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INTRODUCERE 

Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere on-line pentru toate ciclurile de studii 

universitare în cadrul Universității din Pitești se face în baza următoarelor acte normative și 

reglementări interne: 

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

- Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările şi modificările ulterioare; 

- HG 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele 

şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care  au  

obţinut  rezultate deosebite în activitatea de cercetare; 

-  HG 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; 

-  HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; 

- OG 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile 

finanţate de la bugetul de stat; 

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

de studii universitare de licență, de master și de doctorat cu modificările și completările ulterioare; 

- OM 5618/2019 pentru modificarea alineatului 4 al art.5 din Metodologia cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR); 

- Carta Universității din Piteşti; 

- Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite trasnferabile (ECTS) în Universitatea 

din Pitești. COD: REG-CMCPU-04; 

- Procedura de lucru pentru echivalarea situației școlare a studenților, Cod: PO-CMCPU-06. 

- OM 4205/6.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului educației 

naționale și cercetării științifice nr.6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat. 
 

CAPITOLUL I 

Prevederi generale privind organizarea și desfășurarea admiterii 

Art. 2. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI organizează concurs de admitere on-line pentru 

următoarele cicluri de studii universitare: 

a) pentru ciclul de studii universitare de licenţă: pe domenii de licență, la 

specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

b)  pentru ciclul de studii universitare de masterat: pe domenii de masterat, la programele de 

studii universitare de masterat acreditate, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

c)  pentru ciclul de studii universitare de doctorat: pe domeniile de studii universitare de 

doctorat aprobate de Ministerul Educaţiei și Cercetării. 
 

Art. 3. Un candidat va plăti o singură taxă de înscriere la concursul de admitere în universitate și se va 

înregistra pe platforma electronică de admitere (www.upit.ro – secțiunea admitere 2020) putând alege 

oricâte opțiuni dorește din oferta universității. 
 

Art. 4. În condițiile art. 2, literele a) și b), candidatul la concursul de admitere va completa obligatoriu 

în ordine consecutivă opțiunile pentru programele de studii dintr-un domeniu de licență/masterat, 

prezente în oferta educațională a facultăților și în fișa de înscriere on-line. 

http://www.upit.ro/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db
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Art. 5. a) Admiterea candidaților pentru ciclul universitar de licenţă în cadrul Universității din Pitești 

se face prin de concurs, astfel: 

(1) pe baza documentelor înregistrate on-line, prin evaluarea rezultatelor obţinute în 

studiile precedente absolvite,  și cu probă de concurs în vederea testării cunoștințelor și 

a capacităților cognitive; 

(2) pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute în studiile precedente absolvite, 

și cu probă de concurs în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive, 

respectiv cu probe de aptitudini. 

b) Pentru toate domeniile/programele de studii, concursul de admitere va conține o probă de concurs, 

în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive, desfășurată sub forma unui eseu pentru 

testarea cunoștințelor și capacităților cognitive (eseu motivațional) ce va fi transmis on-line.  

c) Stabilirea tematicii şi anunţarea acesteia pentru proba de concurs în vederea testării cunoştinţelor 

și a capacităților cognitive sunt de competenţa fiecărei facultăți din structura Universității din 

Pitești.  

d) Candidaţii vor transmite on-line eseul motivațional, datat şi semnat, în momentul înscrierii la 

concursul de admitere.  

e) Probele de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive sunt eliminatorii și se 

vor evalua cu calificativul ADMIS/RESPINS.  

f) În cazul în care un candidat obţine calificativul „respins” în urma evaluării probei de concurs 

pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv în urma testării capacităților 

artistice sau sportive, acesta pierde posibilitatea participării în cadrul concursului de admitere.  

g) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă vor fi luate în considerare 

notele specificate în anexa nr.2 a prezentului regulament.  

h) Probele de concurs și criteriile de departajare şi de clasificare a candidaţilor sunt anunţate public și 

nu pot fi modificate pe toată perioada cuprinsă între aprobarea lor în Senatul Universității din 

Pitești şi până la încheierea concursurilor de admitere din luna septembrie. 

i) La probele de concurs evaluate cu note, nota minimă de promovare nu poate fi mai mică de 5,00 

(cinci).  

j) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau ponderată a notelor obținute la 

probele concursului de admitere, conform anexei nr. 2. Media se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire. 

k) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 

5,00 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent. 

l) Criteriile de departajare a candidaților, în cazul mediilor generale egale obținute la concursul de 

admitere pe domenii / programe de studii sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentul regulament.  
 

Art. 6. a) Admiterea candidaților pentru ciclul universitar de masterat în cadrul Universității din 

Pitești se face prin de concurs luând în considerare documentele înregistrate on-line. La calculul 

mediei generale de admitere la studii universitare de masterat pot fi luate în considerare şi mediile 

obţinute la examenul de licenţă/diplomă. Probele de concurs aferente domeniilor/programelor de 

studii universitare de masterat sunt prezentate în anexa nr. 4. 

b) Probele de concurs și criteriile de departajare şi de clasificare a candidaţilor sunt anunţate public și 

nu pot fi modificate pe toată perioada cuprinsă între aprobarea lor în Senatul Universității şi până la 

încheierea concursurilor de admitere din luna septembrie. 

c) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau ponderată a notelor obținute la 

probele concursului de admitere, conform anexei nr. 4. Media se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire. 

d) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 

6,00 (şase). 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db
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e) Criteriile de departajare a candidaților pe domenii / programe de studii, în cazul mediilor generale 

egale obținute la concursul de admitere, sunt prezentate în anexa nr. 5. 
 

Art. 7. a) În cazul probelor orale desfășurate on-line la anumite discipline, acestea sunt susţinute în 

limba română, în limba minorităţilor naţionale în care au fost studiate la liceu aceste discipline sau 

în limbă străină (engleză, franceză, spaniolă, germană), dacă această limbă reprezintă specializarea. 

b) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, admiterea conţine 

în mod obligatoriu o probă de competenţă lingvistică desfășurată on-line, eliminatorie, pentru limba 

de predare, când admiterea se susține în limba română. 
 

Art. 8. a) Cetățenii statelor Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și 

ai Confederației Elvețiene pot participa la toate ciclurile de studii, în aceleași condiții prevăzute de 

lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea 

studiilor efectuate de către aceștia în străinătate se face înainte de înscrierea la concurs, conform 

legislației în vigoare. Cetățenii străini au obligația să prezinte un Certificat de competență lingvistică 

pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării pentru 

cei care se înscriu la programe de studii în limba română. 

b) Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-

o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba 

română se face cu diploma de bacalaureat din România sau cu dovada studierii a cel puțin 4 ani în 

limba română. 

c)  Românii de pretutindeni și cetăţenii din statele terţe UE pot participa la admiterea în toate 

ciclurile de studii universitare conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi 

ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei și 

Cercetării pentru aceştia. 
 

