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INGINERIA 

 

Ingineria... este o mare profesiune. Este fascinația de a vedea cum o plăsmuire a 

imaginației se transformă cu ajutorul științei într-un plan pe hârtie. Ca apoi să se materializeze 

în piatră, metal sau energie. Ca apoi să creeze locuri de muncă și locuințe pentru oameni. Ca 

apoi să ducă la creșterea standardului de viață și la sporirea confortului. Acesta este înaltul 

privilegiu al inginerului. 

Marea responsabilitate a inginerului în comparație cu cei de altă profesie este că operele 

lui se află sub văzul tuturor. Acțiunile sale se concretizează, pas cu pas, în material palpabil. El 

nu-şi poate îngropa greșelile ca medicul. El nu le poate face nevăzute și da vina pe judecător ca 

avocatul. El nu-și poate ascunde erorile cu pomi și iederă ca arhitectul. El nu poate, ca 

politicianul, să-și ascundă lipsurile dând vina pe opoziție, sperând că oamenii vor uita. 

Inginerul, pur și simplu, nu poate nega că el a făcut-o. Dacă lucrarea nu este bună, e condamnat. 

Pe de altă parte, spre deosebire de medic, viața sa nu se scurge între oameni slabi. Spre 

deosebire de militari, nu distrugerea e scopul vieții lui. Spre deosebire de avocat, nu-și câștigă 

pâinea din conflicte. Inginerului îi revine menirea să îmbrace scheletul științei cu viață, confort 

și speranțe.  

Desigur, pe măsură ce anii trec, oamenii uită care inginer este autorul lucrării, chiar dacă 

au știut odată. Sau un politician oarecare își pune numele pe ea. Sau oamenii o atribuie unui 

promotor care s-a folosit, de fapt, de banii altora... pe când singur inginerul privește înapoi spre 

binele nesfârșit ce se desprinde din succesul său cu o satisfacție pe care o cunosc puține profesii. 

Iar verdictul colegilor săi este singura recunoaștere pe care și-o dorește. 

 

Herbert Hoover (1874 – 1964) 

președinte al SUA, (1929 – 1933) 

 

 

  



 

 

1.Scurt istoric al Facultăţii de Inginerie și Dezvoltare Durabilă 

 

  Universitatea "Constantin Brâncuși" a fost înființata in anul 1992, prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 288/15 iunie 1992, având, la înființare, in componenta sa două 

facultăți: Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă și Facultatea de Științe. Facultatea de 

Inginerie și Dezvoltare Durabilă a avut ca fundament, la înființare, experiența didactica si 

științifica universitara acumulata pe durata a 20 de ani de funcționare la Tg-Jiu, începând cu 

anul 1972, a secțiilor de subingineri, Centrale termoelectrice si Utilaje pentru industria 

materialelor de construcții aparținând, Universității din Craiova. Începând cu anul universitar 

1991/1992, la Tg-Jiu au funcționat si doua secții de ingineri, Centrale termoelectrice si 

Tehnologia construcțiilor de mașini ale Universității din Craiova.  

Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă a Universității "Constantin Brâncuși" Tg-

Jiu si-a început activitatea in anul universitar 1992/1993, având in componenta sa doua 

specializări: Centrale termoelectrice si Tehnologia Construcțiilor de Mașini. Din anul 

universitar 1993/1994 acestora li s-a adăugat specializarea Automatica si informatica 

industriala iar începând cu anul universitar 1998/1999 s-a înființat specializarea Mașini unelte. 

Anul universitar 1999/2000 este anul în care la specializările existente s-au mai adăugat 

încă doua specializări: Inginerie economica si Ingineria mediului. 

In anul universitar 2000/2001, in cadrul profilului Energetic se înființează încă o specializare, 

Energetica industriala iar începând cu anul universitar 2002-2003, Colegiul de Automatizări. 

În anul universitar 2015-2016 la Facultatea de Inginerie și dezvoltare Durabilă funcționează 5 

programe de studii universitare de licență și 4 programe de studii universitare de masterat. 

