdri Ia care rdmdn locuri neocupate dupl prima
IF

a

in invit6mantul superior la

seslune).

In eventualitatea
prima sesiune de admitere,
septembrie 2018.
Calendarul celor doui
rezultatelor Dartiale/fi nale ale

ii celei de a doua sesiuni pentru ocuparea locurilor rimase vacante dup6
rezultatelor celei de a doua sesiuni trebuie {Ecuti oAni la data de 25
de admitere cuprinzind perioadele de inscriere qi comunrcarea
de admitere, sunt:

ffi
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STUDII
Nr,
crt.
I
2.
3.

4.
5.
6.

DE

LI

A

Acti titatea

Sesiunea

Sesiunea

iulie 2018

septembrie 2018

Inscrierea candidatilor

l1 - 25 iulie,
exclusiv duminica

3-14 septembrie,
exclusiv duminica

Afifarea rezultatelor pa {iale
Depunerea $i solutionari a contestatiilor

l) lulle

14 septembrie

26 iulie

l5 septembrie

26 iulie
25 - 3l iulie
31 iulie

l5 septembrie
15 - 18 septembrie
l8 septembrie

I

t9 - 21 septembrie

Afilare rezultate dupi c
Confirmar€a locurilor o
Prima redistribuire du
rezultatelor par{iale,

r

,ntestatii
upate

ptr confirmare, afiqarea
epunerea fi solutionarea

contestatiilor. afisarea r€ ,ultatelor duDtr contestatii
7.
8.

9.
10.
11

12.
13.

14.
15.

Confirmarea locurilor
redistribuire
A doua redistribuire dr
rezultatelor partiale
Depunerea li solutionarl
AfiQarea rezultatelor du
Confirmarea locurilor
redistribuire
Depunerea cererilor in
citre candidatii aflati D€
A tr€ia redistribuire fi I

ocupate

2 august

2l

a contestatiilor

2 august

,i contestatii
ocupate dupl

2 august

22 septembrie
22 septembrie

2 - 3 august

22

3 august

24 septembrie

3 august
4 august

25 septembrie

4 august

25 septembrie

vederea redistribuirii de

11-25 iulie,
exclusiv duminica
25 iulie
25 iulie
26 iulie
26 iulie
25 - 3l iulie

Testar€a candidatilor

6.

Confirmarea locurilor

o upate

du rd confirmare
afilar€a rezultatelor par :iale, depunerea

Prima redistribuire

8.

contestr

(iilor,

Ei

14.

lista de Dotential admisi
A treia redistribuire pi a1 iarea r€zultatelor

tl
12.

15.

16.

iulie

l4 septembrie
l4 septembrie
15 septembrie

l5 septembrie
l5 - l8 septembrie
18 septembrie

afigarea

rezultatelor duDtr contesl rtii
Confi rmarea locurilor o, upate duptr prima

13.

10.

3l

Sesiunea

seDtembrie 2018
3-14 septembrie,
exclusiv duminica

qi

redistribuire
A doua redistribuire d Lptr confirmare $i
afisarea rezultatelor Dar :iale
Depunerea si solutionarr a contestatiilor
Afisa rea rezu ltatelor du rd contestatii
Confirmarea locurilor ocupate dupa a
doua redistribuire
Depunerea cererilor
in vederea
redistribuirii de citre c rndida{ii afla{i pe

9.

-24 septembrie

24 septembrie

Sesiunea

iulie 2018

Inscrierea candidatilor

solutionar€a

septembrie

DE MASTERAT

5.

7.

doua

lista de pot€ntial admisi
isarea rezultatelor finale

Afisar€a rezultatelor du ri testare
Depunerea gi solu{ionarr a contestatiilor
Afisare rezultate duDt c Intesta(ii

4.

a

Activita !a

crt.

august

ptr confirmare pi afiparea

STUDII

2.
3.

prima

Depunerea qi solu{ionarr a cont€staliilor
Afisarea r€zultatelor dut i contestalii

Nr.
I

dupi

I

august

19 -

2l

septembrie

2 august

2l

2 august
2 august
2 - 3 august

22 septembrie
22 septembrie
22 - 24 seplembrie

3 august

24 septembrie

3 august

24 septembrie

4 august
4 august

25 septembrie
25 septembrie

septembrie

fi na le

Depunerea si solutionarr a contestatiilor
Afisarea r€zultatelor du ri contestatii
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IV. MODALITATEA
Concursul de
Economice din cadrul

studii universitare de li
specializeri le/programele de

lF (domeniile: Administrarea
Management $i Finante).
Admiterea la studii

Numdrul minim de
de licent6, respectiv programel
stabilit de Senatul Universititii