Art. 9. a) Toţi candidaţii înscrişi la concursul de admitere pentru aceeași categorie de programe de 

licență vor susţine examenul de admitere în condiţii identice. 

b)  Admiterea candidaţilor în cadrul Universității din Pitești se face în ordinea descrescătoare a 

mediei generale obţinută de candidaţi, în limita numărului de locuri aprobate, pentru fiecare program 

de studii. 
 

Art. 10. a) Facultăţile pot stabili facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea pentru 

programe de studii universitare de licenţă a candidaţilor care au obţinut în perioada studiilor liceale 

distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale ori internaţionale și concursuri 

sportive internaționale; 

b) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzut de lege, se suportă de către 

studenți. 
 

Art. 11. Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, organizat în cadrul Universității 

din Pitești, presupune parcurgerea următoarelor activități: 

a) Înscriere on-line la concurs; 

b) Evaluarea probelor de aptitudini; 

c) Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini;  

d) Evaluarea probei de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive; 

e) Afişarea rezultatelor, respectiv a listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget 

și pe locurile cu taxă şi a celor respinşi; 

f) Depunerea și soluționarea contestațiilor; 

g) Înmatricularea; 

h) Afişarea rezultatelor finale, respectiv a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db
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buget şi pe locuri cu taxă şi a celor respinşi.  
 

Art. 12. Concursul de admitere la studiile universitare de masterat, organizat în cadrul Universității 

din Pitești, presupune parcurgerea următoarelor activități: 

a) Înscriere on-line la concurs; 

b) Evaluarea probelor de aptitudini; 

c) Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini;  

d) Susținerea probei de concurs pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu; 

e) Afișarea rezultatelor, respectiv a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget şi la 

taxă şi a celor respinşi; 

f) Depunerea și soluționarea contestațiilor; 

g) Înmatricularea; 

h) Afişarea rezultatelor finale, respectiv a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget 

şi la taxă şi a celor respinşi.  
 

Art. 13. Graficul desfăşurării concursului de admitere pentru studii universitare de licenţă și pentru 

studii universitare de masterat este prezentat în tabelul nr. 1 și în tabelul nr. 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 2020 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 2020 

01.06-

31.07 01.06-20.07 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 2020 
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perio adei de înmatriculare după prima sesiune) 

01.09 -             

15.09 
01.09-08.09 09.09 09.09 10.09 

24 de ore de la 

12.09 - 14.09 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 2020 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 2020 

01.06-

31.07 01.06-20.07 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 2020 
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perio adei de înmatriculare după prima sesiune) 

01.09- 01.09-08.09 9.09 09.09 10.09 24 de ore de la 12.09 - 14.09 15.09 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 

REGULAMENT 

privind  

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

DE ADMITERE ON-LINE PENTRU ANUL 

UNIVERSITAR  

2020-2021 

LA UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

COD: REG-CMCPU-10 

Ediţia 1 

 

 

Revizia 0 

 

 

15.09 
afișarea 

rezultatelor 

expirarea 

termenului de 
contestare 

 

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

metodologiilor proprii de admitere ale facultăţilor acreditate I.O.S.U.D.  
 

 

Art. 14. a) Pentru constituirea dosarului de concurs candidații vor transmite on-line documentele 

solicitate cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența 

dintre documentele digitale/scanate și cele originale.  

b) În comisiile de admitere din facultăți vor fi desemnate persoane care vor avea atribuția de a 

verifica corespondența dintre documentele transmise de candidați și ceea ce a fost solicitat în fișa de 

înscriere. 

 

CAPITOLUL II  

Admiterea la studii universitare de licenţă 

II. 1 Candidaţii la concursul de admitere 

Art. 15. a) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă 

numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul 

absolvirii liceului. 

b) În condiţiile art. 16 lit. a), pot candida la admitere fără nicio discriminare, inclusiv în ceea ce 

priveşte taxele de şcolarizare, atât cetăţeni români cât şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii 

Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. 

 

Art. 16. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student concomitent la cel mult două programe 

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

Român de pretutindeni/cetățean străin din state terțe UE este admis și înmatriculat doar la un program 

de studii. 
 

Art. 17. Un candidat poate participa la admiterea în cadrul mai multor programe de studii de licenţă 

din Universitatea din Piteşti sau din alte instituţii de învăţământ superior din ţară, putând fi declarat 

admis la mai multe programe de studii universitare, dar va opta pentru un singur program de studii de 

licență care va fi finanțat de la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 

Art. 18. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale 

în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de 

studii. 
 

Art. 19. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului de scurtă durată pot continua studiile în acelaşi 

program sau într-un program înrudit cu specializarea absolvită, cu respectarea prevederilor art.142 

din Legea educației naționale nr.1/2011. 
 

II. 2. Desfăşurarea concursului de admitere în anul I 
 

Art. 20. În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va completa formularul de 

înscriere aflat pe site-ul Universității din Pitești (www.upit.ro, secțiunea Admitere 2020) și va 

transmite on-line următoarele documente (fotocopiate/scanate în format .pdf sau .jpeg): 

1) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive; 

2) declaraţie de consimţământ și nota de informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

http://www.upit.ro/
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personal (anexa 1); 

  3) diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia matricolă (sau echivalentă cu aceasta din care să 

rezulte mediile anilor de studii). Absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 

sesiunea din iulie/septembrie 2020 vor transmite adeverința care atestă promovarea examenului 

național de bacalaureat; 

   4) certificat de naştere;  

   5) cartea de identitate; 

   6) certificatul de căsătorie – dacă este cazul; 

   7) aviz medical eliberat de medicul de familie; 

  8) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat    

(pentru studenţii care urmează o a doua specializare); 

  9) candidaţii care au efectuat studiile în afara României vor transmite atestatul de recunoaştere a 

acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și 

Cercetării; 

  10) persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru rromi vor transmite o   

adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a 

rromilor recunoscută oficial. 