 

  



2. Prezentarea Facultăţii de Inginerie și Dezvoltare Durabilă 

 

 
 

Ciclul I – studii universitare de licenţă (durată patru ani) 

DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALĂ 

SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

 Programul de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini  din Domeniul Inginerie 

Industrială conferă următoarele competenţe:  

1. Competente profesionale: 

 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din stiintele fundamentale 

 Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului 

cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice 

 Utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini 

specifice ingineriei industriale, în general, şi pentru proiectarea asistata a produselor 

în particular 

 Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare 

 Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare 

 Planificarea, conducerea si asigurarea calităţii proceselor de fabricare       

 
2. Competenţe transversale: 

 Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor 

profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea 

raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării si 

autoevaluării in luarea deciziilor. 

 Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 

paliere ierarhice; Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 

pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea 

continua a propriei activităţi. 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei 

pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia si pentru dezvoltarea 

personală şi profesională. 

 



  

 

Ciclul I – studii universitare de licenţă (durată patru ani) 

DOMENIUL: INGINERIE ENERGETICĂ 

SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL ENERGIEI  

Programul de studii Managementul energiei  din domeniul de licenţă Inginerie energetică conferă 

următoarele competenţe:  

1. Competenţe profesionale: 

 Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente 

sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice 

 Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din 

cadrul sistemelor de utilizare a energiei 

 Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi 

instalaţiilor energetice 

 Utilizarea critic-constructivă a elementelor de bază aferente managementului sistemelor 

energetice, corelată cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie 

 Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi 

exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice 

 Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate restrânsă a principiilor de utilizare eficientă 

a energiei la consumatorul final şi de elaborare a auditului energetic 

            
2. Competenţe transversale: 

 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, 

etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 

de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei, 

 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională 

asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât 

în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 



  

 

Ciclul I – studii universitare de licenţă (durată patru ani) 

 

DOMENIUL: INGINERIE ENERGETICĂ 

SPECIALIZAREA: TERMOENERGETICĂ  

 

Programul de studii Termoenergetică  din domeniul de licenţă Inginerie energetică conferă 

următoarele competenţe:  

1. Competenţe profesionale: 

 Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente 

sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice 

 Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din 

cadrul sistemelor de utilizare a energiei 

 Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi 

instalaţiilor energetice 

 Utilizarea critic-constructivă a elementelor de bază aferente managementului sistemelor 

energetice, corelată cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie 

 Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi 

exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice 

 Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate restrânsă a principiilor de utilizare eficientă 

a energiei la consumatorul final şi de elaborare a auditului energetic 

                          
2. Competenţe transversale: 

 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, 

etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 

de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei, 

 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 

profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-

line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 



  

Ciclul I – studii universitare de licenţă (durată patru ani) 

DOMENIUL: INGINERIA SISTEMELOR 

SPECIALIZAREA: AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ  

Programul de studii Automatică și Informatică Aplicată din domeniul de licenţă Ingineria Sistemelor 

conferă următoarele competenţe:  

1. Competenţe profesionale: 

 Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie 

mecanică, chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor. 

 Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si 

comunicaţiilor 

 Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a 

proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator. 

 Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz 

general şi dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică 

aplicată. 

 Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automata, 

utilizând principii de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe 

microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme încorporate 

 Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri si asigurare a calitatii, în 

contexte economice şi manageriale. 

           
2. Competenţe transversale: 

 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv 

transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 

valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi 

responsabilă. 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată luarea deciziilor si 

atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 



  

Ciclul I – studii universitare de licenţă (durată patru ani) 

 

DOMENIUL: INGINERIA MEDIULUI 

SPECIALIZAREA: INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE 

  

Programul de studii Ingineria și protecția mediului în industrie din domeniul de licenţă Ingineria 

mediului  conferă următoarele competenţe: 

 Competenţe profesionale: 

 Explicarea mecanismelor, proceselor şi efectelor de origine antropica sau naturala care determina 

si influenteaza poluarea mediului 

 Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabila. 

 Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic 

 Elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor 

 Controlul calităţii mediului, evaluarea impactului si a riscului şi elaborarea de variante 

tehnologice cu impact redus asupra mediului în concordanţă cu cerinţele BAT/BREF si cu 

legislatia in vigoare 

 Desfăşurarea activităţilor specifice managementului şi marketingului în ingineria si protectia 

mediului 

             
2. Competenţe transversale: 

 Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea 

responsabilitatilor pentru deciziile luate si a riscurilor aferente 

 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici 

de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

 Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de 

 comunicare si formare profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii 

 software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba 

de circulatie international. 

 

 



 PROGRAME DE STUDII, STUDENȚI  

            2.1 Programe de studii  

Situaţia programelor de studii la Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă: 

 

Studii universitare de licenţa 

 

 

            2.2 Facilități pentru studenți 

Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilăa acordat burse de studiu, burse de merit, 

burse de ajutor social, burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 

 Facilităţi acordate studenţilor de la studii de licenţă  

Nr.crt. Tip bursă Sem.I/ 

2013-2014 

Sem.II/  

2013-2014 

Sem I 

2014-2015 

1. Burse de merit 89 97 89 

2. Burse de ajutor social 18 21 19 

3. Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte 58 53 37 

4. Bursa de performanta    

5. Bursa de excelenta    

6 Burse de ajutor social pentru deces  1  

7. Ajutor lunar pe motive medicale in 

cuantunul bursei sociale 

  1 

 

De asemenea, facultatea a sprijinit financiar participarea studenţilor la manifestări ştiinţifice 

naţionale, la concursuri naţionale şi internaţionale. 

 

3.Activitatea profesională a studenților 

 

3.1  Înscrierea în facultate şi documentele studentului 

 

1. Înmatricularea în anul I la facultăţile Universităţii “Constantin Brâncuşi“ din Târgu-

Jiu se face prin decizia de înmatriculare a studenţilor declaraţi admişi la concursul de admitere, 

emisă de Rectorul universităţii. 

Fiecare student înmatriculat este înscris în registrul matricol, sub un număr unic, valabil 

pentru întreaga sa şcolarizare în facultatea la care a fost înmatriculat, la domeniul/specializarea 

şi forma de învăţământ (cu frecvenţă, la distanţă) la care a fost declarat reuşit la concursul de 

admitere. Numerele dintr-un registru matricol se dau în continuare, pentru fiecare serie nouă de 

Domeniul de licenţă 

Categoria 

programelor  

Programul de studiu Status 

A/AP 

Obs. 

 

Inginerie industrială 

 

Tehnologia Construcţiilor de 

Maşini 

A Acreditată în 2011- Hotararea 

Consiliului ARACIS din 

17.03.2011-Calificativ Incredere 

Inginerie energetică Termoenergetică A Acreditată în  2012- Hotararea 

Consiliului ARACIS din 

26.12.2012-Calificativ Incredere 

Managementul energiei A Acreditată în 2010- Hotararea 

Consiliului ARACIS din 

22.04.2010-Calificativ Incredere 

Ingineria sistemelor 

 

Automatică şi Informatică 

Aplicată 

A Acreditată în 2010- Hotararea 

Consiliului ARACIS din 

22.07.2010- Calificativ Incredere 

Ingineria mediului 

 

Ingineria şi protecţia mediului 

în industrie 

A Acreditată în 2014,  Hotararea 

Consiliului ARACIS din 

25.06.2014- Calificativ Incredere 



studenţi înmatriculată. Pentru studenţii cu statut special (exemplu reînmatriculaţi), pentru care 

în registrul matricol iniţial nu mai există spaţiu suficient pentru completarea anilor refăcuţi, se 

va continua scrierea curriculei într-un registru matricol special, dându-se acelaşi număr matricol 

iniţial, în ambele registre făcându-se menţiuni referitoare la acest aspect. 

2. Odată cu înmatricularea în anul I, fiecare student încheie şi semnează contract de 

școlarizare și contract de studii cu conducerea universității, contracte care stipulează drepturile 

şi obligaţiile reciproce, conform actelor normative în vigoare, Cartei Universităţii “Constantin 

Brâncuşi“ din Târgu-Jiu şi regulamentelor instituţiei. 

Contractul de studii se încheie pe o perioadă de un an de zile. 

