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Semnătura

METODOLOGIE
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru
anul şcolar 2014/2015
la
COLEGIUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR NONUNIVERSITAR
Partea I. Aspecte generale
Art.1 Prezenta metodologie precizează elementele specifice UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul 2014/2015, la
COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR, în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Metodologie de admitere are următoarele documente de referenţă:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul 4542/08.09.2014, privind aprobarea metodologiei cadru privind organizarea şi
funcţionarea învăţămâtului terţier nonuniversitar;
- H.G. nr 918/2013 privind Cadrul Naţional al Calificărilor;
- Ordinul 5343/2011 privind Criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal.
Art.2 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI organizează concurs de admitere pentru COLEGIUL
TERȚIAR NONUNIVERSITAR pe domenii, la specializările propuse şi coordonate de către
facultăţi, prezentate în Anexa 1.
Art.3 a) Admiterea candidaţilor se face prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar,
fără probe de aptitudini şi de concurs, prin evaluarea rezultatelor obţinute în timpul studiilor
liceale absolvite sau echivalente conform legislaţiei în vigoare;
b) Media generală de admitere este media generală de absolvire a studiilor liceale.
Art.4 a) Capacitatea de școlarizare stabilită nu poate fi depășită. Departajarea cadidaților cu
medii de absolvire a studiilor liceale egale se face luând în considerare media generală a clasei
a XII-a, apoi, dacă este cazul, media generală a clasei a XI-a.
b) Criteriile de selecţie, de departajare şi de clasificare a candidaţilor sunt anunţate
public și nu pot fi modificate pe toată perioada concursului de admitere din luna septembrie
2014.
Art.5. Admiterea se desfăşoară în perioada 22 - 30 septembrie 2014.
Art.6 Toate activităţile legate de participarea candidaţilor la concursul de admitere se
desfăşoară sub conducerea directorului de colegiu și a comisiei de admitere, aprobată prin
decizia rectorului, la sediul COLEGIULUI din Str. Fundătura Teilor nr. 4, Corp D, şi sunt
afişate la avizierul Colegiului.
Art.7 Cifrele de şcolarizare (nr. de clase*) pentru fiecare program de studii de învăţământ
terţiar nonuniversitar, sunt stabilite de fiecare facultate coordonatoare a programelor şi
aprobate de Senatul Universităţii.
Toate locurile aprobate sunt cu taxă, valoarea ei fiind stabilită de Consiliul de
Administraţie şi aprobată de Senatul Universităţii.
Notă: *clasa are în mod excepţional 40 de elevi.
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Art.8 a) În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea
dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs la toate programele de studii pentru care
se organizează concurs de admitere.
Partea a II-a
Admiterea la învăţământul terţiar nonuniversitar
II.1. Candidaţii la concursul de admitere
Art.9 a) Candidaţii la admitere în COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR sunt
absolvenţi de liceu, fără diplomă de bacalaureat.
b) Pot fi acceptaţi şi absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu
aceasta.
Art.10 Un candidat poate participa la admitere la mai multe programe de studii oferite de
COLEGIU, dar poate fi admis şi înmatriculat ca elev concomitent la cel mult două programe
de studii.
II.2. Desfăşurarea concursului de admitere
Art.11 Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt:
a) dosar tip mapă;
b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor de secretariatul Colegiului, conform
Anexei 2);
c) 2 fotografii tip buletin;
d) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie legalizată);
e) certificat de naştere (copie legalizată);
f) aviz medical eliberat de medicul de familie, cu mențiunea «apt pentru învăţământ».
Art.12 a) Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioada 22 – 30.09.2014, la
sediul COLEGIULUI. Comisia de admitere primeşte şi verifică dosarul de concurs al
candidatului, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţia de concurs.
b) Situaţia înscrierilor se va afişa zilnic la avizierul colegiului destinat concursului de
admitere.
Art.13 a) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor pentru programele de studii scoase la concurs.
Se vor respecta următorii paşi:
- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale de absolvire a
studiilor liceale sau echivalente;
- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate; dacă acesta poate
ocupa un loc la opţiunea I, îl ocupă, dacă la acea opţiune nu mai sunt locuri, se testează dacă
poate ocupa un loc la opţiunea a II-a; dacă mai sunt locuri la această opţiune va ocupa un loc,
iar dacă nici aici nu mai sunt locuri se testează dacă poate ocupa un loc la opţiunea a III-a
ş.a.m.d. până la ultima opţiune;
- se trece la candidatul următor şi operaţiunile se reiau începând cu prima opţiune a acestuia.
b) departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se va face pe baza
criteriilor anunţate prin metodologie.
c) pentru candidaţii care s-au înscris să urmeze două programe concomitent, ordonarea
se face după medie şi după primele două opţiuni, simultan pentru cele două programe de
studii la care sunt admişi.
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Art.14 Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la avizierul
COLEGIULUI, la finalul concursului.
Art.15 a) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca elevi în anul I, numai pe baza