Art. 21. a) În cazul programelor de studii la care s-au înscris persoane de etnie romă sau absolvenți ai 

liceelor din mediul rural, numărul de locuri care vor fi repartizate electronic candidaților se va calcula 

scăzând din cifra de școlarizare maximă aprobată prin Hotărâre de Guvern, a locurilor deja ocupate 

de persoanele menționate mai sus. 

b) Ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul “admis” la proba de testare a cunoștințelor și 

a capacităților cognitive, respectiv la proba de testare a aptitudinilor, se face în ordinea 

descrescătoare a mediilor obţinute la concursul de admitere, la nivel de facultate, în limita locurilor 

aprobate pentru fiecare program de studii, precum și în ordinea opțiunilor precizate de candidat în 

formularul de înscriere (opţiuni pentru locurile finanţate de la buget şi opţiuni pentru locurile cu 

taxă), astfel: 

-  se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale; 

- 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. 

c) Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se va face pe baza criteriilor în 

ordinea în care sunt prevăzute în anexa nr. 3. 

d) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor 

finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare program 

de studii. 

e) Candidații pentru granturi alocate romilor și granturi pentru absolvenți ai liceelor din mediul rural, 

care nu au putut fi declarați admiși în limita numărului de granturi alocate acestor categorii, vor fi 

repartizați: 

- pe locuri subvenționate, la alte programe din cadrul aceleiași categorii de programe de studii, în 

ordinea mediilor și a opțiunilor, dacă la înscriere au optat pentru astfel de locuri; 

- pe locuri cu taxă la orice program din cadrul categoriei de programe în care se încadrau granturile 

menționate mai sus, în ordinea mediilor și a opțiunilor, dacă la înscriere au optat pentru astfel de 

locuri. 
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Art. 22. Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în tab.1. 
 

Art. 23. a)  Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, numai pe baza 

următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii în perioada de înmatriculări precizată în tabelul 1: 

  1) cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, descărcată din baza de 

date a admiterii); 

  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) o fotografie tip buletin; 

4) certificat 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) aviz medical eliberat de medicul de familie (original); 

8) adeverinţă din care să rezulte 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) adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a 

rromilor recunoscută oficial - original. 

11) dovada de achitare a taxei de înmatriculare (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 2020. 

12) 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  2020-2021 (plata se 

va efectua similar cu situația precizată la alin. 11)); 

13) contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat (puse la dispoziție de 

către comisia de admitere a facultății). 

b) candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de 

studii în original (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă). 

c) Neprezentarea diplomei de bacalaureat / licenţă / disertaţie sau a adeverinţei în original, din vina 

exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la 

pierderea locului finanţat prin grantul de studii. 

d) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia 

rectorului. 

e) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic 

valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi. 
 

Art. 24.  Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din iulie 2020 (pe locurile subvenţionate de la 

buget sau pe locuri cu taxă), care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzută în tabelul 1 (etapa I de 

înmatriculare), îşi pierd calitatea de “admis”. La sfârşitul perioadei de înmatriculare se va afişa lista 

locurilor rămase libere. 
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Art. 25. a) În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2020, rămân  neocupate  locuri 

subvenţionate din fonduri publice, locurile subvenţionate rămase libere se redistribuie în data de 

30.07.2020 (etapa a II-a de înmatriculare – după caz) (după încheierea înmatriculărilor în anul I) 

următorilor candidaţi,  înmatriculaţi pe locurile cu taxă, în ordinea mediilor pentru fiecare program, 

fără redistribuire între specializări/ programe. Lista candidaţilor redistribuiţi pe locurile subvenţionate 

va fi afişată în data de 30.07.2020. Solicitarea restituirii sumei aferente primei tranşe din taxa de 

şcolaritate se face în urma completării de către candidat a unei cereri tip. 

b) Locurile cu taxă rămase neocupate (prin neînmatricularea celor declaraţi admişi pe locuri cu taxă 

şi înmatriculare în etapa a II-a) se redistribuie candidaţilor declaraţi “în aşteptare” (etapa a III-a de 

înmatriculare – după caz). 

- Etapa a III-a de înmatriculare se va realiza prin contactarea telefonică a candidaților declarați 

„în aşteptare” în vederea redistribuirii lor pe locurile rămase neocupate. Înmatricularea și plata 

primei tranșe a taxei de școlarizare (conform contractului de studii) de către candidații 

redistribuiți trebuie făcută în aceeași zi. Candidaţii care nu pot fi contactați (nu răspund la 

telefon) în momentul redistribuirii sau care nu se înmatriculează ies din concurs. 

c)  După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere sesiunea iulie 

2020, înmatriculaţi la fiecare domeniu de licenţă în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică 

prin afişare pe site-ul facultăţii. 

 

Art. 26. a) În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2020 rămân neocupate locuri, 

se organizează o  nouă  sesiune  de  admitere în  luna  septembrie, conform programului din tabelul 

1, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.  

b) Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din septembrie care nu s-au înmatriculat în perioada 

12 - 14 septembrie (etapa I de înmatriculare), îşi pierd această calitate, iar locurile rămase libere se 

redistribuie următorilor candidaţi care în urma concursului de admitere, au obţinut cel puţin media 

5,00 (cinci), în ordinea mediilor pentru fiecare program, fără redistribuire între programe (etapa a 

II-a de înmatriculare). Etapa a II-a de înmatriculare şi etapa a III-a de înmatriculare – după caz 

(pentru candidaţii aflaţi „în aşteptare”) se desfăşoară în ziua de 15.09.2020. 

c) În situația în care după încheierea înmatriculărilor la finalul sesiunii de admitere din vară (31 

iulie), la unul sau mai multe programe de studii locurile sunt ocupate în totalitate, pentru respectivele 

programe se organizează sesiune de admitere în luna septembrie; candidații se vor înscrie pentru 

admitere la aceste programe, putând ocupa locuri care, eventual, se vacantează în această perioadă 

prin retragerea unor candidați deja înmatriculați la programele respective. 

d) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere pentru anul 

universitar 2020-2021 și înmatriculaţi la fiecare program de studii se face publică prin afişare pe 

site-ul facultăţii. 

e) În situaţia în care, după înmatriculare, la data de 15.09.2020 mai sunt programe de licență la care 

numărul studenţilor înmatriculaţi este mai mic decât cel stabilit prin Hotărârea Senatului Universității 

din Pitești, în anul universitar 2020-2021 nu se organizează şcolarizarea pentru programele 

respective.  

f) În condiţiile de la litera d), candidaţii înmatriculaţi pot să opteze pentru înmatricularea lor prin 

redistribuire, cu locul obţinut în urma concursului de admitere, la orice alt program de studii din 

cadrul facultății/universității, în condițiile respectării cifrelor de școlarizare aprobate. Redistribuirea 

va avea loc în ziua de 15.09.2020, candidații fiind contactați telefonic. În caz contrar, redistribuirea 

se face de Comisia de admitere. 

g) În cazul în care, după finalizarea înmatriculării candidaților există programe de studii la care 

numărul de locuri bugetate depășește numărul studenților înmatriculați în anul întâi, locurile bugetate 

rămase vacante vor fi redistribuite cu prioritate între programele de studii (numai din anul întâi) ale 
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facultății care le gestionează. Decizia redistribuirii acestor locuri se va lua prin modificarea hotărârii 

inițiale de repartizare a locurilor bugetate, în cadrul Senatului universității. 
 