3. (1) La înmatriculare, studentului i se întocmeşte dosarul personal, care trebuie să 

cuprindă, după caz: 

- fişa de înscriere la concursul de admitere, întocmită pe formular tipizat; 

- diploma de bacalaureat sau echivalentă în original şi diploma de licenţă sau echivalentă 

în original (pentru studii de masterat şi cei care urmează a doua facultate/specializare); 

- foaie matricolă legalizată; 

-  certificatul de naştere în copie legalizată; 

- lucrările scrise la concursul de admitere (dacă este cazul), notate şi semnate; 

- adeverinţele medicale depuse la înscrierea la concursul de admitere; 

- contractul de școlarizare și contractul de studii. 

Studentul care ocupă un loc cu taxă poate avea la dosarul personal diploma de 

bacalaureat sau echivalentă (după caz, diploma de licenţă sau echivalentă) în copie legalizată, 

doar dacă aceasta este însoţită de o adeverinţă care să ateste că urmează simultan şi programul 

de studii al altei specializări şi că diploma de bacalaureat/licenţă sau echivalentă se află la 

dosarul personal întocmit la facultatea  care coordonează această specializare. În caz contrar, 

studentul va fi exmatriculat. 

 

(2) În perioada şcolarizării, dosarul personal al fiecărui student se completează cu: 

- contractul de studiu, pe formular tipizat, la începutul fiecărui an universitar; 

- actele depuse de student pentru acordarea burselor de ajutor social şi/sau ajutoarelor 

materiale ocazionale sau pentru motivarea absenţelor, justificarea cererilor de întrerupere a 

studiilor sau de prelungire a şcolarităţii etc.; 

- documentele care atestă că studentul a beneficiat de anumite drepturi, a fost evidenţiat 

sau premiat pentru meritele sale sau a fost sancţionat pentru abaterile săvârşite de la disciplina 

universitară; 

4. (1) După înmatriculare, secretariatul facultăţii eliberează fiecărui student carnetul de 

student, care va fi vizat la începutul fiecărui an universitar. De asemenea, la cererea studentului, 

se pot elibera şi alte documente necesare studentului pentru obţinerea unor drepturi legale: 

legitimaţia de student pentru reducerea tarifelor de transport, carnetul cu cupoane pentru 

călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere, etc. 

(2) În carnetul de student se înscriu toate notele, inclusiv cele de nepromovare, obţinute 

la toate examenele şi formele de verificare sau evaluare a pregătirii pe care studentul le susţine 

în perioada şcolarizării sale. 

(3) Legitimaţia de student serveşte ca act care dovedeşte calitatea de student la intrarea 

în universitate, în căminele şi cantina universităţii, în biblioteci, baze sportive, muzee etc. şi la 

diferitele activităţi rezervate studenţilor sau la care studenţii pot beneficia de anumite facilităţi. 

(4) În documentele menţionate în Art. 6 (1) nu sunt admise corecturi nejustificate şi 

introduceri de date nereale, acestea constituind falsuri în acte publice şi se sancţionează ca atare. 

De asemenea, deoarece aceste documente sunt personale, împrumutarea, înstrăinarea şi/sau 

comercializarea lor sunt strict interzise, aceste fapte sancţionându-se în conformitate cu normele 

şi legile în vigoare. 

(5) În cazul în care studentul pierde unul sau mai multe din documentele menţionate în 

Art. 6 (1), cu excepţia carnetului cu cupoane de călătorie, se eliberează, la cerere, duplicat, după 

ce studentul face dovada că a anunţat în presă pierderea respectivă. 

(6) În caz de transfer sau exmatriculare, studentul este obligat să depună documentele 

menţionate în Art. 6 (1) la secretariatul facultăţii care coordonează specializarea la care este 



înscris, acest demers condiţionând eliberarea actelor sale personale. Dacă, într-o astfel de 

situaţie, studentul reclamă că a pierdut unul sau mai multe din aceste documente, actele 

personale se pot elibera numai după ce studentul face dovada că a anunţat în presă pierderea 

respectivă. 

5. (1) Înscrierea studentului, în anul II şi anii următori, se face, de către secretariatul 

facultăţii care coordonează specializarea pe care studentul o urmează, începând cu data de 

începere a anului universitar, dacă studentul îndeplineşte criteriile de promovare în anul următor 

precizate în Regulamentul de organizare a procesului de învăţământ pe baza sistemului de 

credite transferabile. 