IV,I, STUDII
Media generali de
- 20% nota oblinutd
- 80% media
Media se calcnleazd
pentru departajare. indiferent

Y
D

- Criteriul I:
- Criteriul II:
Clasificarea in vederea
de op{iunile exprimate la inscri

DESFA$URARE A CONCURSULUI $I PROBELE DE CONCURS

pentru sesiunile iulie qi septernbrie 2018, la nivelul Facultd{ii de gtiin{e
ii ,,Constantin Br6ncugi" din T6rgu-Jiu, se organizeazd pentru ciclul de

gi ciclul de studii

de masterat, pe domenii, la
acreditate sau autorizate sd func{ioneze provizoriu, forma de invipmant
, Contabilitate, Cibemetica, statisticd gi informatici economicd.
universitare

se susline in limba romAn6.
admiqi necesar pentru organizarea programelor de studii universitare
universitare de masterat din cadrul Facult6lii de $tiinte Economice este
Constantin Brincugi" din Tdrgu-Jiu.

ARE DE LICENTA
se calculeazd ca medie aritmeticd ponderatd. astfel:
prima probd cu notd a Examenului de Bacalaureat.
a Examenului de Bacalaureat.
doud zecimale fEri rotunjire. in caz de egalitate de medie de admitere,
forma de absolvire, se aplici succesiv urmatoarele criterii de departajare:

generold a examenului de bacalaureat:

de candidati la examenul de

de la prima probd cu notd a examenului de bacalaureat.
unui loc se realizeazd in funclie de media generali de admitere qi
cu privire la programele de studii.
de licen{i se face in ordinea descrescltoare a mediilor generale oblinute
in firnclie de sistemul de departajare qi in limita numirului de locuri

aprobat pentru fiecare domeniu

studiu din cadrul facultdtii, cu conditia obfinerii cel pulin a mediei 5,00.

IV.2 STUDII

ARE DE MASTERAT
asiguri aprofundarea in domeniul studiilor de licenli sau intr-un
competenle complementare in alte domenii, precum qi dezvoltarea

Admiterea la

Studiile universitare de

domeniu apropiat, ob{inerea
capacitililor de cercetare qtiinli
In anul universitar 201 concursul de admitere pentru studii universitare de masterat, ciclul II
Bologna, forma de invdldmAnt frecvenld (IF), se va desfhqura astfel:
1. Susfinerea unei probe
(test gril6) pentru verificarea cunogtintelor specifice domeniului de
studiu de masterat, pe baz
bibliografii cuprinzind lucrdri de specialitate. Bibliografia, tematica
stabilita ti intreb6rile tip grild
de Consiliul FacultAlii sunt anunlate prin afigare la avizier qi pe
pagina web a Facultatii ii a Uni
i la secliunea Admitere.
2. Calculul Mediei
de admitere se determini. ca medie aritmeticl ponderatb. astfel:
- 20%o nota
la Proba scrisd;
- 80% media
a Examenului de Licen{i/Diplom6.
Media se calculeazl cu
zecimale fi ri rotunj ire.
Modalitatea de
a probei este: sustinerea unui test gril6 compus din l0 intrebdn
selectate din irtrebirile pusd
dispozi{ia candidaJilor, pe domenii, din tematica specificd afiqati la
pagina web a FacultiJii. Bibliografia, tematica stabilitl 9i intrebirile tip
avizieruU av izierele facultltii si
grilS afiqate la avizier qi pe
web a Facultitii la secfiunea Admitere, sunt valabile pentru ambele
sesiuni de admitere.
Susfinerea probei se va
listele cu sdlile gi candidalii

in aceeagi zi de citre toli candidalii intr-un mod organizat, fiind afigate
pe sbli inainte de suslinerea probei. Baremele de notare se afi$eazd

in timpul desfiqurlrii
Notarea testelor se face

de admitere.
baza baremului de notare afigat in timpul probei de concurs.
3 cadre didactice membre ale comisiei tehnice de admitere care vor
$i notare a testului grili. Vor exista trei variante de teste grili pentru
probei scrise din care se va extrage o varianta de fala cu candidalii.
numlr egal cu cel al candidalilor qi distribuitd fiecirui candidat in parte.
i este de 60 minute.