II. 3. Contestații 
Art. 27. a) Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la COMISIA DE ADMITERE PE 

FACULTATE.  

b) Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termenul precizat în  tabelul nr. 1; 

c) Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice; 

d) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 
 

II. 4. Desfăşurarea admiterii pentru candidații care se înscriu pentru continuare studii - 

absolvenți cu diplomă de absolvire de învățământ de scurtă durată - conform Legii 84 / 1995) 

Art. 28. a) Candidații înscriși pentru continuarea studiilor vor participa la concursul de admitere, în 

condițiile prevăzute la art.4. al prezentului regulament, doar pentru locurile cu taxă. 

b) Activităţile pentru admiterea la continuarea studiilor universitare sunt cele prevăzute la art.5, 

respectiv în tabelul 1 și se completează cu activitatea de întocmire a fișelor de echivalare, care va fi 

finalizată, astfel: 

(1) pentru sesiunea din luna iulie  2020 - până la data de 23 iulie; 

(2)  pentru sesiunea din luna septembrie  2020 - până la data de 12 septembrie. 

c) Pentru candidații înscriși la continuarea studiilor (cei care dețin diploma de învățământ superior 

de scurtă durată conform Legii 84/1995), concursul de admitere se desfășoară pentru locurile  

rămase vacante din anul superior. Dacă numărul de locuri este mai mic decât numărul candidaților 

înscriși, admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor, în condițiile prezentului regulament. 

Art. 29. Pe baza prevederilor Procedurii de echivalare a studiilor, Cod: PO-CMCPU-06, referitoare 

la REGULI DE ECHIVALARE și a cererii de echivalare depusă de candidat, comisia de echivalare 

constituită la nivelul facultății întocmește fișa de echivalare și propune anul în care urmează a se 

înscrie candidatul, diferenţele pe care urmează să le susţină în vederea echivalării studiilor efectuate 

cu cele ale programului de studii solicitat şi afişează rezultatele. 

 

Art. 30. Un candidat admis la continuarea studiilor, în urma parcurgerii procedurii de echivalare 

poate să fie înmatriculat/înscris în an superior doar în condițiile în care nu se depășește cifra de 

școlarizare aprobată pentru programul respectiv prin H.G. 

 

Art.31. În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va completa formularul de 

înscriere aflat pe site-ul Universității din Pitești (www.upit.ro – secțiunea Admitere 2020) la 

secțiunea și va transmite on-line următoarele documente (fotocopiate/scanate în format .pdf sau 

.jpeg): 

1) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive; 

2) declaraţie de consimţământ și informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

(anexa 1); 

  3) diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia matricolă (sau echivalentă cu aceasta din care să 

rezulte mediile anilor de studii); 

   4) diploma de absolvire a învăţământului de scurtă durată și foaia matricolă;  

   5) cerere de echivalare; 

   6) certificat de naştere; 

   7) cartea de identitate;  

   8) certificatul de căsătorie – dacă este cazul; 

   9) aviz medical eliberat de medicul de familie; 

  10) candidaţii care au efectuat studiile în afara României vor transmite atestatul de recunoaştere a 
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acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și 

Cercetării; 

 

Art. 32. a) Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi şi devin studenţi pe baza următoarelor acte: 

1) cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, descărcată din baza de 

date a admiterii); 

2) diplomă  de  bacalaureat (sau  diplomă  echivalentă cu aceasta) și foaia matricolă în original sau 

copie legalizată a diplomei de bacalaureat, a foii matricole pentru anii de liceu; 

3) diploma de absolvire a învăţământului de scurtă durată și foaia matricolă în original a diplomei de 

absolvire a învățământului de scurtă durată, a foii matricole, însoțite de adeverință în care se 

menționează că actele de studii în original au fost depuse în dosarul de înmatriculare la un alt 

program de studii;  

4) o fotografie tip buletin; 

5) declarație de consimțământ și nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal (anexa 1); 

6) certificat de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul); 

7) cartea de identitate (copie) 

8)  certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul) 

9) aviz medical eliberat de medicul de familie (original); 

10) dovada de achitare a taxei de înmatriculare (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  – Admitere 2020. 

11) 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  2020-2021 (plata se 

va efectua similar cu situația precizată la alin. 10)); 

12) contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat (puse la dispoziție de 

către comisia de admitere a facultății). 

b) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia 

rectorului. 

c) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic 

valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi. 

 

II.5. Desfășurarea admiterii pentru candidații care dețin o diplomă de licență și se înscriu la al 

II-lea program de studii universitare de licență 

 

Art. 33. (1) Candidatul declarat admis la al II-lea program de studii universitare de licență în urma 

concursului de admitere, va solicita în scris, printr-o cerere, recunoașterea examenelor promovate și 

înscrierea în an superior. Facultatea va proceda la echivalarea disciplinelor promovate, conform 

Procedurii de echivalare a studiilor, cod: PO-CMCPU-06 și se va face înscrierea în an superior doar 

în  condițiile în care nu se depășește cifra de școlarizare aprobată pentru programul respectiv și 

respectarea Regulamentului ECTS aprobat de către Senatul Universității din Pitești. 

(2)  Dosarul de înscriere va conține documentele de la art.21. 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 

REGULAMENT 

privind  

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

DE ADMITERE ON-LINE PENTRU ANUL 

UNIVERSITAR  

2020-2021 

LA UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

COD: REG-CMCPU-10 

Ediţia 1 

 

 

Revizia 0 

 

 

II.6. Desfășurarea admiterii pentru candidații care dețin o situație școlară cu promovarea 

parțială a unor discipline dintr-un program de studii universitare de licență 

Art.34. (1) Candidatul care are la dosarul personal o situație școlară din care rezută promovarea 

parțială a unui  program de studii universitare de licență și a fost declarat admis în urma concursului 

de admitere, va solicita  în scris, printr-o cerere,  recunoașterea examenelor promovate, conform 

Procedurii de echivalare a studiilor, cod: PO-CMCPU-06. Înscrierea în an superior este posibilă în 

condițiile în care nu se depășește cifra de școlarizare aprobată pentru programul respectiv și 

respectarea Regulamentului ECTS aprobat de către Senatul Universității din Pitești. 

(2)  Dosarul de înscriere va conține documentele de la art.21. 
 