Concomitent cu înscrierea în fiecare an de studii, studentului i se vor stabili eventualele 

taxe şi termenele de plată (conform contractului de studii şi anexei la acesta). 

 (2) Studentul care, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a 

procesului de învăţământ pe baza sistemului de credite transferabile, este declarat exmatriculat, 

va fi reînmatriculat, la cerere, cu respectarea procedurilor privind reînmatricularea. 

6. După înscriere, studenţii fiecărui an de studii al unei specializări sunt încadraţi de 

către secretariatul facultăţii care coordonează activitatea specializării, în formaţii de studiu 

(grupe de studii şi subgrupe de studii), care se adoptă de către organismele colegiale de 

conducere. 

 

3.2  Drepturile şi îndatoririle studentului 

 

1. Studenţii Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu au următoarele drepturi: 

a) învăţământ gratuit, în limita locurilor alocate anual de guvern; 

b) dreptul la învăţământ de calitate; 

c) durata studiilor prevăzută de lege este recunoscută ca vechime în muncă; 

d) studenţii au acces la programe de mobilitate, internă şi externă.  

e) studenţii se pot transfera de la o universitate la alta doar pe baza acordului 

universităţii unde doreşte să studieze. În acest context, studentul îşi păstrează locul 

bugetat; 

f) studenţii beneficiază de o reducere de 75% pentru accesul la muzee, concerte, 

spectacole de teatru, operă, film la alte manifestări culturale şi sportive organizate 

de instituţii publice; 

g) studenţii au dreptul la protecţia datelor personale; 

h) studenţii pot participa la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de 

credite ce va fi consemnat în suplimentul la diploma de studii; 

i) dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic, precum şi la toate 

materialele didactice disponibile în mod gratuit; 

j) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, în 

legătură cu programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele 

generate de acesta, precum şi modalităţile de evaluare şi examinare. Orice 

modificare ulterioară a elementelor menţionate anterior, poate fi făcută doar cu 

acordul studenţilor; 

k) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a 

cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de 

programul de studii urmat. Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în 

evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, 

programe de studiu şi cadre didactice. Organizaţiile studenţeşti pot iniţia activităţi 

de evaluare a aspectelor menţionate mai sus, cu respectarea legilor în vigoare; 

l) evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie, conform 

legii. Universitatea va publica rezultatele evaluării pe site-ul propriu. Rezultatele 

vor conţine centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte; 

m) dreptul să primească la începutul primului an de studiu un “Ghid al studentului” cu 

informaţii referitoare la drepturile şi obligaţiile studentului, la detaliile legate de 

materii şi servicii puse la dispoziţie de  universitate, modalitatea de evaluare, 

modalitatea de stabilire a taxelor, baza materială a universităţii şi a facultăţii, 



informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse 

şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; 

n) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de 

dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul 

căreia îşi desfăşoară studiile; 

o) studenţii beneficiază de dreptul la proprietate intelectuală care se partajează cu 

echipa şi universitatea în care lucrează, conform legislaţiei în vigoare; 

p) dreptul de a solicita şi de a primi accesul la regulamente, hotărâri, decizii, procese-

verbale şi alte documente ale instituţiei la care studiază; 

q) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii; 

r) dreptul de a fi reprezentaţi în structurile decizionale ale instituţiei într-o proporţie de 

25%, în condiţiile legii; 

s) studenţii sunt reprezentaţi în decizia modalităţii de desemnare a Rectorului precum 

şi în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de alegere, în 

condiţiile legii; 

t) dreptul de a sesiza, sub protecţia identităţii, abuzurile şi neregulile, precum şi de a 

cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

u) studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul să aibă căi de acces în totalitatea spaţiilor 

universitare şi locuri special amenajate pentru desfăşurarea normală atât a 

activităţilor academice, cât şi a celor sociale şi culturale;  

v) studenţii au dreptul să se organizeze în asociaţii cu statut de reprezentare şi asociaţii 

profesionale în condiţiile legii. Universitatea are obligaţia de a se consulta 

permanent cu organizaţiile studenţeşti legal constituite;  

w) organizaţiile studenţeşti au dreptul să acceseze spaţiile universitare pentru a 

organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara 

orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite.  