următoarelor acte depuse la secretariatul Colegiului:
- cerere tip de înmatriculare;
- dovada de achitare a 30% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de
studii la care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2014/2015;
(Colegiul poate prevedea decalări legate de termenul limită pentru plata primei rate din taxa
de şcolarizare, dar nu mai târziu de 1 noiembrie 2014)
- semnarea “Contractului de studii” şi a anexei la contract pentru anul I.
Art.16 a) Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din septembrie care nu s-au înmatriculat
în perioada 22 – 30.09.2014, îşi pierd această calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie
următorilor candidaţi care sunt pe listele de aşteptare.
b) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere
din sesiune septembrie 2014, înmatriculaţi la fiecare domeniu de studiu, în ordinea
descrescătoare a mediilor, se face publică prin afişare la avizierul COLEGIULUI.
c) În situaţia în care, după înmatriculare, sunt programe la care numărul elevilor
înmatriculaţi este mai mic de 28 (minimul numărului de elevi dintr-o clasă), în anul şcolar
2014/2015, nu se organizează şcolarizarea programelor respective;
d) Candidaţii înmatriculaţi la astfel de clase pot să opteze pentru înmatricularea lor
prin redistribuire, cu locul obţinut în urma concursului de admitere, la orice alt program în,
limita numărului maxim de locuri scoase la concurs.
Art.17. Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la COMISIA DE ADMITERE
a Colegiului, în termen de 24 de ore de la afişarea listelor. La cerere, analiza contestaţiei se
poate face cu participarea contestatarului. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în
termen de 24 ore de la depunerea Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de
24 ore de la depunerea acestora.
Partea a III-a
Organizarea concursului de admitere
Art.18 Coordonarea activităţilor privind concursul de admitere la Colegiul de învăţământ
terţiar nonuniversitar se face de către COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE PE
UNIVERSITATE, constituită prin decizia Rectorului Universităţii din Piteşti pentru
admiterea din 2014.
Art.19 COMISIA DE ADMITERE PE COLEGIU, după constituire, preia sarcinile privind
pregătirea, organizarea, îndrumarea şi desfăşurarea concursului de admitere din colegiu.
Art.20 În perioada premergătoare începerii concursului de admitere, COMISIA DE
ADMITERE PE COLEGIU desfăşoară următoarele activităţi:
a) stabileşte activităţile şi ordinea desfăşurării lor;
b) prelucrează metodologia de admitere cu întreg personalul implicat în activităţi
legate de admitere;
c) face cunoscută prezenta metodologia de admitere potenţialilor candidaţi la
concursul de admitere;
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d) stabileşte spaţiile de primire a candidaţilor şi pe cele în care îşi desfăşoară
activitatea comisiile de lucru;
e) întreprinde demersuri pentru asigurarea necesarului de:
- registre-imprimate pentru înscrierea candidaţilor;
- rechizite şi consumabile de birou;
- echipamente de calcul şi de tipărire necesare constituirii bazei de date cu
candidaţii şi prelucrării rezultatelor concursului.
Art.21 În perioada concursului de admitere şi până la finalizarea acestuia, COMISIA DE
ADMITERE PE COLEGIU desfăşoară următoarele activităţi:
a) veghează pe toată durata concursului de admitere la menţinerea unui climat normal
de lucru şi pentru asigurarea deplinei securităţi a documentelor comisiei şi ale candidaţilor;
b) întocmeşte listele ce vor fi afişate la finalizarea examenului;
c) organizează activitatea de soluţionare a contestaţiilor;
d) pune la dispoziţia Comisiei Centrale de Admitere “baza de date” precum şi orice
alte documente privind concursul de admitere;
e) ia masuri de conservare a documentelor admiterii.
Art.22. Cadrele didactice precum şi alte persoane angrenate în concursul de admitere, care se
abat de la respectarea normelor de desfăşurare a concursului sau care, prin activitatea lor,
prejudiciază buna desfăşurare a concursului, vor fi sancţionate disciplinar conform legislaţiei
în vigoare, iar Rectorul va dispune încetarea imediată a atribuţiilor pe care aceste persoane le
au în legătură cu concursul de admitere.
Art.23 În cazul reclamării ori constatării unor nereguli la admitere, produse de cadre didactice
sau în alte condiţii, COMISIA DE ADMITERE PE COLEGIU semnalează cazul COMISIEI
CENTRALE DE ADMITERE pentru analiza acestuia şi luarea deciziei corespunzătoare.
Art.24 a) Contestaţiile cu privire la rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţa
COMISIEI CENTRALE DE ADMITERE PE UNIVERSITATE care va decide cui vor reveni
competenţele în rezolvarea acestora numind o comisie de contestaţii.
b) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
c) O contestaţie admisă asupra rezultatului concursului de admitere conduce la modificarea listelor finale de admitere
Art.25 După afişarea rezultatelor finale şi constituirea claselor de studii, conform structurilor
rezultate în urma concursului de admitere, în limita locurilor rămase neocupate, se pot efectua
înscrieri şi înmatriculări, până la data de 1 noiembrie 2014, cu respectarea prevederilor
prezentei metodologii.
Partea a VI-a
Dispoziţii finale
Art.26. Prezenta metodologie privind desfășurarea concursului de admitere la COLEGIUL
TERȚIAR NONUNIVERSITAR pentru anul scolar 2014/2015, a fost dezbătută și aprobată în
Ședința Senatului Universității din Pitești din data de 26.09.2014.
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Anexa 1

PLAN DE ŞCOLARIZARE
Anul şcolar 2014- 2015
Nr.
crt.

