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Capitolul 1: DISPOZIŢII GENERALE

S#tN°tut;]]:„°DR[SATk]ZGÎB.EŢîuADM]TERIIÎNUNIVERSITATEA„CoNSTANTiN

Capitolul 111: CONDIŢII GENERALE DE ADMITERE ŞI ÎNMATRICULARE

Capitolul  IV:  CONDIŢII  SPECIFICE  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI  DE
ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Capitolul  V:   CONDIŢII  SPECIFICE  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI  DE
ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Capitolul VI: DISPOZIŢII FINALE

Capitolu] 1: DISPOZIŢII GBNERALE

Art.1. Prezentul Regulament stabileşte cadrul general pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii

în ciclurile de studii universitare de licenţă şi masterat în Universitatea „Constantin Brâncuşi" din

Târgu-Jiu pentru anul universitar 2023 -2024, potrivit prevederilor:

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

-     Legii  nr.  288/2004  privind  organizarea  studiilor universitare,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;

-     Ordonanţei   de   urgenţă   a   Guvemului   nr.    133/2000   privind   învăţământul   universitar   şi

postuniversitar  de  stat  cu  taxă,  peste  locurile  finanţate  de  la  bugetul  de  stat,  aprobată  cu

modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;

-     Legii  nr.   448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-     Hotărârii  Guvemului  nr.  1004/2002  privind  stimularea  elevilor  şi  studenţilor  care  au  primit

distincţii la olimpiadele şcolare intemaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a

doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare,  cu modificările şi

completările ulterioare;

-     Hotărârii Guvemului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşuarea studiilor universitare de

masterat;
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-     O.M.E.C. nr. 4501/2003 pentru aprobarea Nomelor metodologice privind înscrierea la studii a

cetăţenilor  străini,  a  cetăţenilor  străini  de  origine  etnică  română  şi  a  cetăţenilor  români  cu

domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România;

Ordonanţei   de   urgenţă   a   Guvemului   nr.    133/2000   privind   învăţământul   universitar   şi

postuniversitar  de  stat  cu  taxă,  peste  locurile  finanţate  de  la  bugetul  de  stat,  aprobată  cu

modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;

Ordinului M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016 din  15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

privind organizarea admiterii ^m ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;

Ordinului M.E.N.C.Ş. nr.  6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor

de   studii   de  nivel   licenţă,   master   sau  postuniversitar  eliberate   de  instituţii   acreditate  de

învăţământ superior din străinătate;

O.M.E.C.  nr.  4151/24.04,2020  de modificare  a Ordinului  nr.  3473/2017 privind Metodologia de

primire la studii şi Şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/riversitar 2017-2018;
-     Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
-     Ordinului    MEC    nr.    5618/2019    pentru   modificarea   alineatului    (4)    al    articolului    5    din

Metodologia - cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de

master şi de doctorat, aprobată prin Ordinului MENCŞ nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016;

-     Ordinului  MEC  nr 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi  din anexa OMENCŞ

nr.  6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile

de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;

-     Ordinului   rir.   3199/2021   pentru   modificarea   şi   completarea   Metodologiei-cadru   privind

organizarea  admiterii  în  cicluile  de  studii  universitare  de  licenţă,  de  master  şi  de  doctorat,

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6102/2016.

Art.2.  La  nivelul  fiecărei  facultăţi  se  vor  reglementa  prin  metodologie  /  regulament  aspecte

specifice ale admiterii la programele facultăţii respective cu privire la:

a)  condiţiile  şi  documentele  necesare  pentru  înscriere,  inclusiv  condiţiile  şi  procedura  de

recunoaştere a diplomelor obţinute în străinătate;
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b) modalitatea de desfăşurare a concusului şi tipul probelor de concurs;

c)  facilităţile  sau  condiţiile  speciale  şi  criteriile  specifice  pentru  candidaţii  care  au  obţinut

premii la diferite concusui / olimpiade;

d) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;

e) criteriile de departajare pentru candidaţii cu medie egală pe ultimul loc;

f) alte informaţii utile candidaţilor.

Art.3. Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state te4e Uniunii Europene

în   Universitatea   „Constantin   Brâncuşi"   din   Târgu-Jiu   se   realizează   în   baza   prevederilor

metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei.

Capitolul   11   -   ORGANIZAREA   ADMITERII   ÎN   UNIVERSITATEA   „CONSTANTIN

BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU-JIU

Ari4.
(1)  Universitatea  „Constantin  Brâncuşi"  din  Târgu-Jiu  organizează  concurs  de  admitere  pentru

ciclul  de  studii  universitare  de  licenţă  şi  ciclul  de  studii  universitare  de  masterat,  pe  domenii,  la

şpecializările   /   programele   de   studii   acreditate   sau   autorizate   să   fimcţioneze   provizoriu,   îm

conformitate cu prevederile legale îm vigoare, pe baza prezentului Regulament şi a metodologiilor

proprii elaborate de Consiliile facultăţilor şi aprobate de Senatul universitar.

(2) În anul 2023, ţinând cont de situaţia specifică generată de pandemia de coronavirus, de măsurile

de distanţare socială, admiterea ^m U.C.B. se poate desfăşua şi online;

(3) Pentm infomare, îinscriere la concurs şi vizualizarea rezultatelor candidaţii vor utiliza platfoma

online httDs ://admitere.ucb.ro/.

Art.5.

(1 ) Admiterea la studii universitare se susţine în limba română.

(2) În cazul candidaţilor care nu prezintă acte de studii, necesare la îinscriere, eliberate de instituţii

de  învăţământ  din  România  sau  din   străinătate,   cu  predare  îm  limba  română,   Universitatea

„Constantin   Brâncuşi"   din   Târgu-Jiu   certifică   competenţele   lingvistice   de   limba   română   ^m

conformitate cu prevederile legale.
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Art.6.

(1) Locuile alocate programelor de studii universitare de licenţă şi masterat la forma de învăţământ

cu frecvenţă, (IF), pot fi finanţate de la buget (fără taxă) şi / sau locuri în regim cu taxă.

(2) La fomele de învăţământ la distanţă, (ID), locuile alocate sunt doar în regim cu taxă.

Art.7.

(1) Pentm toate fomele de ^mvăţământ ale ciclului universitar de licenţă şi ciclului universitar de masterat,
^m anul 2023, concusul de admitere ^m ^mvăţământul superior la Universitatea „Constantin Brâncuşi" din

Târgu-Jiu se poate organi2a în două sesiuni, ^m condiţii identice, ^mainte de ^mceperea anuui universitar.

(2) Prima sesiune a concursului de admitere se va desfăşua în lunile iulie - august 2023.

(3)  Pentru locuile neocupate după prima sesiune  şi  cele vacantate după încheierea acestei prime

sesiuni, prin retragerea unor candidaţi admişi, se va organiza cea de-a doua sesiune a concusului de

admitere,  în lunile  august-septembrie  2023.  În  eventualitatea organizării  celei  de  a doua  sesiuni

pentm  ocuparea  locurilor  rămase  vacante  după  prima  sesiune  de  admitere,  afişarea  rezultatelor

definitive  ale  sesiunii  septembrie  trebuie  făcută  până  la  data  de  23  septembrie  2023.  Pentru

sesiunea august -septembrie înscrierile se realizează exclusiv online până la data de 31.08.2023  şi

online + fizic începând cu data de 01.09.2023.

(4) Calendanil celor două sesiuni de admitere cuprinzând perioadele de ^mscriere şi comunicarea rezultatelor

paftiale / finale ale sesiunii de admitere, sunt stabilite de fiecare facultate ^m metodologia proprie.

Capitolul 111: CONDIŢII GENERALE PENTRU ADMITERE ŞI ÎNMATRICULARE

111.1. Candidaţii la admitere

Art.8.

(1)  La  concursul   de  admitere  pentru  studiile  universitare   de  licenţă,   indiferent  de  foma  de

şcolarizare, IF sau ID, au dreptul să participe numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută

în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

(2) La concursul de admitere pentru studiile universitare de master, IF, au dreptul să participe numai

absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii

programului de licenţă.
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Art.9.

(1)  Cetăţenii  statelor  membre  ale  Uniunii  Europene,  ai  statelor  apaftinând  Spaţiului  Economic

European  şi  ai  Confederaţiei  Elveţiene  pot  participa  la  admiterea  în  toate  ciclurile  de  studii

universitare,  în  aceleaşi  condiţii  prevăzute  de  lege  pentru  cetăţenii  români,  inclusiv  în  ceea  ce

priveşte taxele de şcolarizare.