II. 7. Înmatricularea olimpicilor 
Art. 35. a) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale 

distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale 

recunoscute de Ministerul Educaţiei și Cercetării, beneficiază de dreptul de a se înscrie la un 

program de studii, fără susţinerea concursului de admitere pe locuri finanţate de la buget. 

b) candidaţii care au obţinut rezultate recunoscute în concursurile şcolare naţionale şi internaţionale, 

altele decât cele de la lit. a),  se vor adresa în perioada înscrierii la concursul de admitere COMISIEI 

DE ADMITERE PE FACULTATE care, pe baza prevederilor regulamentului, va dispune asupra 

modului de admitere. 

c) Pentru programele de studii universitare de licență din Domeniul de licență Educaţie fizică şi sport 

(Educație fizică și sportivă, Sport şi performanţă motrică) din cadrul Facultății de Științe, Educație 

Fizică și Informatică, beneficiază de dreptul de a se înscrie la un program de studii din cele 

enumerate anterior, fără susţinerea concursului de admitere, în cadrul numărului de locuri aflate în 

concurs, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut performanţe sportive recunoscute la 

competiţiile internaţionale şi naţionale. Dosarul de înscriere trebuie completat cu acte doveditoare ale 

performanţelor sportive, vizate de federaţiile de specialitate. 

1. Beneficiază de dreptul de a se înscrie la un program de studii din cele enumerate anterior, fără 

susţinerea concursului de admitere pe locuri finanţate de la buget candidaţii:  

- Ocupanţii locurilor 1-6 la Jocurile Olimpice;  

- Ocupanţilor locurilor 1-3 la Campionatele Mondiale (Seniori, Tineret, Juniori sporturi 

olimpice); 

- Ocupanţilor locurilor 1-3 la Campionatele Europene (Seniori, Tineret, Juniori sporturi 

olimpice); 

 

2. Beneficiază de dreptul de a se înscrie la un program de studii din cele enumerate anterior, fără 

susţinerea concursului de admitere pe locuri locuri cu taxă candidații care îndeplinesc următoarele 

condiţii: 

- Locurile 1-3 la Campionate Mondiale şi Europene – sporturi neolimpice; 

- Locul 1 la Campionatele Naţionale de Seniori;  

Notă: Pentru sporturile olimpice din sfera artelor martiale, altele decât judo și taekwondo, se 

recunosc doar rezultatele oficiale de la karate, desfășutate sub egida Word Karate Federation și 

European Karate Federation. 

 

CAPITOLUL III 

Admiterea la studii universitare de masterat 

III. 1. Candidaţii la concursul de admitere 
Art. 36. Candidaţii la admitere pentru studii de masterat sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau 
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echivalentă. 
 

Art. 37. a) În funcţie de studiile absolvite, admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat 

se desfăşoară prin concurs de admitere în ciclul de studii universitare de masterat pentru absolvenţii 

cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (conform Legii nr. 288/2004), 

precum şi pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă a studiilor universitare 

de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995). 
 

Art. 38. a) Un candidat poate participa la admiterea la mai multe programe de masterat din 

Universitatea din Piteşti sau din alte instituţii de învăţământ superior din ţară, putând fi declarat 

admis la mai multe programe de studii universitare de masterat. 

b) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student, concomitent, la cel mult două programe de 

studii, indiferent de instituţia de învăţământ care le oferă. 

c) Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în 

vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior și pentru un singur program de studii. 
 

 

III. 2. Desfăşurarea concursului de admitere  
Art. 39. În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va completa formularul de 

înscriere aflat pe site-ul Universității din Pitești (www.upit.ro – secțiunea Admitere 2020) și va 

transmite on-line următoarele documente (fotocopiate/scanate în format .pdf sau .jpeg): 

1) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive; 

2) declaraţie de consimţământ și nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal (anexa 1); 

3) diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia matricolă (sau echivalentă cu aceasta din care 

să rezulte mediile anilor de studii); 

4) diploma de licenţă (sau echivalentă); se exceptează absolvenţii promoţiei 2020 care pot prezenta 

adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor;  

5) foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la programul de licență în original, (cu excepția 

absolvenților promoției 2020); 

  6) certificat de naştere; 

  7) cartea de identitate; 

  8) certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

  9) aviz medical eliberat de medicul de familie; 

10) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/ nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat la 

un alt program de master în derulare sau absolvit; 

11) candidaţii care au efectuat studiile în afara României vor transmite atestatul de recunoaştere a 

acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și 

Cercetării; 

12) persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru rromi vor transmite o 

adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a 

rromilor recunoscută oficial. 

 

Art. 40. Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează on-line, în perioadele precizate în tabelul 2, 

Situaţia înscrierilor se va afişa zilnic pe pagina facultății destinată concursului de admitere. 

 

Art. 41. a) În cazul programelor de studii la care s-au înscris persoane de etnie romă, numărul de 

locuri care vor fi repartizate electronic candidaților se va calcula scăzând din cifra de școlarizare 

maximă  aprobată prin Hotărâre de Guvern, a locurilor deja ocupate de persoanele menționate mai 

sus. 

http://www.upit.ro/
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b) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul de 

admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, precum și în ordinea 

opțiunilor precizate de candidat în fișa de înscriere (opţiuni pentru locurile finanţate de la buget şi 

opţiuni pentru locurile cu taxă), astfel: 

-     se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale; 

- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate; dacă acesta 

poate ocupa un loc la prima opţiune îl ocupă iar, 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. 

c) Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se face în funcţie de  criteriile 

prevăzute în anexa nr. 5. 

d) Candidații pentru granturi alocate romilor care nu au putut fi declarați admiși în limita numărului 

de granturi alocate acestei categorii, vor fi repartizați: 

- pe locuri subvenționate, la alte programe din cadrul aceleiași categorii de programe de studii, în 

ordinea mediilor și a opțiunilor, dacă la înscriere au optat pentru astfel de locuri; 

- pe locuri cu taxă la orice program din cadrul categoriei de programe în care se încadrau granturile 

menționate mai sus, în ordinea mediilor și a opțiunilor, dacă dacă la înscriere au optat pentru astfel de 

locuri; 
 

Art. 42. Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în tab. 2. 
 