Domeniul de
studii

1

Analist programator
Informatică

2
3

Servicii

4

Producție
media

5

Electronică
automatizări

6

Transporturi

7

Sănătate

8
9
10

Calificarea profesională

Tehnician echipamente
de calcul
Tehnician în activități de
secretariat
Designer pentru
publicitate
Tehnician electronist
echipamente de
automatizare
Tehnician
electromecanic auto
Asistent medical
generalist

Nr. de clase
propuse

Facultatea care
coordonează programul
de studiu

3.21.62.14.010

1 clasă/
30 locuri

Matematică-Informatică

2

1800

3.21.95.14.012

1 clasă/
30 locuri

Matematică-Informatică
Electronică, Comunicaţii
şi Calculatoare

2

1800

Matematică-Informatică

2

1800

Ştiințe Socio-Umane

2

1800

Electronică, Comunicaţii
şi Calculatoare

2

2000

3.23.82.18.062
3.17.73.15.083
3.03.33.05.015
3.26.33.13.034
3.18.86.21.102

Agent comercial

3.10.45.16.064

Asistent manager

3.10.45.16.065

Comerț

Protecția
Tehnician chimist
mediului
11
Turism şi
Agent de turism - ghid
alimentație
Rector,
Prof.univ.dr. Ionel DIDEA

Durată de
Taxa de
şcolarizare şcolarizare/an
(ani)
(lei)

Codul
calificării

3.04.20.04.057
3.11.79.19.070

1 clasă/
30 locuri
1 clasă/
30 locuri
1 clasă/
30 locuri

1 clasă/
Electronică, Comunicaţii
2
30 locuri
şi Calculatoare
3 clase/
Ştiințe
3
90 locuri
1 clasă/
Ştiinţe Economice
2
30 locuri
1 clasă/
Ştiinţe Economice
2
30 locuri
1 clasă/
Ştiințe
2
30 locuri
1 clasă/
Ştiinţe Economice
2
30 locuri
Director – Colegiul de învățământ terţiar nonuniversitar,
Lector univ.dr. Laurențiu DEACONU

2000
2000
1800
1800
2000
1800

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Anexa 2

COLEGIUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR NONUNIVERSITAR

FIŞA DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere la studii de învăţământ terţiar nonuniversitar
- SEPTEMBRIE 2014 Nr. dosar

Cod numeric personal

1. Numele şi prenumele candidatului (cu iniţiala tatălui)

2. Data naşterii: ...........................................
3. Numărul de telefon la care candidatul poate fi găsit în perioada concursului de admitere
.....................................................................................................................................................
4. Domiciliul stabil: localitatea .......................................................... cod poştal
.................................... strada .............................................................. nr. ............. bloc
..............sc. ............. etaj ........ ap........ judeţul .....................................................
5. Declar pe proprie răspundere că am absolvit în anul şcolar ................................, cu
următoarea medie .......................................
6. Am luat la cunoştinţă faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi
după opţiunile cadidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin fişa de înscriere la concurs, pentru
programele de concurs, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de
admitere la Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar din cadrul Universităţii din Piteşti.

De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea mea în anul I, în perioada stabilită de comisia
de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de admis și disponibilizarea locului ocupat.
7. Specializarea (se trece în ordinea dorită de candidat)
Candidez pe locuri: Cu taxă pentru următoarele programe de studii:
Ordinea
opţiunilor

Programe de studii
Analist programator
Tehnician echipamente de calcul
Tehnician în activități de secretariat
Designer pentru publicitate
Tehnician electronist echipamente de automatizare
Tehnician electromecanic auto
Asistent medical generalist
Agent comercial
Asistent manager
Tehnician chimist
Agent de turism - ghid
•
•

se trec cifre arabe în ordine crescătoare.
Ex: cifra 1 pentru prima specializare dorită, 2 pentru a doua specializare dorită etc.
Subsemnatul, declar pe propria răspundere cele de mai sus.

De asemenea, declar pe propria răspundere că, în cazul în care voi fi admis, voi
încheia contractul de studii, voi achita prima tranşă a taxei de şcolarizare, în cuantum de 30%
din total, până la data de ................................... În caz contrar voi pierde locul ocupat prin
concurs.

Data,

Semnătura candidatului,

.............................

........................................
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Loc fotografie

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
COLEGIUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR NONUNIVERSITAR

LEGITIMAŢIE DE CONCURS

Nr. dosar
1. Numele şi prenumele candidatului (cu iniţiala tatălui)

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea septembrie 2014 la Colegiul de
învăţământ terţiar nonuniversitar din cadrul Universităţii din Piteşti.
Înscrierea a fost făcută în baza dosarului de înscriere.
Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se poate face numai cu predarea
prezentei legitimaţii de concurs.
Data...........................

Semnătura Preşedintelui Comisiei de admitere,
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