(2) La admiterea în toate cicluile de studii universitare în Universitatea „Constantin Brâncuşi" din

Târgu-Jiu, cetăţenii Uniunii Europene şi din state te4e au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii

române, în confomitate cu prevederile legale.

(3) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se

realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei.

(4) Recunoaşterea studiilor efectuate de cetăţenii străini în afara României, precum şi ale cetăţenilor

români care au absolvit studiile liceale în altă ţară se realizează de către CNRED (Centrul Naţional

de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) prin emiterea unui atestat de recunoaştere/echivalare a

studiilor care va fi prezentat de candidat la înscrierea la concurs.

Art.10.

(1 ) Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe domenii/programe/specializări

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 locui special alocate şi/sau pe locui cu taxă.

IH.2.  Taxe  şi  facilităţi  de  scutire  /  reducere  la  plata  taxelor  de  înscriere  la  concursul

de admitere

Art.11.  În conformitate  cu prevederile  legale ^m vigoare,  Universitatea „Constantin Brâncuşi" din

Târgu-Jiu  percepe  candidaţilor  pentm  organizarea  şi  desfăşurarea  admiterii  ffl]cĂ  de  f%cr!.ere  §j

i)rocesare dosar în cuantum de 150 lei pe"krTi fiecaie dosa;i dep"s.

Art.12.

( 1 ) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat ^m activitate sau pensionat sunt

scutiţi   de  plata  taxelor  de  îinscriere   la  concusurile   de   admitere  ^m  ^mvăţământul   superior  şi

beneficiază de gratuitate la cazare ^m cămine.

6



stBmDQ4ş.

MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI"

din TÂRGU-JIU
Strada Tineretului nr. 4, Târgu-Jiu,

Gorj, România
Tel:  +40-253-214307;
Fax:  +40-253-215794;
http://www.utgjiu.ro

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI

DESFĂŞURARE A ADMITERII
LA STUDIILE UNIVERSITARE
DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT

PENTRU ANUL UNIVERSITAR
2023-2024

COD: R-5l

REVIZIE: 0

Pag 7 /32

(2)  Copiii angajaţilor, angajaţii  şi soţiile angajaţilor Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu

sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concusul de admitere.

(3)  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.

(4) Candidaţii prevăzuţi la alin.  1  şi 2 pot beneficia de aceste facilităţi o singură dată pentru fiecare

ciclu de învăţământ.

(5) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de

candidaţi cu aprobarea scutirii de către comisiile tehnice-de înscriere pe facultăţi.

111.3. Facilităţi Şi condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor

Art.13.     Pentru     studii     miversitare     de     licenţă     şi     masterat,     facultăţile     Universităţii

„Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, pot scoate la concurs cel puţin câte un loc gratuit (finanţat din

venitui  proprii)  pentru  candidaţi  proveniţi  din  sistemul  de  protecţie  socială.  Acest  loc  va  fi

suplimentar numărului  de  locui  finanţate  de  la  bugetul  de  stat,  cu  încadrarea în  capacitatea  de

şcolarizare  a programului  respectiv.  Cel  puţin  101ocuri  bugetate,  din cadrul  cifrei  de  şcolarizare

aprobate, se repartizează absolvenţilor cu diplomă de bacalaueat proveniţi din sistemul de protecţie

socială. În cazul în care acestea nu se ocupă, se vor redistribui către ceilalţi candidaţi.

Art.14. Candidaţii la studiile universitare de licenţă, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaueat,

care au obţinut, în perioada studiilor liceale,  distincţii ®remiile 1,  11, 111, menţiune) la olimpiadele

şcolare internaţionale, în domeniul pentru care  candidează, recunoscute  de Ministerul Educaţiei,

beneficiază  de  dreptul  de  a  se  înscrie,  fără  susţinerea  concursului  de  admitere,  pe  ]ocuri

finanţate de la buget.

Art.15.

(1) În cadrul metodologiei proprii,  facultăţile  stabilesc facilităţi  sau condiţii  speciale referitoare la

admiterea  candidaţilor  la programe  de  studii  universitare  de  licenţă,  care  au  obţinut  în  perioada

studiilor   liceale   distincţii   la   olimpiadele   şcolare   şi   /   sau   la   alte   concusui   naţionale   sau

intemaţionale la discipline corespunzătoare programelor de studii.
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(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 tehnice de admitere.

(3) În cazul candidaţilor la programele de studii şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de

studii,  necesare  la înscriere,  eliberate  de  instituţii  de învăţământ  din România sau din străinătate,  cu

predare în limba română, aceştia vor susţine un examen în vederea certificării competenţelor lingvistice,

organizat  de  departamentul  Eurolingua  al  Universităţii.  Prin  excepţie,  pentm  elevii  care  au  urmat

studiile într-o 1imbă de circulaţie intemaţională sau într-o  1imbă a minorităţilor naţionale,  certificarea

competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaueat.

Art.16.  Universitatea  „Constantin  Brâncuşi"  din  Târgu-Jiu  susţine  egalitatea  de   şanse  pentru

persoanele  cu  handicap  asigurând,  acolo  unde  este  necesar,   suport  adiţional  adaptat  nevoilor

adulţilor cu handicap, sprijinind accesul acestora în instituţiile de învăţământ superior.

111.4. Condiţii generale de înmatriculare

Art.17.

(1) Un candidat poate fi declarat admis şi înmatriculat ca student la cel mult două prograrne de studii

concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

(2)  Un  candidat  declarat  admis  poate  beneficia de  fmanţare  de  la bugetul  de  stat pentni un  singu

program de licenţă şi pentru un singu program de master cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de

studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei / atestatului de recunoaştere a

diplomei  /  adeverinţei  de  bacalaueat  sau  a  diplomei  /  atestatului  de  recunoaştere  a  diplomei  /

adeverinţei ciclului de  studii universitare anterior absolvit, după caz, ^m original,  la facultatea pe care

doreşte să o umeze, respectând temenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

(4)  Costurile  aferente depăşirii  duratei învăţământului  gratuit,  prevăzute  de  lege,  se  suportă de

către studenţi.

(5)  Cetăţenii  statelor  membre  ale  Uniunii  Europene,  ai  statelor  aparţinând  Spaţiului  Economic

European şi ai Confederaţiei Elveţiene declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă şi

master se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaueat, de licenţă, respectiv de master,

8
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recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul

Ministerului Educaţiei.

Art.18.

(1 ) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile fmanţate de la bugetul de stat au obligaţia să

depună ^m original, până la data stabilită prin metodologia proprie de  admitere a facultăţii la care au

concurat, diploma / atestatul de recunoaştere a diplomei / adeverinţa de bacalaueat / licenţă / disertaţie

la  secretariatul  facultăţii  /  departamentului.  Adeverinţa  este  valabilă  doar  pentm  candidaţii  care  au

promovat examenul de bacalaueat / licenţă / master în sesiunile anului şcolar / universitar curent.

(2)  Neprezentarea  diplomei  de  bacalaureat  /  licenţă  /  disertaţie  /  atestatului  de  recunoaştere  a

diplomei sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul

stabilit prin metodologia proprie  de  admitere  a  facultăţii  care  a  organizat  concursul  de  admitere,

duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

111.5. Comisiile de admitere - constituire şi atribuţii

Art.19. În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere pentru sesiunile iulie-august şi

august-septembrie  2023,   la  nivelul  Universităţii,   se  constituie  Co77ez.sz.cz  ce73frcz/ă  c7e  czcJ777z./ere   şi

Comj.§z.cz  c7e  co73/es/czţz.z.,  iar  la nivelul  fiecărei  facultăţi  se  constituie  Comz.sz.z.  /eĂ73z.ce  c7e  czc7mz./ere pe

f;acultăţi.

Art.20.

(L)  Comisia  centrală  de  admitere  sti  Comisia  de  soluţionare  a  contestaţiilor  se  corrsrii+riie  prirL

decizia  rectorului  Universităţii,  pe  baza  propunerilor  Consiliului  de  Administraţie  şi  în  temeiul

aprobării  Senatului  Universităţii,  iar  Comz.sz.z./e  /eĂ#z.ce  c7e  czc7mz.rere pe /c7c#//ăţz.  se  constituie  prin

decizia  rectorului,  în  urma  aprobării  lor  de  către  Senatul  Universităţii,  la propunerea  Consiliilor

facultăţilor avizate de Consiliul de Administraţie.