In sala de concurs vor
avea rol de supraveghere,
fiecare domeniu realizate in
Aceasta va fi multiplicatd intr
Timp maxim de rezolvare a
Verificarea qi notarea

i gil6,va fi realizat[ in prezenla candidatului
5

la finalizarea testului.
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Testul grilA rezolvat $i
va fi semnat de candidat gi 2 membri ai Comisiei. La finalul probei,
rezultatele centralizate se vor afiga la avizierullavizierele facultalii gi pe pagina web a Facultitrii
ti
UniversitSlii gi se vor preda
cu testele individuale pe bazd de proces-verbal la secretarul Comisiei
tehnice de admitere. Acesta
coordona completarea dosarului fiecdrui candidat cu testul eril6
corespunzetor si introducerea
in UMS, in vederea calculirii mediei de admitere.
Admiterea candidalil
la programele de studii universitare de master se face pe baza mediilor
generale de admitere obginute
candidali, in limita locurilor aprobate de Senat pentru fiicare program de
studii.
Ierarh izarea candidali
se face in ordinea descrescitoare a mediilor generale de admitere obtinute
de candidali. Media generald
de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mic6
de 6,00 (;ase).

Locurile finanlate de

bugetul de stat revin celor mai bine clasa{i candidati din fiecare

domeniu/program de studii,
La anul I de studii nu
mai multor candidaJi cu media
care sd asigure transparenle t
In caz de egalitate de

brm prezentei metodologii.
admisd depigirea numdrului de locuri alocat. in eventualitatea existentrer
cu cea a ultimului loc planificat, se va apela la criterii de departajare
stabilite prin prezenta metodologie.
de admitere, pentru departajare, se aplici succesiv urmitoarele criterii:
din timpul anilor de studiu;
probei I a examenului de licen1a/diploma;
aritmeticd a probelor examenului de Bacalaureat.
la mai multe domenii de masterat universitar cu conditia depunerii
dintre acestea.

)
D

- Criteriul I:
- Criteriul II:
) - Criteriul III:
Un candidat se poate
unui dosar de inscriere pentru

V. FACILITATISAU

ITII SPECIALtr

Facultatea de $tiinfe
universitare de licenla (finantat
de plasament familial. Acest

va scoate la concurs cel pulin un loc gratuit pentru studii
venituri proprii) pentru candidati provenili din casele de copii sau centre
va fi suplimentar numirului de locuri finanfate de la bugetul de stat, cu
incadrarea in capacitatea de gco
a programului respectiv.
Candida{ii, absolvenli
liceu, cu diplomi de bacalaureat, care au oblinut performante la
olimpiade qi concursuri
de nivel nalional qi international in domeniul pentru care candideaz6.,
pot fi admigi fhri concurs la
iile universitare de licenla ({hri suslinerea concursului de admitere), in
cadrul cifrei de qcolarizare
prin Ordin al M.E.N. pentru locurile finanfate de la bugetul de stat, in
urmdtoarele condilii:

a) in cazul concursurilor
la specializdri corespunzitoare disciplinelor la care au fost
distingi, absolvenlii de liceu cu iplomd de bacalaureat care au obtinut:
- distinclii Ia olimpiadele
lare interna{ionale in cel pu}in unul din ultimii 2 ani de studiu;
- premiul intAi sau
de aur la olimpiadele gcolare internalionale in unul din ultimii 3 ani de
studiu.
b) in cazul concursurilor
care au fost distingi, abso
concursurile recunoscute de

onale sau pe gupe de 1iri, la specializ[ri corespunzdtoare disciplinelor la
de liceu cu diplomd de bacalaureat care au obtinut premiile I, II, III la
Educaliei Nalionale, in unul din ultimii 2 ani de studiu.
performanfele de mai sus pe timpul studiilor liceale beneficiazl de
de maximum 3 ani de la absolvirea liceului.

c) CandidaJii care au
facilitdlile de mai sus intr-o
d) Candidalii care au
it un liceu situat in mediul rural participd la concurs, prioritar pe locuri
bugetate special alocate de
.N. gi/sau secundar, pe celelalte locuri bugetate $i cu taxe. Pe locurile
alocate absolvenlilor care au
un liceu situat in mediul rural nu pot candida absolventii liceelor
din mediul wban. CondiJiile de
sunt aceleagi ca 9i la ceila[i candidali, respectiv, media general6
de admitere se calculeazd ca edie aritmeticd p ondetatl (20yo rtota oblinutd la prima prob6 cu notd
a Examenului de
9i 80% media generald a Examenului de Bacalaureat). Media se
calculeaza cu doud zecimale
rotunjire. in caz de egalitate de medie de admitere, pentru depaxtajare,
indiferent de forma de abso
se aplicd succesiv urmAtoarele criterii de departaiare: criteriul I: media
generald a examenului de
nota de la prima probd cu notd a examenului de
bacalaur e at. Clasifi carea in
ocupdrii unui loc se realizeazdin funcfie de media generald de
admitere qi de opliunile
la inscriere cu privire la programele de studii. Condiliile de
departajare sunt aceleaqi ca gi
ceilalli candidali (respectiv, se aplic5 succesiv urmdtoarele criterii:
6
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I:

media din
anilor de studiu; criteriul II: nota probei I q examenului de
lic entra/diploma ; cr iter iul III. media aritmeticd a probelor examenului de Bacalauredt). in sit:uatria
in care, tn urma
ace;ti candidali nu yor ocupa un loc special alocat, ei wr fi
redistribuili, in ordinea
Si a opliunilor pe celelalte locuri, cu acelasi dosar, conformfisei
de inscriere completatd.
care au absolvit un liceu situat in mediul rural, parlicipanfi la

criteriul

concursul de admitere pe
la taxa de inscriere de 50%.
Candidalii, absolventi
olimpiade gi concursuri gcolare
scutiti de plata taxelor de
Candidalii, absolvenli
de Facultatea de $tiinle

bugetate special alocate de cdtre M .E.N., beneJiciazd de reducere

liceu, cu diplomi de bacalaureat, care au obtinut performan{e la
nivel national gi internalional in domeniul pentru care candideaze, sunt
liceu, cu diplomi de bacalaureat, care au participat la concursul organizat
"Economia privitd prin ochii mei" vor beneficia de reducerea taxei de

inscriere cu 25ol0.

Disciplinele
se stabilesc de cdtre

Consiliul

ca fiind corespunzitoare specializdrilor, in sensul precizlrilor de mai sus,
gi se aduc la cunogtinla comisiei tehnice de admitere.

VI. TAXELE DE
ADMITERII
:^
ln conloffntlale

PENTRU ORGAI\IIZAREA
cu

Tdrgu-Jiu percepe candidalilor
de 100 lei oentru fiecare dosar

Potrivit legii, copiii
scutili de plata taxelor de

legale

$I

DESFA$URAREA

in

vigoare, Universitatea ,,Constantin BrAncugi" din
organizarea $i desft$urarea admiterii taxd de tnscriere tn cuantwn

ididactic Ai didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat sunt
la concursurile de admitere in invel5mentul superior gi beneficiazd de

sratuitate la cazare in cAmine.

Copiii argajalilor U

,,Constantin Brtncugi" sunt scutili de plata taxelor de inscriere la

concursul de admitere.
Sunt scutiti de plata
de copii sau din plasament

or de inscriere: candidaJii orfani de ambii plrin{i, cei provenili de la casele
copiii eroilor-martiri ai Revolutiei, precum qi candidatii rinifi in timpul

Revolutiei din Decembrie 1989

Candidatii provenili
beneficiazi de o reducere de
Candidalii prevdzu{i
invAtamant.
Aprobarea scutirilor de
Scutirea de la plata acestor taxe
CandidaJii declarali
de 350 lei pentru studii de
taxa de gcolarizare pentru

VII.

ALTE

licee din mediul rural, care candideazd pe locurile special alocate,
din cuantumul taxei de inscriere
pot beneficia de aceste faciliteti o singurA date pentru fiecare ciclu de

plati

sau reduceri de taxe se face de citre Comisia tehnici pe facultate.
face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidafi.
pe locuri cu taxd, achiti pentru confirmarea locului taxi de confirmare
respectiv 350 lei pentru studii de masterat (reprezentdnd avans din
an de studiu).