x) studenţii au dreptul să fie informaţi de către organele de conducere ale universităţii 

despre hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei;  

y) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise sau online şi de a primi răspuns 

scris, respectiv online la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege;  

z) studenţii au dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la 

afişarea anunţului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru 

burse, tabere, cazare şi mobilităţi; 

aa)  dreptul de a beneficia  de servicii de informare şi consiliere academică, 

profesională, psihologică şi socială. Accesul la aceste servicii conexe activităţii de 

învăţământ, este gratuit pentru toţi studenţii; 

bb) dreptul la o evaluare obiectivă a activităţii lor academice, precum şi dreptul de a 

cunoaşte baremul după care au fost evaluaţi; 

cc)  dreptul la contestarea notelor din examenele scrise, rezolvarea contestaţiei fiind 

făcută de către un alt profesor decât cel/cei care a/au evaluat anterior studentul; 

dd) dreptul  la practică  în conformitate cu obiectivele programei precum şi dreptul la 

baza materială,  transport şi  masă asigurate, în condiţiile alocării fondurilor bugetare 

în acest sens;  

ee)  dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de 

îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu aria curriculară şcolară; 

ff) dreptul de a amâna şi relua studiile conform regulamentelor instituţiei; 

gg) dreptul să propună analizarea aspectelor pe care le consideră nesatisfăcătoare în 

activitatea universitară sau a oricărui cadru didactic al cărui curs l-au urmat; 

hh) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate 

temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea 

cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, iar metoda 

alternativă identificată să nu limiteze standardele examinării; 

ii) dreptul de a alege în cadrul programului de studiu un număr de cursuri opţionale 

si/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate;  



jj) dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după 

parcurgerea unui curs, indiferent de prezenţa la cursuri;  

kk) dreptul să obţină o copie a lucrării de licenţă/disertaţie, împreună cu punctajul 

acordat pentru fiecare punct din barem. Aceştia au dreptul să publice această lucrare, 

cu respectarea prevederilor art. 143 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

ll) dreptul la burse pentru stimularea excelenţei şi la burse sociale, pentru susţinerea 

financiară a studenţilor cu venituri reduse. În cazul burselor sociale, alocaţia 

bugetară trebuie să acopere un minim de masă şi cazare iar acestea pot fi cumulate 

cu celelalte tipuri de burse; 

mm) asistenţă medicală gratuită; 

nn) pentru studenţii proveniţi din medii cu risc socio-economic ridicat sau marginalizate 

din punct de vedere social, absolvenţi ai liceelor din mediu rural sau din oraşe cu 

mai puţin de 10.000 de locuitori, universitatea asigură servicii gratuite de orientare 

şi consiliere educaţională şi profesională;  

oo) tarif redus cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi 

subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot timpul 

anului calendaristic 

pp) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi sau proveniţi din casele de copii 

beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport prevăzute la lit. oo); 

qq) cazare/subvenţie de cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de 

domiciliu, în condiţiile legii; 

rr) studenţii au dreptul la condiţii care să asigure desfăşurarea normală a activităţii de 

învăţământ; 

ss) studenţii şi candidaţii la acest statut au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, 

tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de universitate;  

tt) toate actele de studii eliberate de universitate (inclusiv foaia matricolă şi diplomele 

de licenţă, inginer, master şi doctor şi suplimentele la diplomă), precum şi cele care 

atestă statutul de student (adeverinţe, legitimaţii inclusiv cele pentru accesul la 

bibliotecă) se eliberează în mod gratuit; 

uu) studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu 

precum şi alte taxe;  

vv) contractele de școlarizare nu se pot modifica pe perioada școlarizării, iar contractele 

de studii nu se pot modifica pe perioada anului universitar; 

ww) studenţii au dreptul să obţină împrumuturi pentru cheltuieli din timpul efectuării 

studiilor universitare;  

xx) studenţii pot beneficia de burse pe baza de contract încheiat cu agenţi economici ori 