(2)   Comz.s'z.cz   ce#frc}/ă   c7e   crc7mzţere   constituită   din   rector,   prorectori,   decani,   director   general

administrativ,  secretar  şef UCB, juist  şi  inginer  de  sistem  va  coordona  activitatea de  pregătire,

organizare  şi  desfăşuare  a concursului de admitere  la nivelul Universităţii.  Totodată,  comisia va

îndruma, va sprijini şi va controla activitatea comisiilor tehnice de admitere pe facultăţi.

9
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(3)    Com7.§J.cJ    c7e    §o/c//7.o77czre    cJ    co7€fes/cz/z.z./or    este    constituită    din    3-5    membri.    Rezolvarea

contestaţiilor este exclusiv de competenţa acestei comisii.

(4)  Co7%j.§z.z./e  /eĂ#7.ce  c7e  c7c7mzţere  pe  facultăţi  răspund  de  pregătirea,  organizarea  şi  desfăşuarea

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

antrenat în desfăşurarea concusului de admitere.

Art.21. Pentru perioada desfăşuării concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi

teminând  cu  îmegistrarea  contestaţiilor  şi  comunicarea  soluţionării  acestora,  precum  şi  afişarea

rezultatelor  finale,  decanatele  asiguă  comisiilor  tehnice  de  admitere  pe  facultăţi  spaţii  dotate

corespunzător  în  vederea  preluării  şi  păstrării  dosarelor  de  concurs.  În  spaţiul  alocat  comisiei

tehnice de admitere este interzis accesul persoanelor care nu au atribuţii în desfăşuarea concursului.

Art.22.

(1)  Aprobarea  scutirilor  de  la  plată  sau  reduceri  de  taxe  se  face  de  către  comisiile  tehnice  pe

facultăţi / departamente.

(2) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de

candidaţi şi prevăzute în prezentul regulament de admitere.

Art.23.

(1)  Comisia  tehnică  de  admitere  pe  facultate  verifică,  zilnic,  dosarele  candidaţilor  înscrişi  şi

confimă, sub semnătură, legalitatea înscrierii.

(2) Neregulile constatate în înscrierea candidaţilor se rezolvă, în mod operativ, prin convocarea la

secretariatul comisiei a candidatului respectiv.

(3) Dosarele cu actele depuse rămân pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică

unde s-a făcut înscrierea.

Art.24. Zilnic, după încheierea acţiunii de înscriere a candidaţilor, Comisiile tehnice de admitere pe

facultăţi au obligaţia de a raporta Comisiei centrale de admitere pe Universitate situaţia înscrierilor

pe  programe  de  studiu,  de  a  verifica  dosarele  candidaţilor  în  vederea  soluţionării  eventualelor

probleme apărute şi de a afişa la sediile facultăţilor numărul de înscrişi.

Art.25.

(1)  Stabilirea  şi  comunicarea  rezultatelor  provizorii  şi  definitive  pentru  fiecare  dintre  cele  două

sesiuni  ale  admiterii  se  efectuează  de  către  comisiile tehnice  de  admitere  pe  facultăţi,  pe  fiecare

10
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program şi ciclu de studii universitare de licenţă şi masterat, pe liste separate, în fimcţie de categoria

de  locuri  (finanţate  de  la bugetul  de  stat / cu taxă)  şi  de  forma de  învăţământ  (cu  frecvenţă /  la

distanţă) la care candidaţii au concurat.

(2)  După  stabilirea  rezultatelor  provizorii  şi  /  sau  definitive  ale  concusului,  comisia  tehnică  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.

(3)  Rezultatele  admiterii  se  comunică  oficial  prin  afişarea  listelor  de  către  Comisiile  tehnice  pe

facultăţi la sediile facultăţilor şi pe pagina web a Universităţii.

(4)  Rezultatele  obţinute  de  candidaţi,  până  la  afişarea  lor,  în  condiţiile  stabilite  prin  prezentul

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

Art.26. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

Art.27.

(1 ) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la secretariatul

Comisiei tehnice de admitere a facultăţii care a organizat concusul de admitere.

(2)   Rezolvarea   contestaţiilor   este   în   exclusivitate   de   competenţa   Comisiei   de   contestaţii   a

Universităţii şi se desfăşoară în perioada stabilită prin calendarele de admitere ale facultăţilor.

(3) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Art.28.  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

suplimentare pentru retragere.

Capitolul   IV  -   CONDIŢII   SPECIFICE   DE   DESFĂŞURARE   A   CONCURSULUI   DE

ADMITEm PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Art.29.

(1)   Examenul   de   admitere   la  un  program  de   studii   universitare   de   licenţă  în  Universitatea

„Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu poate avea în vedere testarea cunoştinţelor  şi  a capacităţilor

cognitive, respectiv sportive ale candidaţilor, după caz.
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(2) Admiterea la programele de studii universitare de licenţă se face prin concurs, pe baza mediei

generale de admitere.

IV.1.  Înscrierea candidaţilor la programele de studii universitare de licenţă

A"0.
(1)  Înscrierea  candidaţilor  se  poate  realiza  în  sesiunea/sesiunile  de  admitere  on-line.  Conţinutul

dosarului  de  îinscriere  include  date  de  identificare  şi  contact  precum  şi  alte  date  şi  documente

necesare. Dosarul de înscriere va conţine un fomular tipizat iar candidaţii vor completa toate datele

solicitate,  sub răspundere proprie privind corectitudinea, veridicitatea şi conformitatea cu propriile

intenţii privind admiterea.

(2) Înscrierea se face şi  fizic la sediile facultăţilor care organizează admiterea la programele respective,
^m şp* special amenajate.

A"1.
(1)   Înscrierea   ]a   concursul   de   admitere   se   face   personal,   atât   online   pe   platforma

httDs://admitere.ucb.ro/ cât şi fizic la sediile facultăţilor pe baza cărţii de identitate / paşaportului

şi a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere a fiecărei facultăţi.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face fizic, ^m numele candidatului, şi de către o altă

persoană  pe   bază   de   procură,   ^m   condiţiile   specifice   precizate   îm   metodologiile   proprii   ale

facultăţilor.

(3)  Pentru românii  de pretutindeni  cu domiciliul  stabil în Republica Moldova,  Ungaria,  Bulgaria,

Grecia, Croaţia, Israel şi diasporă îinscrierea se face online, pe baza datelor de identificare personale,

conform cărţii de identitate / paşaportului, prin transmiterea actelor din dosarul de concurs scanate,

îm fomat pdf.

(4)  Dosarul  de  concurs  cu  actele  de  studii  ^m  original  sau  copii  legalizate,  după  caz,  conform

prevederilor prezentului  Regulament  se  va depune  la facultatea unde  candidatul  a  fost  admis  îm

conformitate cu prevederile legale.

Art32.

(1)  Secretariatele  comisiilor pe  facultăţi  primesc  dosarele  candidaţilor  care  trebuie  să  conţină  cel

puţin următoarele documente :
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- fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate corect (date

de  identificare  ale  candidatului;  opţiuni,  domeniu,  specializare,  foma  de  învăţământ,  forma  de

finanţare, cazare, limba străină etc.);

-  declaraţia  pe  propria  răspundere  a  candidatului  din  care  să  rezulte  dacă  acesta  a  mai

beneficiat de şcolarizare în învăţământul superior în regim fără taxă, în care se   consemnează şi de

câţi ani a mai beneficiat (dacă este cazul);

-  diploma de bacalaueat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, în copie  certificată

„confomi cu originalul" / copie legalizată sau adeverinţa eliberată de liceu în care se menţionează notele

obţinute la examenul de bacalaueat, media generală de la bacalaueat, mediile obţinute ^m anii de studiu,

temenul de valabilitate şi faptul că nu s-a eliberat diploma pentni candidaţii care promovează examenul

de bacalaueat în sesiunea iunie-iulie 2023 sau în sesiunea august-septembrie 2023;

- certificatul de naştere în copie certificată „confom cu originalul" sau legalizată, iar dacă este

cazul, şi acte doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţiune, hotărâre judecătorească);

- 2 fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică;

- diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată

„confom cu originalul" / legalizată (pentru candidaţii care au absolvit deja un program de licenţă şi

doresc să umeze a doua specializare);

-  diploma de  absolvire  sau echivalentă,  cu media examenului de absolvire,  în original  sau

copie  certificată  „conform  cu  originalul"  sau  legalizată  (pentru  candidaţii  care  au  absolvit  un

program de scurtă duată şi doresc să-şi continue studiile);
-  foaia  matricolă  /  supliment  la  diplomă,  aferentă  diplomei  de  absolvire  a  facultăţii  /

colegiului,  în  copie  certificată  „confom  cu  originalul"  sau  legalizată,  ®entru  candidaţii  care  au

absolvit un program de scurtă duată şi doresc să-şi continue studiile);

- dovada privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau adeverinţă din care să

rezulte categoria de scutire la plata taxei de înscriere;

- declaraţie tip prin care candidaţii îşi asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea şi

corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platfomă şi cele originale;

-  declaraţie-tip  prin  care  candidaţii  admişi  în  urma  concusului  de  admitere  se  obligă  să

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

13
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bacalaureat în  original  pentru confimarea locuilor  finanţate  de  la bugetul  de  stat  şi  diploma în

original,  sau copie certificată „conform cu originalul" / copie 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 confimarea ocupării locului cu taxă;

- adeverinţă medicală (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.

