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- ÎNMATRICULĂRI – SEPTEMBRIE 2021 - 

Pentru inmatriculari, candidatii declarati admisi sunt asteptati in 
perioada 14-15 septembrie la sediul Facultatea de Științe, Educație 

Fizică si Informatică, str. Targul din Vale nr. 1, Corp S, dupa urmatorul 
program: Marți 9-17 și Miercuri 9-15 

 

Candidaţii declaraţi admişi se pot înmatricula ca studenţi în anul I pe baza următoarelor acte depuse la sediul 
facultăţii: 
(1) cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziție de comisia de admitere sau descărcată din platforma de 
admitere); 
(2) diploma de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă acesteia), în original sau 
copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și a foii matricole (sau echivalentă acesteia) 
însoțite de adeverință din care să rezulte că actele în original au fost depuse la altă facultate; 
(3) fotografia tip buletin; 
(4) certificatul de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul); 
(5) cartea de identitate (copie); 
(6) certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul); 
(7) avizul medical eliberat de medicul de familie (original); 
(*) adeverinţa din care rezultă că a ocupat / nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat (pentru studenţii 
care urmează o a doua specializare) – original; 
(9) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei 
și Cercetării – original pentru candidații care au efectuat studiile în afara României; 
(10) adeverința care atestă apartenența la comunitatea romă,  eliberată de către o organizație a romilor recunoscută 
oficial - original. 
(11) fișa de înscriere și legitimația descărcate din contul de admitere de pe platforma de admitere 
(12) dovada de achitare a taxei de înmatriculare de 100 ron. Achitarea taxelor de înmatriculare și/sau de studii se 
poate face la Casieria Universității sau  prin ordin de plată/mandat poștal, achitat prin orice Bancă Comercială 
sau oficiu poștal în contul deschis la Trezoreria din Pitești: 
- Beneficiar: Universitatea din Pitești 
- Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX; 
- Cod fiscal: 4122183 
- cu precizarea: Taxă de înmatriculare licență – Admitere 2021. 
(13) dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii la care a fost admis, 
stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2021-2022 (plata se va efectua similar cu situația 
precizată la alin. 12); 
(14) contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat (puse la dispoziție de către comisia 
de admitere a facultății). 
(15) declarație de consimțământ și nota de informare GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
(anexa nr. 5a, b) descărcate din platforma de admitere. 
 

*Pentru candidații admiși la masterat se adaugă diploma de licență și suplimentul la diplomă sau adeverința de 
absolvire a licenței.  
*Pentru candidații admiși la conversie profesională este obligatorie includerea în dosar a adeverinței prin care se 
atestă că este cadru didactic în învățământul preuniversitar. 
 
Precizare: candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de 
studii în original  

 
Felicitari tuturor si mult succes! 