TII UTILE CANDIDATILOR

finanfate de Ia buget la Facultatea de $tiinle Economice trebuie si
studii in original, in conditiile prevdzute de prezenta metodologie pentru
diplomei de bacalaureat/licenli sau echivalente, in original sau a
ii care au absolvit in 2018, din vina exclusivd a candidatului admis,
metodologie, duce la pierderea locului finanlat de la buget.
gi pot urma, o a doua specializare, in regim fhri taxi sau cu taxe, acegtia
la inscriere, sub sanc{iunea nuliti{ii inscrierii, daci au urmat sau urmeazi
alte specializdri gi perioadele in
au fost suslinuti financiar de la bugetul de stat.
poate beneficia de finanlare de la buget o singurd dati, pentru fiecare
Un candidat declarat
din cele 2 cicluri de studii
itare complete.
CandidaJii, absolvenJi
sau fird diplom6 de licenli,/absolvire/masterat ai inv6{.dmAntului superior
de stat sau particular care au
ficiat deja, integral, de o astfel de facilitate, trebuie sd declare acest lucru
pe proprie rbspundere, la
aceqtia put6nd urma studiile universitare numai in regim cu taxd.
Candidatul admis pe
completeze dosarul cu actele
confirmarea locului. N
adeverin!ei, in original, pentru
in termenul stabilit prin
Candida{ii pot fi
avAnd obligativitatea si declare
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sau fbrd diplomi de licenlE/absolvire/masterat ai inveldmdntului superior
ficiat pa(ial de o astfel de facilitate, trebuie sd declare de asemenea acest
aceqtia putdnd urma studiile universitare in regim de finantare de
lu de Ecolarizare complet (ludnd in considerare toate studiile anterioare
finanlate de la buget) dacd sunt
cerintelo admiterii.
Pentru candidalii
la a doua facultate/specializare, care solicitl echivalarea qi
inmatricularea in an superior
lui I, acegtia vor putea ocupa doar locuri cu taxl gi se vor supune
cond itiilor de admitere,
v probelor de concurs specifice fieclrui ciclu de invd{amdnt. Candidatul,
admis in condiliile anterior
va fi inmatriculat in anul de studii superior celui in c are realizeazd,
prin echivalare pe baza
ide credite transferabile, minim 25 de credite din totalul de 60 de credite
aferente fiecdrui an de studiu,
conformitate cu planul de invltimint al specializirii respective dar nu
mai mult de oenultimul an de
Echivalarea se realizeazi in timpul admiterii, conform reglementirilor
in vigoare, de citre
de departament care are in coordonare specializarea, la solicitarea
pregedintelui gi secretarului
tehnice de admitere. Directorul de Departament propune anul de
inmatriculare.
Candida{ii admigi
itent la o a doua specializare in invitimAntul superior de stat pot urma
studiile astfel: o specializare
regim IEri taxe, cea de a doua specializare in regim cu taxe, dacd sunt
satisfbcute cerinlele admiterii.
Candidatii la programe de licenfi se pot inscrie la programul de formare psihopedagogici Nivel
I (IF), completAnd documente aferente inscrierii in perioada stabiliti conform prezentei metodologii.
Zilnic, reprezentanfi i DPPD
prelua de la Comisia tehnicd de admitere a faculteui documentele de
inscriere la programul de f
psihopedagogicd. pentru central izare.
Un candidat poate
concomitent Ia admiterea la mai multe domenii de licent[ din cadrul
facult[1ii.
poate beneficia de finanlare de la buget pentru un singur program de
Un candidat declarat
licenla qi pentru un singur
de master.
Admiterea in in
superior, ca urnare a concursului, la Facultatea de Stiinte Economlce
din cadrul Universitdfii ,,
BrAncugi" din TArgu-Jiu se face strict in ordinea descrescltoare a
mediilor generale obtinute de
qi a opliunilor, in limita numdrului de locuri (fIr6 taxd li cu taxd)
Denru care se ofsanrzeaza
Dupd expirarea termen lui de confimare, locurile rimase libere (fhr[ taxl Ei cu tax[) in sesrunea
iulie vor fi ocupate prin
pentru candidalii care au confirmat locul urmAnd a se efectua
qi
ierarhizarea finali a acestora
rezultatelor finale ale admiterii in sesiunea iulie.
prima sesiune a examenului de admitere (iulie 2018) gi cele vacantate prin
Locurile neocupate
retragerea unor candidali
final in prima sesiune (iulie 2018), vor fi scoase la concurs in sesrunea

Candidalii, absolvenli
de stat sau particular care au
lucru pe proprie rispundere, la
la buget pdnd la nivelul unui

septembrie 2018.
In cazul in care dupl
retrag candidali admigi pe
specializarea respectiva i
descrescitoare a mediei
efectuatd de secretariatul

VIII.

COMISIA
in vederea organizdrii
2018, la nivelul facultilii se

sesiunii de admitere din septembrie 2018 qi pern la 30.09.2018 se
finantate de la buget, locurile vacanLzte se ocupi de candidaJii admigi la
de forma de finanJare completate la inscriere de candidat, in ordinea
de admitere. pe baza unei cereri depuse de candidat. redistribuirea fiind

CA Df, ADMITERE
desf6gurdrii concursului de admitere pentru sesiunile iulie qi septembrie

Comisia tehnicd de admitere numiti orin decizia Rectorului

universitAfi.

Comisia tehnici de
membri) rdspunde de
coordonarea activititii

a Facultifii de $tiin{e f,conomice (presedinte, secretar $l
organizarea gi des{dgurarea concursului de admitere, precum gi de
didactic ai de secretariat antrenat in desf[gurarea concursului de

admitere.