- recomandare scrisă din partea preşedintelui unei  organizaţii  civice,  culturale sau politice,

înregistrată legal,  prin care  se  atestă apartenenţa  la comunitatea rromilor,  sermată  şi  Ştampilată,

pentru candidaţii din etnia rromilor.
-copie C.I / 8.1. certificată „confom cu originalul".

Pentru candidaţii  care  se înscriu fizic  certificarea „conform cu originalul"  se  face de către

personalul  compartimentului  secretariat/oricare  membru  al  comisiei  tehnice  de  admitere,  care

primeşte  şi  verifică  dosarul  de  înscriere.   Pentru  certificarea  copiei  este  necesară  prezentarea

documentului original.

(2)  Dosarele  cu actele  depuse  de  candidaţi rămân  la comisia tehnică unde  s-a făcut înscrierea pe

toată perioada concursului de admitere.

Art.33.

(1) Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale în care se va menţiona, în mod

expres,  gradul  deficienţelor  în  fimcţie  de  localizarea  acestora,  conform  criteriilor  medicale  de

orientare şcolară şi profesională din anexa 1 la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 39/2000.

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

medical al Universităţii.

Art.34.  După  depunerea  documentelor,  candidaţilor  li  se  eliberează  fişa  de  înscriere  conţinând

numele şi prenumele corect înscris după actele de identitate, cu iniţiala tatălui, numărul dosarului de

concurs şi alte infomaţii privind derularea concusului de admitere.

Art.35. După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii

din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

14
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IV.2.   Verificarea   şi  notarea   probelor  de   concurs   la   programele   de   studii  universitare

de licenţă

Art.36. Admiterea la programele de licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de

admitere obţinute de candidaţi la examenul de admitere, în funcţie de sistemul de departajare şi în

limita numărului de locuri aprobate de Senatul universitar pentru fiecare facultate şi pentru fiecare

domeniu  /  program  de  studiu  din  cadrul  acesteia,  cu  condiţia  obţinerii  cel  puţin  a  mediei  5.00,

confom metodologiilor proprii ale facultăţilor.

Art.37.

(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică ponderată, astfel:
- 20% nota obţinută la prima Probă scrisă cu notă a Examenului de Bacalaureat.

- 80% media generală a Examenului de Bacalaureat.

(2) Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Art.38.

(1) Acolo unde este cazul, facultăţile pot stabili pentru candidaţi susţinerea unui res/  c7e verz/}cc}re

a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, respectiv sportive, Î;"ÎiHm;f cH „Aidrriis" 1  „Buesri"s" .

(2)  Su" dec+Îrra;ţi aidrr[Isti La, Testul de verif icare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, respectiv

§por/z.ve, candidaţii care obţin minim 50% din punctajul maxim.

(3)   Candidaţii   care   obţin  mai   puţin   de   50°/o   din  punctajul   minim   la   res/af/   c7e   ver%cc}re   cz

cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive , respectiv sportive  s"rrl decLîrrtTţi resriŢrrsti.

(4)   Comisiile  tehnice  pe   facultăţi   au  obligaţia  de   a  afişa  baremele   de  notare   şi   clasificarea

candidaţilor,   respectiv   admişi/respinşi   la   rej`/#/   c7e   ver%cczre   cr   c%#oŞ`/z.7Î,/e/or   şj.   cczpczcz.rcz-/z./oj~

cog73z./!.ve, re§pecfz.i; spor/ji;e la avizierul şi/sau pe pagina web a facultăţii.

Art.39. Candidaţii înscrişi la programul de studii universitare de licenţă PecJczgogz.a f#i;ă/ămcî#/#%

prj.j7Îcrr şz. preşco/c7r vor susţine, în prealabil, o probă orală eliminatorie de "4bz./z.fă/z. c7e coma/7zz.ccrre

şJ. czp/J'rc/dz.nz." (dicţie, muzică şi educaţie plastică) apreciată cu Admis/Respins, indiferent de ordinea

în  care  au  optat  în  fişa  de  înscriere  pentru  acest  program  de  studiu.  Această probă  nu  poate  fi

contestată.  Sunt exceptaţi de la susţinerea acestei probe candidaţii absolvenţii de liceu pedagogic -

profil    pedagogic    sau    absolvenţi    ai    colegiului    universitar    de    institutori    cu    diplomă    de

învăţător/educator/institutor.  Candidaţii  care  se înscriu la alte programe  de  studii după terminarea
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îinscrierilor  la  programul  de  studii  universitare  de  licenţă  Pedqgogia  îmvăţământului  primar  şi

preşcolar nu mai pot opta îm fişa de ^inscriere şi pentni acest program de studiu.

Art.40.  Modalitatea  de  testare  se  poate  face  atât  online  cât  si  fizic,  prin  excepţie  doar  pentru

candidaţii care nu au acces la sistemul de înscriere online, la facultăţile care organizează admiterea

la  programele  respective,  în  spaţii  special  organizate  ^m  contextul  epidemiologic  ^inregistrat,  cu

respectarea  unor  măsuri  specifice  de  protejare  a  candidaţilor  şi  a  persoanelor  din  comisia  de

aadmitere care participa la testarea acestora. Tematica, criteriile de verificare şi notare sunt descrise
^m metodologiile proprii ale facultăţilor (unde este cazul) ţinându-se seama de specificul domeniilor

de licenţă şi sunt afişate pe pagina web a Universităţii www.utgiiu.ro la secţiunea Admitere,  fiind

aceleaşi pentm ambele sesiuni de admitere.

Art.41.

(1 ) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele resf#% c7e verz/;core cz cw2oŞ#.j4e/or fj. ccpc}czţ4#./or

cog#z.fte, repecrJ.v spor#.ve se depun online pe platforma httDs://admitere.ucb.ro/ sau fizic la Comisiile

tehnice de admitere ale facultăţilor, ^m temen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

(2) Terinenul limită de depunere a contestaţiilor este adus la cunoştinţa candidaţilor odată cu listele

candidaţilor declaraţi admişi şi respinşi, la loc vizibil.

(3)   Contestaţiile   sunt   soluţionate   de   Comisia   de   contestaţii   a   Universităţii,   iar   rezultatul

contestaţiilor se comunică îm cel mult 24 de ore după ^mcheierea termenului de depunere a  acestora.

(4) Nu se admit contestaţii pentm probele orale/de aptitudini sportive.

(5) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(6) Până la soluţionarea eventualelor contestaţii, rezultatele  res'f%/%z. c7e ve7.%cczre cz c##oş/J.73/e/or şz.

capacităţilor cognitive , re spectiv sportive s,nirrl FiHovrzriŢ:i.

(7)   După  expirarea  termenului   de  rezolvare   şi   de  răspuns   la  contestaţii   (adus   la  cunoştinţa

candidaţilor   prin   afişare),   se   afişează   rezultatul   definitiv   conţinând   listele   cu   clasificarea

candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor.

Art.42.

(1)   Repartizarea  candidaţilor  admişi  pe   domenii   şi  programe   de   studii   de   licenţă,   ^m  cadrul

facultăţilor,  se va face prin menţionarea, ^m dreptul  fiecărui candidat admis a ordinii de preferinţă

pentru care a optat.
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(2)  La  anul  1  de  studii,  nu  este  admisă  depăşirea  numărului  de  locuri  alocat.  În  eventualitatea

existenţei mai  multor candidaţi  cu media egală,  clasaţi pe  ultimul  loc,  se  va apela la criteriile  de

departaj are stabilite prin metodologia proprie fiecărei facultăţi, asigurându-se transparenţă totală.