Art. 43. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, numai pe baza 

următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii în perioada de înmatriculări precizată în tabelul 2: 

 1) cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, descărcată din baza de 

date a admiterii); 

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) diploma de licenţă (sau echivalentă)/adeverință de absolvire a examenului de licență (pentru 

absovenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2020) și foaia 

matricolă/suplimentul la diplomă de la programul de licență (cu excepția absolvenților promoției 

2020), în original sau copie legalizată; 

4) o fotografie tip buletin; 

5) declarația de consimțământ și nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal (anexa 1); 

6) certificat de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul); 

7) cartea de identitate (copie) 

8)  Certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul) 

9) aviz medical eliberat de medicul de familie (original); 

10) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/ nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat    

(pentru studenţii care urmează o a doua specializare) – original; 

11) atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul 

Ministerului Educaţiei și Cercetării – original; 

12) adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a 

rromilor recunoscută oficial - original. 
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13) dovada de achitare a taxei de înmatriculare (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 master – Admitere 2020. 

14) 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  2020-2021 (plata se 

va efectua similar cu situația precizată la alin. 13)); 

15) Contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat (puse la dispoziție de 

către comisia de admitere a facultății). 

 

Art. 44. a) Candidaţii declaraţi admişi care nu s-au înmatriculat în perioada 24-30.07.2020 

(sesiunea de vară) ,  respectiv 12-14.09.2020 (sesiunea de toamnă) îşi pierd această calitate, iar 

locurile rămase libere se redistribuie următorilor candidaţi care în urma concursului de admitere au 

obţinut media minimă 6,00 (șase), în ordinea mediilor pentru fiecare program de masterat, fără 

redistribuire între programe. 

b) Redistribuirea și înmatricularea candidaților admiși prin redistribuire se vor face în ziua de 

15.09.2020.  

c) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi și înmatriculaţi la fiecare program de studii în 

urma concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021 se face publică prin afişare pe site-

ul facultăţii. 
 

Art. 45. a) În situaţia în care, după înmatriculare, la data de 15.09.2020, sunt programe la care 

numărul studenţilor înmatriculaţi este mai mic decât cel stabilit prin Hotărârea Senatului Universității 

din Pitești, în anul universitar 2020-2021 nu se organizează şcolarizarea pentru programele 

respective. Aceste programe vor fi anunţate în ziua de 15.09.2020. 

b) În condițiile de la litera a), candidații înmatriculați vor fi redistribuiți, prioritar, la programele de 

studii din domeniul respectiv, cu respectarea cifrelor de școlarizare aprobate. 

c) În condiţiile în care la programele de studii din domeniul respectiv au fost completate toate 

locurile scoase la concurs, în vederea redistribuirii candidații înmatriculați pot opta pentru un alt 

program de studii din cadrul facultății, dacă există locuri neocupate în urma concursului de 

admitere. Redistribuirea va avea loc în ziua de 15.09.2020, prin contactarea telefonică a candidaților 

de către comisia de admitere.  

 

III. 3. Contestații 

Art. 46. a) Contestaţiile privind concursul de admitere se depun on-line la COMISIA DE 

ADMITERE PE FACULTATE.  

b )Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termenul precizat în tabelul 2. 

c) Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.  

d) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 
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CAPITOLUL IV  

Admiterea la studii universitare de doctorat 

IV. 1. Candidaţii la concursul de admitere 
Art. 47. a) La concursul de admitere la doctorat se pot înscrie absolvenţi ai studiilor universitare de 

master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă eliberate până în anul absolvirii 

primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă 

durată). 

b) În condiţiile de la lit. a), pot candida la admitere fără nicio discriminare, inclusiv în ceea ce 

priveşte taxele de şcolarizare, atât cetăţeni români cât şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii  

Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. 
 

IV. 2. Desfăşurarea concursului de admitere 

Art. 48. Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează conform în Metodologiei privind 

organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de 

doctorat din cadrul școlilor doctorale ale Universității din Pitești în anul universitar 2020-2021. 

 

Art. 49. Organizarea și desfășurarea concursului de admitere este se realizează conform aceleiași 

metodologii. 

 

CAPITOLUL V  

Organizarea concursului de admitere 

Art. 50. a) Organizarea concursului de admitere în Universitatea din Piteşti este de competenţa 

Consiliului de Administraţie al Universităţii din Piteşti. 

b) pentru coordonarea activităţilor privind concursul de admitere se constituie, prin decizia 

Rectorului Universităţii din Piteşti, COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE PE UNIVERSITATE. 

c) pentru coordonarea activităţilor privind concursul de admitere la nivelul facultăților se constituie 

COMISIILE DE ADMITERE PE FACULTĂȚI.  

d) Decanul este președintele COMISIEI DE ADMITERE PE FACULTATE și propune structura 

acestei comisii, care va fi numită prin decizia Rectorului Universității din Pitești. 
 

Art. 51. (a) Pentru asigurarea bunei organizări şi desfăşurări a concursului de admitere, toate 

activităţile legate de participarea candidaţilor la concurs se desfăşoară sub conducerea COMISIEI 

CENTRALE DE ADMITERE PE UNIVERSITATE.  

(b) Comisiile de admitere pe facultăți gestionează pe tot parcursul concursului de admitere 

interacțiunea cu candidații, de la faza de însciere până la cea de înmatriculare a acestora.  

 

Art. 52. După constituire, COMISIA CENTRALĂ DE  ADMITERE PE UNIVERSITATE 

întreprinde măsurile necesare în vederea respectării actelor normative prevăzute la art. 1 şi a 

prevederilor prezentului regulament, urmărind: 

-  constituirea și aprobarea COMISIILOR DE ADMITERE PE FACULTĂȚI; 

- constituirea şi aprobarea COMISIILOR DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR în cazul 

concursurilor de admitere prevăzute cu probe de aptitudini, cu precizarea componenţei 

acestora, a criteriilor de elaborare a subiectelor şi stabilirea baremelor de evaluare; 

- constituirea şi aprobarea COMISIILOR DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR în cazul 

probelor de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive, cu precizarea 

file:///F:/Prorector/AppData/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp67060/00075296.htm
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componenţei acestora, a criteriilor de elaborare şi stabilirea baremelor de evaluare; 

- soluţionarea tuturor sesizărilor făcute în legătură cu nereguli la admitere; COMISIA 

CENTRALĂ DE ADMITERE PE UNIVERSITATE se poate sesiza şi din oficiu asupra 

neregulilor constatate; 

- validarea rezultatele concursurilor de admitere ale facultăţilor, înaintea afişării acestora; 

- centralizarea rezultatelor concursului de admitere. 

 

Art. 53. După constituire, COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE preia sarcinile privind 

pregătirea, organizarea, îndrumarea şi desfăşurarea concursului de admitere la nivelul facultății. 