Pentru perioada
terminiind cu afigarea
care va fi dotat corespunzator
tehnice de admitere este

ii concursului de admitere, incepdnd cu inscrierea candidalilor qi
finale, Comisia tehnici de admitere pe facultate are un spatiu propriu
vederea preluirii qi p6strlrii dosarelor de concurs. In spa{iul comisiei
accesul persoanelor care nu au atribulii in desllqurarea concursului.
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Comisia tehnici de
sub semndturA, legalitatea
Neregulile constatate
secretariatul Comisiei tehnice
Zilnic, dupd incheierea
are obligatia de a raporta,
verifi ca dosarele candidaJilor
facult[1ii, numirul de inscriEi
Rezultatele admiterii
la sediul facultbJii qi pe pagina
Candidalii au obligaJia

IX. STABILIREA $I
Dupd incheierea
universitare de master),
general6 de admitere.
Cifra minimd de
stabilitd de senatul

pe facultate

verific[, zilnic, dosarele candida{ilor inscrigi

qi

confirmi,

inscrierea candidalilor se rezolvi, in mod operativ, prin convocarea la
admitere a candidatului resoectiv.
liunii de inscriore a candidatilor, Comisia tehnicd de admitere pe facultate
iei centrale pe universitate, situa{ia inscrierilor pe domenii de studiu, de a
vederea soluliondrii eventualelor probleme aplrute qi de a afiqa la sediul
soecializdri.
ici oficial prin afi$area listelor de cdtre Comisia tehnicd pe facultate
a

Universitdtii. la adresa www.utgjiu.ro.

consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

AREA REZULTATELOR
gi sus{inerii probei de concurs (pentru candidalii de la studiile
tehnicd de admitere pe facultate calculeazd pentru fiecare candidat media

lafi inscriqi pentru organizarea unui program de

licenld,/masterat este

In situatia in care, ca urmare a numirului redus de candidali inscrigi, seria
de predare la un program
licenti./masterat nu poate fi constituitA, candidafii inscri$i la aceastA
specializare pot fi redistribuili
alte programe de licenfi,/masterat, pe baza opliunii acestora, in limita
locurilor disponibile.
pe domenii de studii de licen;d/masteral in ordinea descrescitoare a
Admiterea se va
mediei de admitere qi apoi in
ie de ordinea op{iunilor exprimate in fiqa de inscriere.
Penlru rcpartizarca
se parcurg urmdtoarele etape:
> se ordoneazi
in ordinea descrescitoare a mediei generale de admitere, in limita
locurilor aprobate gi apoi in
de opiiunile din fiqa de inscriere, pentru diferitele forme de invdlim6nt
de
finan{are.
Aqadar,
media
de admitere a fiecirui candidat, in primul rAnd, gi apoi, opliunile,
Ei
in ordinea in care au fost
in figa de inscriere sunt criterii care actioneazi succesiv in repartizarea
candidalilor declarati admiqi;
> candidaJii care au
in Fiqa de inscriere date eronate pot fi excluqi;
> candidatul este dec
admis \a opliunea unde existi locuri libere;
>in cazul in care nu
nici un loc disponibil la optiunea specificatl in figa de inscriere,
candidatul este declarat
admis, fiind trecut pe o listi de agteptare pentru redistribuire;
> rezultatele
de admitere generate dupi calculul mediei generale de admitere vor fi
verificate de comisia tehnici
admitere a facultilii gi certificate prin semnitur[ de Pregedintele acestei
comisii, fiind aduse la
celor interesali, prin afigare pe pagina web a Universititii (www.utgjiu.ro)
$l presupun:

a) Listele cu
descrescdtoare a mediilor
fost men{ionate in fi9a de
repartizate, dac[ este cazul;

candida{ilor admigi pentru locurile cu finan[are de la buget in ordinea
obtinute $i in raport de op{iunile acestora, in ordinea in care acestea au
pe domenii de licenlh./programe de studii, in limita numirului de locuri

b) Listele cu
candidalilor admiqi pentru locurile in regim cu taxi, in ordinea
descrescitoare a mediilor
obtinute qi in raport de op{iunile acestora, in ordinea in care acestea au
pe domenii de licenJi,/programe de studii, in limita numdrului de locurr
fost menJionate in fiqa de
repartizate, daca este cazull
c) Listele cu
candidalilor respingi, in ordinea descrescitoare a mediilor generale
gi
oblinute in raport de opliuni acestora, in ordinea in care acestea au fost mentionate in figa de inscriere,
pe domenii de licenfd/programe
studii, dacd este cazul;
> afigarea rezultatelor

facultItii, listele afi$ate avAnd
$i solulionarea eventualelor
> in termenele gi
ocupate;

>

confirmarea locuril

de admitere se realizeaz| in etape. conform calendarului
provizoriu pdni la confirmarea locurilor de cdtre candidatii admisi
stabilite candidatii declarati admiqi trebuie
presupune:

s[

confirme locurile
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r l.