Art.43.

(1)  Pentru candidaţii  din etnia rromilor  şi  cei proveniţi  din casele  de  copii / centre  de plasament

familial   care   candidează  pe   locui   gratuite   (finanţate   din   venituile   proprii   ale   Universităţii

„Constantin  Brâncuşi"  din  Târgu-Jiu),  înscrierea  se  realizează  la  nivelul  comisiilor  tehnice  de

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

centrale de admitere.

(2) Pentru candidaţii din etnia rromilor admiterea se va face centralizat. Locuile se vor ocupa strict

în ordinea descrescătoare a mediilor în funcţie de domeniul de studiu pentru care au optat.

Art.44.

(1) Numărul minim de candidaţi admişi pentru organizarea unui program de licenţă este stabilit de

Senatul universitar.

(2) În situaţia în care, ca urmare a numărului redus de candidaţi înscrişi şi admişi, seria de predare la

m  program  de  licenţă  nu  poate  fi  constituită,  candidaţii  admişi  la  această  specializare  pot  fi

redistribuiţi la alte programe de licenţă, pe baza opţiunii acestora din fişa de înscriere.

(3) Procedua presupune redistribuirea candidaţilor admişi  la programul  cu cele mai puţine  locuri

ocupate  către  celelalte  programe  fară  a  depăşi  capacitatea  de  şcolarizare.  Această  procedură  se

aplică după afişarea rezultatelor definitive din sesiunea din toamnă, acolo unde este cazul.  Statutul

candidatului admis pe locui bugetate / cu taxă nu se schimbă.

IV.3. Rezultatele concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă

Art.45.  Rezultatele concursului de admitere îm Universitatea „Constantin Brâncuşi"  din Târgu-Jiu

generate  după  calculul  mediei  generale  de  admitere  vor  fi  verificate  de  comisiile  tehnice  de

aJ]mitere  ale facultăţilor şi certificate prin semnătură de Preşedinţii acestor comisii,  fiind aduse la

cunoştinţă celor interesaţi, prin afişare la avizierul şi pe pagina web a Universităţii (!±!!±z]±rw.utgjiu.ro)

şi presupun:

aD,n  Listele  cu  ierarhizarea  candidaţilor  admişi  pentru locurile  cu f inanţare  de  la buget ^ŢrL
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ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute şi îm raport de opţiunile acestora, îm ordinea în

care acestea au fost menţionate ^m fişa de îinscriere, pe domenii de licenţă / programe de studii, îm

limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul,

t;) Listele cu ierarhizarea candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxăg ^ŢrL oTd:i"ea,

descrescătoare  a  mediilor  generale  obţinute  şi  în  raport  de  opţiunile  acestora,  în  ordinea îm  care

acestea au fost menţionate în fişa de îinscriere, pe domenii de licenţă / programe de studii, în limita

numărului de locuri repartizate, dacă este cazul,

c)   Listele   cu   ierarhizarea   candidaţilor   respinşi,   ^rrL  ordir+eaL  descresc-a:*oare  a.  medtiilor

generale obţinute şi ^m raport de opţiunile acestora, ^m ordinea îm care acestea au fost menţionate ^m

fişa de îinscriere, pe domenii de licenţă / programe de studii, dacă este cazul.

Ierarhizarea se realizează îm flmcţie de medie, îm primul rând, şi de opţiune, îm al doilea rând.

Art.46. Afişarea rezultatelor concursului de admitere se realizează ^m etape, confom calendarelor

facultăţilor, 1istele afişate având caracter provizoriu până la confirmarea locurilor de către candidaţii

admişi şi soluţionarea eventualelor contestaţii.

Art.47.   Modalitatea   şi   temenele   limită   de   confimare   a   locului   ocupat   sunt   stabilite   prin

metodologiile  proprii  fiecărei  facultăţi  şi  aduse  la  cunoştinţă  candidaţilor  pe  fişa  de  îinscriere

eliberată la depunerea dosarului personal.

Art.48.   După fiecare sesiune de admitere se afişează listele definitive generate cu candidaţii admişi care

şi-au confirmat locurile ocupate şi urmează a fi înmatriculri ^ricepând cu anul universitar 2023-2024.

Art.49.

(1)  Eventualele  contestaţii  cu  privire  la  rezultatele  concursului  de  admitere  se  depun  online  pe

platfoma  httDs://admitere.ucb.ro/  sau  fizic  la  Comisiile  tehnice  de  admitere  ale  facultăţilor,  ^m

temen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

(2) Temienul limită de depunere a contestaţiilor este adus la cunoştinţa candidaţilor odată cu listele

candidaţilor declaraţi admişi şi respinşi, la loc vizibil.

(3)   Contestaţiile   sunt   soluţionate   de   Comisia   de   contestaţii   a   Universităţii,    iar   rezultatul

contestaţiilor se comunică ^m cel mult 24 de ore după încheierea temenului de depunere a  acestora.

(4) Nu se admit contestaţii pentru probele de aptitudini sportive.

(5) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
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(6) Până la soluţionarea eventualelor contestaţii, rezultatele concursului de admitere sunt provizorii.

(7) După expirarea temenului  de rezolvare  şi  de răspuns  (prin afişare)  1a contestaţii,  se afişează

rezultatul  definitiv  şi  incontestabil  al  concursului  de  admitere  conţinând  listele  cu  ierarhizarea

candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor.

Art.50. În cazul constatării unor nereguli de admitere produse de Comisiile tehnice de admitere pe

facultate, Comisia centrală de admitere se poate sesiza şi din oficiu.

Art.51. După finalizarea ambelor sesiuni ale concursului de admitere şi înmatricularea candidaţilor

admişi se afişează listele finale generate cu toţi candidaţii admişi şi înmatriculaţi în anul universitar

2023-2024.

IV.4. Înmatricularea candidaţilor admişi la programele de studii universitare de licenţă

Art.52.

(1)  Candidaţii  declaraţi  admişi  pe  locurile  bugetate  au  obligaţia  ca,  până  la  data  stabilită  îm

calendarul  de  admitere  de  la  nivelul  facultăţii,  să  confirme  locul  în  vederea  îinmatriculării  ca

studenţi  la  programul  de  studii  de  licenţă  şi  facultatea  la  care  au  fost  admişi  cw  dbbiiea  de

bacalaureat în original.

(2) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, până la data stabilită ^m calendarul de admitere de la

nivelul  facultăţii,  să  achite  taxa  de  confirmare  a  locului  ^m  vederea  înmatriculării  ca  studenţi  la

programul  de  studii de licenţă şi  facultatea la care  au fost admişi.  După expirarea termenului  de

confirmare, locurile rămase libere (cu taxă şi / sau finanţate de la bugetul de stat) vor fi ocupate prin

redistribuire  (glisare)  de  către  candidaţii  care  au  confimat  locul  umând  a  se  efectua  o  nouă

ierarhizare a acestora şi afişarea rezultatelor definitive ale admiterii pentru fiecare sesiune ^m parte.

(3) În caz de retragere ulterioară, taxele de confirmare nu se restituie.

(4) Cuantumul taxei de confimare este de 200 de lei.

Art.53. Taxa de confimare achitată de candidaţii admişi pe locuri cu taxă care au glisat pe locuri

fmanţate de la buget zz±± va fi restituită după semnarea deciziei de ^inmatriculare în anul 1.
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Art.54.

(1)  Taxa de  şcolarizare pentru cei  ce vor  studia în regim  cu taxă este  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)  Locuile  finanţate  de  la bugetul  de  stat se  ocupă pe  durata anului  1  în funcţie  de  rezultatele

obţinute la concursul de admitere. Din anul 11 de studiu, facultăţile vor face la începutul fiecărui an

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

pentru fiecare facultate.

(3) În condiţii stabilite de Senat şi incluse în Regulamentul de activitate profesională a studenţilor în

vigoare, studenţii care urmează cursuri în regim cu taxă pot beneficia de reducerea taxei anuale de

şcolarizare.

Art.55.

(1) Candidaţii pot fi admişi şi pot uma un al doilea program de studii de licenţă, în regim fară taxă

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

dacă au urinat  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  singuă

dată, pentru fiecare din cele 3 ciclui de studii universitare complete.

