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Art. 12. Graficul desfăşurării concursului de admitere pentru studii universitare de licenţă este 

prezentat în Tabelul 1 iar a celui pentru studii universitare de masterat în Tabelul 2. Astfel, în cadrul 

Universității din Pitești, admiterea se desfăşoară: 

(a) pentru ciclul universitar de licenţă, în două sesiuni de admitere, desfășurate în condiţii identice, 

înainte de începerea anului universitar, conform Tabelului 1: 
 

Tabelul 1. Calendarul desfășurării procesului de admitere 2021 în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de 

licenţă 

Perioada 

Activități desfășurate 

Înscriere la 

concurs 
Proba de 

aptitudini 

Evaluare probă de 

concurs (testare a 

cunoștințelor și a 

capacităților cognitive) 

Afişare 

rezultate 

Contestații 
Înmatriculări 

Afișare rezultate 

finale concurs de 

admitere Depunere Soluționare 

SESIUNEA I – IULIE 2021 

01.07-

31.07 
01.07-20.07 21.07 21.07 22.07 

24 de ore de la 

24.07 - 30.07 31.07 afișarea 

rezultatelor 

expirarea 
termenului de 

contestare 

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2021 

(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perio adei de înmatriculare după prima sesiune) 

 
01.08-          

15.09 
01.08-10.09 11.09 11.09 12.09 

24 de ore de la 

14.09 - 15.09 15.09 afișarea 

rezultatelor 

expirarea 

termenului de 

contestare 
 

(b) pentru ciclul universitar de master, în una sau două sesiuni de admitere, desfășurate în condiţii 

identice, înainte de începerea anului universitar, conform tabelului 2: 
 

Tabelul 2. Calendarul desfășurării procesului de admitere 2021 în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de 

masterat 

Perioada 

Activități desfășurate 

Înscriere la 

concurs 
Proba de 

aptitudini 

Evaluare probă de 

concurs (testare a 

cunoștințelor și a 

capacităților cognitive) 

Afişare 

rezultate 

Contestații 
Înmatriculări 

Afișare rezultate 

finale concurs de 

admitere Depunere Soluționare 

SESIUNEA I – IULIE 2021 

01.07-

31.07 01.07-20.07 21.07 21.07 22.07 

24 de ore de la 

24.07 - 30.07 31.07 afișarea 

rezultatelor 

expirarea 

termenului de 
contestare 

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2021 

(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perio adei de înmatriculare după prima sesiune) 

01.08-

15.09 
01.08-10.09 11.09 11.09 12.09 

24 de ore de la 

14.09 - 15.09 15.09 afișarea 
rezultatelor 

expirarea 

termenului de 

contestare 
 

(c) pentru ciclul de studii universitare de doctorat, calendarul concursului de admitere va fi conform 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii 

universitare de doctorat – 2021-2022. 
 

 

NOTĂ: DOSARELE INCĂRCATE ÎN PLATFORMA DE ADMITERE ÎN PERIOADA 01 – 

31.08.2021 VOR FI VALIDATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.09.2021! 