pentru candida{ii Ldmiqi pe locuri IIrI taxl: prezentaxea diplomei de bacalaureat sau
(pentru studii universitare de licenJi), respectiv a diplomei de licenld sau
e c hivalente ace ste ia in o
echivalente acesteia (pentru
universitare de masterat) in original;
pentru
r 2.
pe locurile cu taxi confirmarea presupune achitarea taxei de
candidatrii
confirmare a locului cu
respectiv 350 lei pentru studii de licenti qi 350 lei pentru studii de
masterat (retragerea
a dosarului determini pierderea dreptului de restituire a taxei de
confirmare). Depunerea
lor in original se va face in termenul stabilit de facultate, dar nu mai t6rziu
de data inmatriculdrii, in caz
rtrar acegtia pierzAnd locul respectiv, ftrl posibilitatea restituirii taxei de
confi rmare achitate anterior.
cazul in care cei care au confirmat initial locurile cu ta.xi (inclusiv Drin
plata taxei de confirmare)
in urma redistribuirilor locuri bugetate, acestora li se va restitui taxa de
confirmare. pe bazd de cerere,
inmatricularea lor ca studenti.
)neconfirmarea locu ocupat (frre tax6/cu taxA) in termenul stabilit conduce la pierderea
locului de citre respectivii
>locurile rimase
in urma neconfirmirilor gi a retragerilor se redistribuie candidafilor
potenlial admili. Redi
se realizeazd, prin rularea progamului informatic de admitere (UMS) in
aceleagi condilii ca la prima
dar avdnd ca date de intrare numai candidatii care au confirmat locurile
gi candidafii potenlial admiqi
nu gi-au retras dosarele de admitere pdnd la data redistribuirii. In urma
redistribuirilor, candidalii
inilial pe locuri cu ta"\A pot fi admiqi pe locuri frri taxl (locuri eliberate
de cei care nu au confirmat gi
s-au retras). Acegtia au obligalia de a confirma locul fEri taxi in termenul
qi condiliile stabilite prin
metodologie, neconfirnarea atrigind dupd sine pierderea locului frri
taxd gi pierderea dreptului
restituire a taxei de confirmare a locului cu taxl (ocuoat anterior
redistribuirilor);
>in situalia in care,
a doua redistribuire a candida{ilor, rimAn locuri libere prin
neconfirmare, acestea se pot
de citre candidalii rimagi neconfirrnafi, pe bazd de cerere depusi
la secretariatul comisiei
de admitere a faculti{ii, in ordinea descrescitoare a mediilor,
conform calendarului de
rare a concursului in fiecare sesiune,
Pentru candidaJii din
rromi, inscrierea acestora se realizeazd la nivelul Comisiei tehnice de
pe locurile speciale aprobate pentru ace$tia, cu notificarea comisiei
admitere de la nivelul
centrale de admitere, iar
se va face la nivel de facultate. Locurile se vor ocuDa strict in ordinea
descrescitoare a mediilor
de domeniul de studiu pentru care au optat. Media de admitere se va
calcula la fel ca pentru ceilalli
CetAtenii etnici romani din Republica Moldova sau din alte state pot participa la concursul de
admitere pe locuri spec ial
in cadrul Universitilii de c6tre Ministerului Educa{iei Nafionale.
Candidatii de etnie rromi 5i
romAni din Republica Moldova sau din alte state care participd la
concurs pe locurile speciale a|
vor avea dreptul de inscriere in aceleagi condilii.
In vederea repartizirii
, Comisia tehnici de admitere de la nivelul facultdfii intocmeste
lista candidalilor in ordinea
a mediilor generale oblinute gi in raport de op[iunile
candidalilor, in ordinea in care
au fost mentionate in figa de inscriere (opliunea este posibild pentru
studiile universitare de licen{i),
domenii de licenld Ei masterat gi pe liste separate, in funclie de categoria
qi de forma de inviJdm6nt (cu frecvenfi) la care candida{ii au concurat.
de locuri (finan1ate sau cu
Dupi stabilirea rezultatelor
si finale ale concursului. Comisia tehnici de admitere va verifica arenr
modul in care au fost
toate operatiunile pentru a se elimina orice posibilitate de gregeali in
calcularea mediilor qi trecerea
in listing-uri, stabilirea ordinii de clasificare a candidatilor, aplicarea
procedurii de admitere a
Candidalii declarali
sunt inmatriculati in anul universitar 2018-2019 pe baza rezultatului
Concursului de adrnitere, prin
Rectorului. Pentru fiecare candidat declarat admis qi inmatriculat,
Secretariatul facult6lii va co
datele prevdzute de actele normative in vigoare ce reglementeazi cadrul
general de organizare gi
a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenti si de master
Dentru anul universitar 2018-20
Rezultatele oblinute
candidati, pAnd la afiqarea lor, in conditiile stabilite prin prezenta
metodologie, au caracter secret,
interzisd comunicarea lor inainte de afiqare. Candidatii i$i pot retrage
dosarele de concurs pe tot
perioadei de admitere. Candidalii care igi retrag actele inainte de
afisarea rezultatului final sunt
i eliminafi din concurs.
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Rezultatele
cunogtintd public[ prin afigare
intemet (www.utgiiu.ro).