(3)  Candidaţii, absolvenţi  cu sau fară diplomă de  licenţă / absolvire ai învăţământului superior de

stat care au beneficiat deja, integral, de o astfel de facilitate, trebuie să declare acest lucru pe proprie

răspundere, 1a înscriere, aceştia putând uma studiile universitare numai în regim cu taxă.

(4)  Candidaţii,  absolvenţi cu sau fară diplomă de licenţă / absolvire 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 finanţare 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

20



^ststţNgmBr4nq$4#

MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI"

d in TÂRGU-JIU
Strada Tineretului nr. 4, Târgu-Jiu,

Gorj, România
Tel:  +40-253-214307;
Fax:  +40-253-215794;
http://www.utgjiu.ro

REGULAMENT
DE 0RGANIZARE ŞI

DESFĂŞURARE A ADMITERII
LA STUDIILE UNIVERSITARE
DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT

PENTRU ANUL UNIVERSITAR
2023-2024

COD: R-51

EDIŢIE: 2

REVIZIE: 0

Pag 21  /32

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.

c)   Ambele specializări cu taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii.

Art.56.

(1) Pentru candidaţii admişi la a doua facultate / specializare de licenţă, care solicită echivalarea şi

înmatricularea în an superior anului 1, 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 confomitate cu planul de învăţământ al

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

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

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

secretarului comisiei de admitere. Directorul departamentului care organizează programul propune

anul de înmatriculare în limita locurilor disponibile, fără depăşirea cifrei de şcolarizare.

(4)  Locuile  disponibile  pentru candidaţii  la a doua facultate  /  specializare /  continuare  de  studii

pentru  fiecare  program  de  studiu /  an  de  studiu  confom  condiţiilor  de  ocupare  din  alin.  (2)  se

stabilesc de fiecare facultate înaintea concusului de admitere şi se aduc la cmoştinţa candidaţilor

prin afişare la sediul facultăţilor şi pe pagina web proprie la secţiunea Admitere 2023.

Art.57.

(1)  Candidaţii  admişi,  înscrişi  la  continuare  de  studii  în  cadrul  aceluiaşi  domeniu  sau  domeniu

apropiat vor putea ocupa doar locuri cu taxă.

(2) Candidatul admis la continuare de studii va fi înmatriculat în anul de studii superior celui în care

realizează prin echivalare 25  de  credite pe planul de învăţământ aferent fiecărui  an de  studiu, în

confomitate   cu  planul   de  învăţământ   al   programului   de   studiu  respectiv   şi   respectându-se

capacitatea de şcolarizare.

(3)  Echivalarea  se  realizează  în  timpul  admiterii,  conforin  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.
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(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 1 de studii.

Art.58.

(1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face după teminarea celei de-a doua sesiuni de

admitere din august-septembrie 2023.

(2) Pot fi înmatriculaşi candidaţii declaraţi admişi pe locuile cu finanţare de la buget sau locui cu

taxă care şi-au confirmat locul şi au semnat contractele de şcolarizare.

(3)  După înmatriculare  se  generează  şi  se  afişează listele  finale,  cu  candidaţii  declaraţi  admişi  şi

îmatriculaţi.

Art.59.

(1 ) Îmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie

a rectorului instituţiei de învăţământ superior.

(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii vor fi înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un

număr  unic  valabil  pentru  întreaga  perioadă  de   şcolarizare   la  specializarea  /  specializările  /

programul  /  programele  de  studii  la  care  au  fost  admişi  de  către  personalul  de  la  secretariatul

facultăţii la care au fost admişi.

Capitolul   V   -     CONDIŢII   SPECIFICE   DE   DESFĂŞURARE   A   CONCURSULUI   DE

ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Art.60. Studiile universitare de masterat asiguă aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau

într-un  domeniu  apropiat,  obţinerea  de  competenţe  complementare  în  alte  domenii,  precurn  şi

dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

V.1.  Înscrierea candidaţilor

Art.61.

(1)  Înscrierea  candidaţilor  se  desfăşoară  în  sesiunea/sesiunile  de  admitere  on-line,  prin  lntemet.

Conţinutul  dosarului  de  înscriere  include  date  de  identificare  şi  contact  precum  şi  alte  date  şi

documente necesare. Dosarul de înscriere va conţine un formular tipizat iar candidaţii vor completa
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toate datele solicitate, sub răspundere proprie privind corectitudinea, veridicitatea şi confomitatea

cu propriile intenţii privind admiterea.

(2)  Prin excepţie,  pentru candidaţii  care  nu au acces  la sistemul  de  înscriere  online,  înscrierea se

poate  face  şi   fizic  la  sediile  facultăţilor care  organizează admiterea la programele  respective,  în

spaţii special organizate în contextul epidemiologic actual, cu respectarea unor măsuri specifice de

protejare  a  candidaţilor  şi  a  persoanelor  din  comisia  de  admitere  care  participa  la  înscrierea

acestora.

(3) Înscrierea la concusul de admitere se face personal, pe baza căftii de identitate / paşaportului şi

a  celorlalte  documente  prevăzute  în  metodologia  proprie  de  admitere  a  facultăţii.  Înscrierea  la

concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de

procură.

(4) Se pot înscrie la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă sau

echivalentă.

Art.62.

( 1 ) Dosarele candidaţilor care trebuie să conţină cel puţin umătoarele documente:
- fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate corect (date

de identificare  ale candidatului;  opţiuni,  domeniu,  specializare,  foma de  finanţare,  cazare,  limba

străină etc.);

-  declaraţia  pe  propria  răspundere  a  candidatului  din  care  să  rezulte  dacă  acesta  a  mai

beneficiat de şcolarizare în învăţământul superior în regim fară taxă pentru un program de master şi,

dacă da, să consemneze şi de câţi ani a mai beneficiat;

- declaraţie tip prin care candidaţii îşi asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea şi

corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platfomă şi cele originale;

-  diploma  de  bacalaueat  sau  diploma  echivalentă  cu  aceasta  în  original  sau  în  copie

certificată „conform cu originalul" / legalizată însoţită de adeverinţa din care  să reiasă că diploma

de bacalaureat se află la secretariatul facultăţii la care se află originalul;

- diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original sau copie certificată „confom cu

originalul" / 1egalizată 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 umează două
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specializări în acelaşi timp;

- certificatul de naştere în copie certificată „confom cu originalul" / legalizată, iar dacă este

cazul    şi    acte    doveditoare    privind    schimbarea    numelui    (căsătorie,    adopţiune,    hotărâre

judecătorească);
- 2 fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică;

- chitanţa justificativă privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau adeverinţă

din care să rezulte categoria de scutire la plata taxei de înscriere;

- declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind alte opţiuni de înscriere în situaţia

nefimcţionării  programului  de  studiu  la care  a fost  admis,  ca umare  a numărului  insuficient  de

candidaţi admişi;

-  declaraţie-tip  prin  care  candidaţii  admişi  în  urma  concusului  de  admitere  se  obligă  să

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

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

copii  certificate  „conform  cu  originalul"  /  copie  legalizată  şi  chitanţa  de  achitare  a  taxei  pentru

confirmarea ocupării locului cu taxă;

- adeverinţă medicală (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care

concurează).    Pentru    înscrierea    la    programele    de    la    Facultatea    de    Ştiinţe    Medicale    şi

Comportamentale,  candidaţii  trebuie  să  prezinte  o  adeverinţă  medicală  tip  pusă  la  dispoziţie  de

facultate;

- o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice,

înregistrată legal,  prin care  se  atestă  apartenenţa  la comunitatea rromilor  (semnată şi  ştampilată)

pentru candidaţii din etnia rromilor;
-copie C.I / 8.1. certificată „conform cu originalul".

Pentru  candidaţii   care   se  înscriu  fizic   certificarea  „conform  cu  originalul"   se   face   de  către

personalul  compartimentului  secretariat/  oricare  membru  al  comisiei  tehnice  de  admitere,  care

primeşte  şi verifică dosarul  de înscriere  de  la facultatea care  organizează concursul  de  admitere.

Pentru certificarea copiei este necesară prezentarea documentului original.

(2)  Dosarele  cu actele  depuse  de  candidaţi rămân la comisia tehnică unde  s-a facut înscrierea pe

toată perioada concursului de admitere.
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Art.63.