cu alte persoane juridice sau fizice;  

yy) studenţii au dreptul de a beneficia de burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii 

extrabugetare 

zz)  studenţii au dreptul la acces gratuit la toate spaţiile, aparţinând universităţii, care 

permit desfăşurarea de activităţi sociale, sportive şi culturale, în afara orelor în care 

există alte activităţi programate. Accesul gratuit peste programul stabilit de 

universitate se poate facilita organizaţiilor studenţeşti, grupurilor informale de 

studenţi, care prin activităţile desfăşurate permit crearea unui cadru propice 

implicării active, dezvoltării pe plan social, cultural şi sportiv al studenţilor din 

universitate; 

aaa) studenţii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate 

remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională, culturală sau sportivă, 

beneficiază de tabere în vacanţele de iarnă şi vară. În cadrul acestor tabere se pot 

organiza sesiuni de formare profesională în context nonformal pentru care studenţii 

pot primi un număr de credite ECVET/ECTS;  

        

2. Ca membru al comunităţii academice, studentul are următoarele obligaţii: 

a) de a respecta legislaţia în vigoare;  

b) de a respecta Carta, regulamentele şi deciziile  Universităţii;  



c) să respecte corpul profesoral şi personalul auxiliar;  

d) să respecte standardele de calitate impuse de universitate; 

e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea 

informaţiilor prezentate în lucrările elaborate; 

f) de a semnala orice nereguli în procesul de învăţământ  şi în cadrul activităţilor 

conexe; 

g) să nu participe la activităţi academice sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor 

substanţe interzise; 

h) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvat mediului universitar. 

i) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei  stabilite, toate facilităţile şi 

subvenţiile primite; 

j) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar; 

k) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale pusă la dispoziţia lor de 

către Universitate; 

l) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar 

putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general; 

m) să îşi îndeplinească angajamentele financiare impuse de către Universitate, in 

condiţiile stabilite în contractul de școlarizare/studiu; 

n) studenţii au obligaţia acumulării numărului minim de credite transferabile stabilit de 

către Senatul Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu în vederea 

promovării anului universitar; 

o) studenţii se obligă ca, la finele fiecărui an universitar, să-şi aleagă disciplinele 

opţionale prevăzute în planul de învăţământ pentru anul următor de studii; 

p) studenţii se obligă să recontracteze anual disciplinele nepromovate în anii anteriori 

conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ pe 

bază de credite transferabile; 

q) studenţii se obligă să restituie materialele împrumutate de la bibliotecile 

Universităţii la termenele stabilite şi în bună stare 

r) studenţii se obligă să plătească sumele corespunzătoare prejudiciilor cauzate 

Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu prin degradarea sau distrugerea 

bunurilor materiale utilizate; 

s)  studenţii şi studenţii doctoranzi au obligaţia asigurării originalităţii conţinutului 

lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat; 

t)  studenţii au obligaţia de a nu comercializa lucrările ştiinţifice în vederea facilitării 

falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de 

diplomă, de disertaţie sau de doctorat. 

 

Principiile care reglementează activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare 

sunt: 

- principiul nediscriminării - în baza căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate de 

tratament din partea Universităţii; orice discriminare directă sau indirectă faţă de student 

este interzisă; 

- principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite în învăţământul 

superior de stat - exprimat prin: consilierea şi informarea studentului de către cadrele 

didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării 

profesionale; consilierea psihologică; acces la principalele căiţi de specialitate şi 

publicaţii ştiinţifice; acces la datele referitoare la situaţia şcolară personală; 

- principiul coparticipării la decizie; 

- principiul libertăţii de exprimare; 

- principiul transparenţei şi al accesului la informaţii. 

 

 Drepturile, libertăţile si obligaţiile studenţilor sunt cuprinse şi in Codul drepturilor si 

obligaţiilor studentului adoptat de Senatul Universităţii. 

Universitatea va institui un sistem de aplicare şi monitorizare a respectării prevederilor 

Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului.  