de admitere, verificate gi aprobate de comisia de admitere, se aduc la
sediul facultdlii, in loc vizibil, aceste informatrii fiind accesibile gi prin

Comisia tehnicl de
admitere. in intervalul dintre

a facultetii gestioneaz6 dosarele candidatilor in ambele sesiuni de
doui sesiuni, dosarele candidalilor sunt gestionate de citre Secretariatul
de catre Secretarul gef al facultdlii (efectuarea de xerocopii sau
eliberarea de adeverinte necesare candida{ilor declarali admiEi etc.)
de admitere pe facultate are obligalia ca la incheierea concursului de

facultltii intr-un interval orar
legalizdri dupd actele din
admitere

si

Secretariatul

predea pe bazi

facultllii,

a verifica gi prelua docum

Secretarul comisiei
admitere, va line o evidenla
tehnic administrativ care a
iulie gi septembrie 2018.
Comisia tehnicd de
respectarea

legalitilii

qi de asi

In cazul reclam[rii ori
alt cadru didactic, Comisia
analiza cazului gi luarea
rdspunde de transmiterea
nivelul facult[tii se poate

Dosarele candidalilor
Secretariatul facultitii,
oblinut prin admitere se pot

Dupi data de I octom
retrage numai dupi ce achiti

X.

Primirea qi

proces-verbal toata documentalia privind concursul de admitere, citre
prin Secretarul gef al facultiitii. Secretariatul facultelii are obligatia de
respectivd in vederea gestionirii.
de concurs, sub supravegherea secretarului Comisiei centrale de
a numirului de ore prestat de fiecare cadru didactic sau oersonal
la organizarea qi desfdqurarea concursului de admitere in sesiunile

r[spunde de organizarea gi desfrgurarea concursului de admitere, de
securiti(ii dosarelor de concurs (in perioada desfhgurlrii acestuia).
unor nereguli la admitere, produse de membrii comisiei sau orice
de admitere solicite Rectorului intrunirea Comisiei de Eticd oentru
corespunzetoare. Preqedintele Comisiei tehnice de admitere pe facultate
cdtre Comisia centrali. de admitere. Comisia tehnici de admitere la
gi din oficiu.
in;i se restituie in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii la
fhrd perceperea unor taxe. Dosarele candidalilor care renuntd la locul

pind pe 30.09.2018.
2018, candidatii declarafi admiqi la Concursul de admitere se pot
stabiliti prin Regulamentele facultn{ii Ei univenitifii.

contestatiilor

Contestaliile re
la concursul de admitere sesiunile iulie qi septernbrie 2018 se depun la
Comisia tehnicd de admitere a
in termenele prevdzute la cap. III ,,Calendarul de desfdqurare a
concursului de admitere", iar
contesta{iilor se comunicd in cel mult 24 d,e ore dup6 incheierea

temenului de depunere a
Termenul limitd de
admiqi gi respinqi, la loc
Rezolvarea

a contestatiilor se afiqeazi odati cu listele candida{ilor declarafr
este exclusiv de competenla Comisiei pentru rezolvarea contestaliilor

constituita la nivelul

Dupi

expirarea
admitere se considerd definitiv

In cazul constatirii
centrala de admitere se Doate
Prezenta metodologie,
gedin{ele Consiliului de

in
Universititii,,Constantin

de rezolvare gi de rispuns la contestafii, rezultatul concursului de
nu mai poate fi modificat.
nereguli de admitere produse de Comisia tehnicd pe facultate, Comisia
din oficiu.
pentru sesiunile de admitere iulie gi septembrie 2018, a fost avizdtd
din 20.12.2017 9i din 08.05.2018, aprobatd in gedinla Senatului
din Tdrgu-Jiu din data de 18.01.2017 9i modificati in gedinta Senatului

universitar din data de 17.05.20[8.
Responsabil pentru
datelor inscrise
univ. dr. Dumitru-Dorel
- Decan.

in cuprinsul prezentei Metodologii este domnul prof.

Chiritescu