(1) Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale în care se va menţiona, în mod

expres,  gradul  deficienţelor  în  funcţie  de  localizarea  acestora,  conform  criteriilor  medicale  de

orientare şcolară şi profesională din anexa 1 1a Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 39/2000.

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

medical al Universităţii.

Art.64.  După  depunerea  documentelor,  candidaţilor  li  se  eliberează  fişa  de  înscriere  conţinând

numele şi prenumele corect înscris după actele de identitate, cu iniţiala tatălui, numărul dosarului de

concurs şi alte infomaţii privind derularea concusului de admitere.

Art.65. După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii

din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

V2.  Verificarea şi notarea probelor de concurs la programele de studii universitare de masterat

Art.66.

(1)  Pentm  verificarea  cunoştinţelor  specifice  domeniului  de  studiu  de  masterat,  candidaţii  pot

susţine   probe   scrise   ^m   ftmcţie   de   metodologia   fiecărei   facultăţii,   pe   baza   unei   bibliografii

cuprinzând lucrări de specialitate.

(2) Bibliografia stabilită de  Consiliile facultăţilor este anunţată de  fiecare facultate prin afişare  la

avizier si pe pagina de web a Universităţii.

(3) Modalitatea de testare se poate face atât online cât si fizic, prin excepţie doar pentm candidaţii

care  nu  au  acces  la  sistemul  de  înscriere  online,  la  facultăţile  care  organizează  admiterea  la

programele   respective,   ^m   spaţii   special   organizate   ^m   contextul   epidemiologic   îinregistrat,   cu

respectarea  unor  măsuri  specifice  de  protejare  a  candidaţilor  şi  a  persoanelor  din  comisia  de

admitere care participa la testarea acestora. Tematica, criteriile de verificare şi notare sunt descrise
^m metodologiile proprii ale facultăţilor (unde este cazul) ţinându-se seama de specificul domeniilor

de licenţă şi sunt afişate pe pqgina web a Universităţii www.utgiiu.ro la secţiunea Admitere, fiind

aceleaşi pentni ambele sesiuni de admitere.
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Art.67.  Admiterea  candidaţilor  la  programele  de  studii  universitare  de  master  se  face  pe  baza

mediilor generale  de  admitere  obţinute  de  candidaţi,  în  limita  locuilor  aprobate  de  Senat pentru

fiecare program de studii.

Art.68.

(1) Modalitatea de calcul a mediei generale de admitere este prevăzută în metodologia proprie

fiecărei facultăţi.

(2) Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Art.69.

(1) Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierul / avizierele şi

pe pagina web a fiecărei instituţii de învăţământ superior / facultăţilor din structura acesteia.

(2)  Criteriile  de  verificare  şi  notare  sunt  aprobate  de  Consiliile  facultăţilor,  ţinându-se  seama  de

specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşuării concusului de admitere.

Art.70.

(1)  Ierarhizarea  candidaţilor  se  face  în  ordinea  descrescătoare  a  mediilor  generale  de  admitere

obţinute de candidaţi.  Media generală minimă pentru studii universitare de master nu poate fi mai

mică de 6.00 (şase).

(2)  Locurile  finanţate  de  la  bugetul  de  stat,  revin  celor  mai  bine  clasaţi  candidaţi  din  fiecare

domeniu / program de studii, conform metodologiei proprii.

(3) La anul 1 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 metodologia proprie fiecărei facultăţi.

Art.71.

(1)  Pentru candidaţii  din  etnia rromilor şi  cei proveniţi  din casele  de  copii / centre  de plasament

familial   care   candidează  pe   locui   gratuite   (finanţate   din  venituile   proprii   ale   Universităţii

„Constantin  Brâncuşi"  din  Târgu-Jiu),  înscrierea  se  realizează  la  nivelul  comisiilor  tehnice  de

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

centrale de admitere.

(2)  Pentru  candidaţii  din  etnia  rromilor  locurile  se  vor  ocupa  strict  în  ordinea  descrescătoare  a

mediilor în fimcţie de domeniul de studiu pentru care au optat.
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Art.72.

(1 ) Numărul minim de candidaţi admişi pentru organizarea unui program de masterat este stabilit de

Senatul universitar.

(2) În situaţia în care, ca umare a numărului redus de candidaţi înscrişi şi admişi, seria de predare la

un program nu poate fi constituită, candidaţii admişi la această specializare pot fi redistribuiţi la alte

programe de masterat, pe baza opţiunii acestora din fişa de înscriere.

(3) Procedura presupune   redistribuirea candidaţilor admişi la programul cu cele mai puţine locuri

ocupate  către  celelalte  programe,  fără  a  depăşi  cifra  de  şcolarizare,  în  limita  locurilor  scoase  la

concurs  pentru  programele  respective.   Această  procedură  se  aplică  după  afişarea  rezultatelor

definitive  din  sesiunea din toamnă,  acolo  unde  este  cazul.  Statutul  candidatului  admis  pe  locui

bugetate / cu taxă nu se schimbă.

V.3.  Rezultatele concursu]ui de admitere la programele de studii universitare masterat

Art.73.

(1) Rezultatele concursului de admitere generate după calculul mediei generale de admitere   se fac

publice prin afişare la sediul facultăţilor Şi pe pagina web a Universităţii şi conţin:

a)L)  Listele  cu ierarhizarea candidaţilor  admişi pentru locurile  cu f inanţare  de  la buget, ^TrL

limita numărului de locuri repartizate, pe domenii / programe de studii, dacă este cazul;

bn Listele cu ierarhizarea candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, pe domer[tii /

programe de studii, în limita numărului de locui repartizate, dacă este cazul;

c) Zz.§fcz c# z.erc}r%z.zcrrecJ cc7#dz.c7c%/or respz.7zşz., pe domenii / programe de studii, dacă este cazul.

(2)  Afişarea  rezultatelor  concursului  de  admitere  se  realizează  în  etape,  conform  calendarelor

facultăţilor, listele afişate având caracter provizoriu până la confimarea locurilor de către candidaţii

admişi şi soluţionarea eventualelor contestaţii.

(3) După fiecare sesiune de admitere se afişează listele definitive generate cu candidaţii admişi care

şi-au confirmat locurile ocupate.

(4) După înmatricularea se afişează listele finale generate cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi.

27



#Bhshcusţ`

MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI"

din TÂRGU-JIU
Strada Tineretului nr. 4, Târgu-Jiu,

Gorj, România
Tel:  +40-253-214307;
Fax: +40-253-215794;
http://www.utgjiu.ro

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI

DESFĂŞURARE A ADMITERII
LA STUDIILE UNIVERSITARE
DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT

PENTRU ANUL UNIVERSITAR
2023-2024

COD: R-51

EDIŢIE: 2

REVIZIE: 0

Pag 28 /32

Art.74.

(1)  Eventualele  contestaţii  cu  privire  la  rezultatele  concursului  de  admitere  se  depun  online  pe

platforma  httDs://admitere.ucb.ro/  sau  fizic  la  Comisiile  tehnice  de  admitere  ale  facultăţilor,  ^m

terinen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

(2) Termenul limită de depunere a contestaţiilor este adus la cunoştinţa candidaţilor odată cu listele

candidaţilor declaraţi admişi şi respinşi, la loc vizibil.

(3)   Contestaţiile   sunt   soluţionate   de   Comisia   de   contestaţii   a   Universităţii,   iar   rezultatul

contestaţiilor se comunică ^m cel mult 24 de ore pe platforma httDs://admitere.ucb.ro/după ^mcheierea

termenului de depunere a  acestora.

(4) Nu se admit contestaţii pentru probele orale sau de aptitudini sportive.

(5) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(6) Până la soluţionarea eventualelor contestaţii, rezultatele concursului de admitere sunt provizorii.

(7)  După expirarea termenului  de rezolvare  şi  de  răspuns  ®rin  afişare)  la contestaţii,  se  afişează

rezultatul  definitiv  Şi  incontestabil  al  concusului  de  admitere  conţinând  listele  cu  ierarhizarea

candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor.

Art.75. În cazul constatării unor nereguli de admitere produse de Comisiile tehnice de admitere pe

facultate, Comisia centrală de admitere se poate sesiza şi din oficiu.

Art.76. După finalizarea ambelor sesiuni ale concursului de admitere şi ^irmatricularea candidaţilor

admişi se afişează listele finale generate cu toţi candidaţii admişi şi îinmatriculaţi ^m anul universitar

2023-2024.

V.4. Înmatricularea candidaţilor admişi la programele de studii universitare de masterat

Alrt.J7 .