Asociaţiile studenţilor prezintă un raport anual privind respectarea codului, raport care 

avea caracter public. Studenţii sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret, 

la nivelul diverselor formaţii, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultăţilor, cât şi al 

universităţii. Ei sunt, de drept, reprezentanţi legitimi ai intereselor studenţilor, la nivelul fiecărei 

comunităţi academice.  Conducerea Universităţii nu se implică în organizarea procesului de 

alegere a reprezentanţilor studenţilor. 

 

3.3 Recompense şi sancţiuni 

1. (1) Pentru succese deosebite obţinute în activităţile de pregătire profesională, pentru 

participarea susţinută la activităţile ştiinţifice şi cultural – sportive organizate la nivelul 

universităţii, pentru obţinerea unor premii sau medalii la competiţiile studenţeşti din domeniile 

ştiinţifice şi cultural – sportive organizate la nivel naţional sau internaţional, pentru activităţile 

sociale sau obşteşti desfăşurate în folosul universităţii (reprezentantul studenţilor în 

organismele de conducere ale facultăţilor sau universităţii, membru în comitetele de cămin etc.), 

studentul poate primi următoarele recompense: 

a) evidenţierea la nivelul anului de studii, la nivelul facultăţii din care face parte 

sau la nivelul universităţii; 

b) diplome şi premii (în bani sau obiecte) acordate de conducerea facultăţii din 

care face parte; 

c) diplome acordate de conducerea facultăţii din care face parte, la terminarea 

studiilor; 

 (2) Acordarea recompenselor se avizează de către  Consiliului facultăţii, la propunerea 

unui cadru didactic care poate justifica şi documenta performanţele ce motivează 

recompensarea studentului şi se aprobă de Consiliul de Administraţie. 

2. (1) Pentru încălcarea normelor disciplinei universitare, studentul poate primi 

următoarele sancţiuni: 

a) avertisment scris  

b) suspendarea/retragerea dreptului de a fi cazat in căminele Universităţii “Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

c) suspendarea dreptului la bursă pe o perioadă determinată, de la o lună şi până la un 

semestru, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite; 

d) exmatricularea din universitate. 

(2) Sancţiunile se aplică în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite de student, de 

situaţia sa la învăţătură, de comportarea sa generală, de condiţiile în care a săvârşit abaterile şi 

de eventualele sancţiuni primite anterior. 

(3) Orice propunere de sancţionare se discută de către Consiliul facultăţii, în prezenţa 

studentului a cărei sancţionare se analizează, hotărârea de sancţionare luându-se prin vot 

deschis, dacă majoritatea simplă a membrilor Consiliului facultăţii au votat „pentru”. Toate 

sancţiunile se acordă de către Consiliul facultăţii în care este înscris studentul sancţionat, cu 

excepţia exmatriculării care se propune de Consiliul facultăţii şi se aprobă de Consiliul de 

Administraţie al Universităţii, în prezenţa studentului în cauză. 

(4) Decizia de sancţionare, în care se precizează motivul sancţionării, se comunică 

studentului sub semnătură sau se trimite prin poştă, cu confirmare de primire, la domiciliul 

studentului, iar un exemplar se include în dosarul personal al studentului. 

(5) Decizia de exmatriculare se ia şi pentru celelalte situaţii precizate în prezentul 

regulament. 

3.  Contestaţiile la sancţiunile aplicate se adresează, în cel mult şapte zile de la emiterea 

deciziei de sancţionare, organismului de conducere ierarhic superior celui care a hotărât 

sancţionarea şi se rezolvă de către acesta, în prezenţa studentului în cauză, în cel mult şapte zile 

de la depunere. 

4. (1) Dacă în termen de un an de la data aplicării sancţiunilor prevăzute la Art. 49 a) ... 

f) studentul sancţionat nu mai săvârşeşte nici o abatere, la cererea acestuia, Consiliul facultăţii 

poate ridica sancţiunea şi poate radia înregistrarea acesteia din dosarul personal al studentului. 

(2) Nu se pot ridica şi nu pot fi radiate sancţiunile acordate pentru tentativele de 

promovare prin fraudă sau pentru săvârşirea unor fapte antisociale (furt, bătaie etc.). 



4. Planuri de învățământ 

 

 

 







 
  









 







 



 









 
 

  









 