(1 ) Cmdidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate au obligaţia ca, până la data stabilită ^m calendarul

de admitere de la nivelul facultăţii, să confirmare locul cw dbbnefl! de /jce%fi f# ori.gi.#fl/ ^m vederea

înmatriculării ca studenţi la programul de studii de masterat şi facultatea la care au fost admişi.

(2) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, până la data stabilită ^m calendarul de admitere de la

nivelul facultăţii, să achite taxa de confirmare ^m vederea înmatriculării ca studenţi la programul de

studii  de  masterat  şi  facultatea la care  au fost admişi.  După expirarea temenului  de  confimare,

locurile  rămase  libere  (cu  taxă  şi  /  sau  finanţate  de  la  bugetul  de  stat)  vor  fi  ocupate  prin
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redistribuire  (glisare)  de  către  candidaţii  care  au  confimat  locul,  umând  a  se  efectua  o  nouă

ierarhizare a acestora şi afişarea rezultatelor definitive ale admiterii pentru fiecare sesiune în parte.

(3) În caz de retragere ulterioară, taxele de confirmare nu se restituie.

(4) Cuantumul toLxei de confirmare este de 100 de lei.

Art.78.

Taxa de confirmare achitată de candidaţii admişi pe locuri cu taxă care au glisat pe locui finanţate

de la buget !z±± va fi restituită după semnarea deciziei de înmatriculare în anul 1.

Art.79.

(1) Taxa de şcolarizare pentm cei ce vor studia în regim cu taxă este calculată astfel ^mcât să se acopere

cheltuielile  de  şcolarizare pentm un an de  studii,  cuantumul  acesteia fiind stabilit prin Regularnentul

privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

(2)  Locurile  finanţate  de  la  bugetul  de  stat  se  ocupă pe  durata  anului  1  în  funcţie  de  rezultatele

obţinute  la  concusul  de  admitere.  La  începutul  anului  11  de  studiu  facultăţile  fac  redistribuirea

locuilor finanţate de la bugetul de stat, confom criteriilor aprobate pentru fiecare facultate.

(3)  În  condiţii  stabilite  de  Senat  şi  incluse  în  Regulamentul  privind  activitatea  profesională  a

studenţilor în vigoare,  studenţii care urmează cursuri în regim cu taxă pot beneficia de reducerea

taxei anuale de şcolarizare.

Art.80.

(1 ) Candidaţii pot fi admişi şi pot uma un al doilea program de studii de masterat, ^m regim fară taxă sau

cu taxă,  aceştia având obligativitatea să declare  la ^inscriere,  sub  sancţiunea nulităţii înscrierii,  dacă au

urmat sau umează alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi fmanciar 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 master 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 master 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  finanţare  de  la

29



MINISTERUL EDUCATIEI

UNIVERSITATEA
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI"

din TÂRGU-JIU
Strada Tineretului nr. 4, Târgu-Jiu,

Gorj, România
Tel:  +40-253-214307;
Fax:  +40-253-215794;
http://www.utgjiu.ro

REGULAMENT
DE oRGANlzAEm ŞI

DESFĂŞURARE A ADMITERII
LA STUDIILE uNlvERSITAEm
DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT

PENTRU ANUL UNIVERSITAR
2023-2024

COD: R_51

EDIŢIE: 2

REVIZIE: 0

Pag 30 /32

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 uma

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.

c)   ambele specializări cu taxă.

Art.81.

(1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face după terminarea celei de-a doua sesiuni de

admitere, septembrie 2023 , înainte de începerea anului universitar.

(2) În vederea înmatriculării toţi candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget sau

locuri cu taxă semnează contractul de şcolarizare.

(3)  După înmatriculare  se  generează şi  se  afişează listele  finale,  cu  candidaţii  declaraţi  admişi  şi

îmatriculaţi.

Art.82.

( 1 ) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie

a rectorului instituţiei de învăţământ superior.

(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii vor fi înscrişi de personalul secretariatului facultăţii la care

au fost admişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de

şcolarizare la specializarea / specializările / programul / programele de studii la care au fost admişi.

CAPITOLUL VI. - Dispoziţii finale

Art.83.

(1 ) Locuile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul Universităţii, pe cicluri de studii.

(2)  În situaţia în care, după ^mcheierea sesiunii din iulie-august, dar şi în timpul înscrierilor din sesimea

august-septembrie, se vacantează locuri bugetate, acestea vor fi scoase la concurs ^m ziua respectivă

®entru sesiunea august-septembrie).

(3) În  cazul  în  care,  după  încheierea  perioadei  de  înscriere/  a  sesiunii  de  admitere  din  august-
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septembrie 2023, înainte de înmatriculare, se retrag candidaţi declaraţi admişi pe locuri finanţate

de la bugetul de stat, locurile vacantate se ocupă de candidaţii care au confirmat locuri cu taxă la

programul de  studii de unde s-au vacantat locurile, în ordinea descrescătoare a mediei  generale

de admitere (candidaţi din ambele sesiuni).

(4)  Dacă se eliberează un loc prin retragerea unui candidat admis cu taxă, acesta se poate ocupa cu

un candidat declarat potenţial admis / respins, în ordinea mediilor, la cerere, cu condiţia ca media

generală să fie cel puţin minimul impus pentru ciclul respectiv de studii.

Art.84. Modul de achitare a taxelor pentru înscriere la concursul de admitere, pentru înmatriculare

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

aprobate de către Senatul Universităţii, în confomitate cu reglementările legale în vigoare.

Art.85. Secretarul comisiei tehnice de admitere pe facultate are obligaţia ca la încheierea celor două

sesiuni de admitere:

(a) să transmită Rectoratului Universităţii listele definitive după fiecare sesiune de admitere

şi listele finale cu candidaţii admişi, semnate de preşedintele de comisie.

(b)  să predea pe  bază de proces-verbal toată documentaţia privind  concursul  de  admitere,

către secretariatul facultăţii. La rândul 1or, Secretariatele facultăţilor au obligaţia de a păstra aceste

documente conform normelor în vigoare.

Art.86.  Secretarii  comisiilor  de  admitere,  sub  supravegherea  secretarului  Comisiei  centrale  de

admitere,  vor ţine  o  evidenţă riguoasă 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-august şi august-septembrie 2023 .

Art.87.

(1) Comisiile tehnice de admitere răspund de organizarea şi desfăşuarea concusului de admitere,

de respectarea legalităţii şi de asigurarea securităţii dosarelor de concurs la facultăţile respective.

(2)  Cadrele  didactice  care  se  abat  de  la  nomele  stabilite,  care  prejudiciază  bma  organizare  şi

desfaşuare a concusului 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.

31



MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI"

din TÂRGU-JIU
Strada Tineretului nr. 4, Târgu-Jiu,

Gorj, România
Tel:  +40-253-214307;
Fax:  +40-253-215794;
http://www.utgjiu.ro

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI

DESFĂŞURARE A ADMITEEm
LA STUDIILE UNIVERSITARE
DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT

PENTRU ANUL UNIVERSITAR
2023-2024

COD: R-51

REVIZIE: 0

Pag 32 /32

(3)  Cadrele didactice  din comisiile de admitere care se află în relaţie de soţi,  afini şi rude până la

gradul  al  llI-lea  inclusiv,  cu  un  candidat  la  admitere  trebuie  să  aducă  de  îndată  la  cunoştinţa

Comisiei  centrale  de  admitere  incompatibilitatea  apărută.   Senatul  împutemiceşte  Consiliul  de

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

didactic propus de Decanul facultăţii unde a apărut incompatibilitatea.

(4)  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 tehnică de

admitere la nivelul facultăţii se poate sesiza şi din oficiu.

Art.88.

(1) Locurile fară taxă rămase libere în timpul sesiunii de admitere din vară (ca urmare a retragerii

dosarelor unor candidaţi) se scot la concurs în sesiunea de toamnă.

(2) Locurile fără taxă rămase libere în timpul  sesiunii de toamnă (ca urmare a retragerii dosarelor

unor candidaţi) se vor ocupa de candidaţii cu media cea mai mare din sesiunea de toamnă.

Art.89.  Prezentul Regulament, valabil pentm sesiunile de admitere iulie-august şi  august-septembrie

2023, a fost avizat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 20.12.2022 şi aprobat în şedinţa

Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu din data de 28.12.2022.

SECRETAR GENERAL SENAT,

Lect. univ. dr. Virgililon Popovici
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