 

Art.54. În perioada premergătoare începerii concursului de admitere, COMISIA DE ADMITERE 

PE FACULTATE desfăşoară următoarele activităţi: 

a) stabileşte activităţile şi ordinea desfăşurării lor; 

b) prelucrează Regulamentul de admitere în Universitatea din Piteşti cu întreg personalul 

implicat în activităţi legate de admitere; 

c) face cunoscut prezentul Regulament de admitere potenţialilor candidaţi la concursul de 

admitere; 

d) testează programul de admitere în vederea identificării eventualelor măsuri de îmbunătățire a 

acestuia.  

e) întreprinde demersuri pentru asigurarea necesarului de: 

- documente imprimate pentru înmatricularea candidaţilor; 

- rechizite şi consumabile de birou; 

- echipamente de calcul şi de tipărire necesare constituirii bazei de date cu candidaţii şi  

prelucrării rezultatelor concursului. 

 

Art.55. În perioada concursului de admitere şi până la finalizarea acestuia, COMISIA DE 

ADMITERE PE FACULTATE desfăşoară următoarele activităţi: 

a) gestionează permanent concursul de admitere, în toate etapele lui, prin interacțiunea on-line 

sau telefonică cu candidații; 

b) veghează, pe toată durata concursului de admitere, la menţinerea unui climat normal de lucru 

şi asigurarea deplinei securităţi a documentelor comisiei şi ale candidaţilor; 

c) întocmeşte listele ce vor fi afişate la finalizarea examenului; 

d) organizează activitatea de primire a contestaţiilor; 

e) pune la dispoziţia COMISIEI CENTRALE DE ADMITERE baza de date precum şi orice 

alte documente privind concursul de admitere; 

f) ia măsuri de conservare a documentelor admiterii. 

 

Art. 56. Cadrele didactice precum şi alte persoane care participă la concursul de admitere (în cadrul 

comisiilor menționate) 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. 57. În cazul semnalării unor nereguli la concursul de admitere produse de către cadrele 

didactice sau în alte condiţii, COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE semnalează cazul 

COMISIEI CENTRALE DE ADMITERE pentru analiza acestuia şi luarea deciziei corespunzătoare. 
 

Art. 58. a) Contestaţiile cu privire la rezultatele concursului se transmit on-line la COMISIA DE 
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ADMITERE PE FACULTATE care va decide cui vor reveni competenţele în rezolvarea acestora, 

numind o comisie de contestaţii. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

b)  admiterea unei contestaţii asupra rezultatului concursului de admitere conduce la modificarea 

listelor finale de admitere – după caz – la domeniul/programul de studii pentru care a concurat 

contestatarul, fără suplimentarea locurilor finanțate de la buget (fără taxă). 

 

Art. 59. După afişarea rezultatelor finale şi constituirea formaţiilor de studii, conform structurilor 

rezultate în urma concursului de admitere, în limita locurilor cu taxă rămase neocupate se pot efectua 

înscrieri şi înmatriculări până la data de 30 septembrie 2020 cu respectarea prevederilor prezentului 

Regulament în legătură cu provenienţa candidaţilor şi actele necesare înscrierii şi înmatriculării, fără 

să se constituie noi formaţii de studiu.   

 

CAPITOLUL VI 

Dispoziţii finale 

Art. 60. a) Ediția 1, Rev.0 a prezentului regulament a fost aprobată în Ședința Senatului Universității 

din Pitești din data de 25.05.2020. 

b) Anexele prezentului regulament sunt parte integrantă din aceasta. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db
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       Anexă 1a însoțește NOTA DE INFORMARE privind pelucrarea datelor cu caracter 

personal, în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE  

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

 Subsemnatul/a, _________________________________________________, născut/ă în 

anul ______, luna ___________, ziua ____, în ______________________, judeţul (sectorul) 

_________________, cu domiciliul în ____________________________, judeţul (sectorul) 

_________________, str. _______________________, nr. ___, bl. ___, ap. ___, email 

_______________________________, telefon____________________, posesor/oare al/a actului de 

identitate seria ____ nr. _______, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, în calitate de 

candidat la concursul de admitere/student/doctorand/elev/absolvent al unui program de 

licenţă/master/doctorat/colegiu, participant la examen de finalizare studii la Universitatea din 

Piteşti, am primit și am luat cunoștință de NOTA DE INFORMARE care însoțește prezenta 

declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale și consimt, în mod expres şi 

neechivoc, ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate, prin orice mijloace, în 

conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 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 (Regulamentul general privind privind protecţia datelor) - 

de către Universitatea din Piteşti şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra 

activităţii acesteia. 

 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, prelucrare 

înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau 

asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar 

fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 

consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie, în orice alt 

mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. 

 

  Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în Nota de 

informare ce însoțește acest document (si poate fi accesata pe site-ul https://www.upit.ro la sectiunea 

“Protectia datelor cu caracter personal”), pe întreaga perioadă contractuală, până la expirarea 

obligațiilor ce rezultă din contractul de studii încheiat și a termenelor legale de arhivare. 

 

Nume şi prenume:  

Facultatea: 

Data:          Semnătura: 

   

   

https://www.upit.ro/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db
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  Anexa 1b 

 

 

 
 

              
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, CUI 4122183, CAEN 8542, instituție de învățământ superior de 

stat,  cu sediul în Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti, Jud. Argeş, tel./fax +40 348 453 

100/123, website: http://www.upit.ro, vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor 

dumneavoastră personale de către Universitatea din Piteşti (numită în continuare UPIT) și drepturile pe care le 

aveți în relaţia cu UPIT ( în calitate de elev colegiu/student/masterand/doctorand/ absolvent al unui program 

de studii în cadrul Universităţii din Piteşti), în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația 

națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. 

SCOPUL ṢI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR 

UPIT prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin 

conform legii, în calitate de parte contractuală în contractele de studii, respectiv în scopul participării dvs. la 

examenul de admitere, la procesul educaţional pe toată perioada contractuală, la examenele de finalizare 

studii, la procesele de evaluare şi emitere a actelor de studii, în scopul comunicării cu dvs., al soluţionării 

petiţiilor, recuperării creanţelor, rezolvării litigiilor, analizelor statistice şi raportărilor, asigurării măsurilor de 

securitate, în conformitate cu prevederile GDPR şi ale legislaţiei privind protecţia datelor. 

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, UPIT se va afla în imposibilitatea de a 

respecta cerinţele reglementărilor speciale privind funcţionarea şi furnizarea serviciilor în domeniul 

învăţământului universitar şi de a susţine clauzele contractuale în relaţia cu dumneavoastră. 

TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM 
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a UPIT este de a colecta numai datele 

personale necesare în scopuri convenite. Categoriile de date personale care vă sunt solicitate și supuse 

prelucrărilor pot cuprinde următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Paşaport, data și locul nașterii, 

semnatură, datele din actele de stare civilă, naţionalitate, etnie, date privind formarea profesională, situaţii 

speciale/asigurari de sănătate și sociale ale dvs. sau membrilor familiei, detalii de contact, date financiar-

bancare, referinţe/recomandări, imaginea foto sau înregistrări video captate în scopul securizării spaţiilor 

Universităţii sau promovării activităţilor şi programelor de studii specifice ale UPIT, adresa IP în scopul 

îmbunătăţirii şi asigurării funcţionalităţii platformelor online.R  

CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele dvs. personale sunt destinate utilizării/prelucrării de către operator (UPIT), parteneri 

contractuali sau de către persoane împuternicite de acesta şi pot fi comunicate catre Autorităţi publice, 

Organisme naţionale de statistica/verificare, Societăţi bancare, Servicii sociale şi de sănătate, Poliţie, Parchet, 

Instanţe, în scopuri bine-determinate, conform legislaţiei in vigoare. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ. MODUL DE EXERCITARE A ACESTORA 
Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să vă exercitați următoarele drepturi, 

printr-o cerere scrisă, semnată şi datată,  trimisă la Universitatea din Pitesti, str. Târgu din Vale, nr.1: dreptul 

de a fi informat, de acces la date, de rectificare, de ștergere, de restricționarea prelucrării, de portabilitatea 

datelor, de opoziție, cât şi de a vă adresa Autorităţii de supraveghere în domeniu. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
Vă recomandăm să consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal 

accesând pagina de internet a Universității noastre www.upit.ro, la secţiunea dedicată „Protecției datelor cu 

caracter personal”, cât si Notele de informare specifice fiecărei categorii vizate. 
 

Decan Facultate/Director Colegiu/Director Şcoală doctorală 

Nume, Prenume, ____________________________ 

Semnătură, _________________________  
  
 

http://www.upit.ro/
http://www.upit.ro/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


Anexa nr.2. Probele de concurs, criteriile de selecție și calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență pe domenii / 

programe de studii 

Facultatea Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 

Facultatea de 

Științe, 

Educație Fizică 

şi Informatică 
Biologie Biologie 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) 

din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere  

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

Chimie 

Chimie Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) 

din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

Chimie medicală 

Știința mediului 
Ecologie şi protecţia 

mediului 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) 

din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere  

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

Inginerie 

energetică 

Energetică și tehnologii 

nucleare 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) 

din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 

 

Facultatea Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 
admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

Ingineria 

mediului 
Ingineria mediului 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) 

din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere  

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

Horticultură Horticultură 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) 

din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

Educaţie fizică şi 

sport 

Educaţie fizică şi sportivă Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
 

Media de admitere = 25% - media examenului de bacalaureat + 75% - media la disciplina  

educaţie fizică /Pregătire Sportivă Practică (pentru absolvenții liceelor cu program sportiv) 

clasele IX-XII 

 

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină sportivă cu 

mențiunea ”apt pentru efort fizic” 
 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

Sport şi performanţă 

motrică 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 

 

Facultatea Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 

Kinetoterapie 
Kinetoterapie şi motricitate 

specială 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS  

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) 

din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere 

 

* Documente medicale necesare: - aviz medical eliberat de către medicul de familie. 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

Sănătate Asistenţă medicală generală 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

Media de admitere =  50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% nota la proba Ed) 

din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere.  

 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

Psihologie Terapie ocupaţională 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

Media de admitere =  50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba 

Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă 

 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

Matematică Matematică 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 25% nota la proba 

Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 

 

Facultatea Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 
cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere 

 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

Informatică Informatică 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 25% nota la proba 

Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din 

cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere 

 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

 

Facultatea de 

Mecanică şi 

Tehnologie 

 
Ingineria 

autovehiculelor 
Autovehicule rutiere 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

2

__Pr profilobligobatBacalaurea

admitere

NM
M




 
unde: 

 MBacalaureat reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; 

 NProba_oblig_profil reprezintă nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la bacalaureat – E(c). 

Inginerie 

industrială 

Tehnologia construcţiilor de 

maşini 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

2

__Pr profilobligobatBacalaurea

admitere

NM
M




 
unde: 

 MBacalaureat reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; 

 NProba_oblig_profil reprezintă nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la bacalaureat – E(c). 
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Facultatea Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 

Inginerie și 

management 

Inginerie economică 

industrială 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

2

__Pr profilobligobatBacalaurea

admitere

NM
M




 
unde: 

 MBacalaureat reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; 

 NProba_oblig_profil reprezintă nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la bacalaureat – E(c). 

Ingineria 

transporturilor 

Ingineria transporturilor şi a 

traficului 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

2

__Pr profilobligobatBacalaurea

admitere

NM
M




 
unde: 

 MBacalaureat reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; 

 NProba_oblig_profil reprezintă nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la bacalaureat – E(c). 

Facultatea de 

Electronică, 

Comunicaţii şi 

Calculatoare 

Calculatoare și 

tehnologia 

informației 

Calculatoare 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

2

__Pr profilobligobatBacalaurea

admitere

NM
M




 
unde: 

 media generală a examenului de bacalaureat (MBacalaureat); pondere 50%; 

 nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la bacalaureat – E(c), (NProba_oblig_profil); pondere 50%. 

Inginerie 

electrică 
Electromecanică 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

2

__Pr profilobligobatBacalaurea

admitere

NM
M




 
unde: 

 media generală a examenului de bacalaureat (MBacalaureat); pondere 50%; 

 nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la bacalaureat – E(c), (NProba_oblig_profil); pondere 50%. 

Inginerie 

electronică, 

telecomunicații 

și tehnologii 

informaționale 

Electronică aplicată Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

2

__Pr profilobligobatBacalaurea

admitere

NM
M




 
Unde: 

 media generală a examenului de bacalaureat (MBacalaureat) pondere 50%; 

Reţele şi software de 

telecomunicaţii 
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Facultatea Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 

 nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la bacalaureat – E(c), (NProba_oblig_profil); pondere 50%, 

Facultatea de 

Științe 

Economice şi 

Drept 

Contabilitate 
Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota obținută la 

limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului de bacalaureat. 

Finanțe Finanţe şi bănci 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota obținută la 

limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului de bacalaureat. 

Administrarea 

afacerilor 

Administrarea afacerilor 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota obținută la 

limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului de bacalaureat. 

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota obținută la 

limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului de bacalaureat. 

Management Management 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota obținută la 

limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului de bacalaureat. 

Marketing Marketing 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota obținută la 

limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat. 

Drept Drept 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota obținută la 

limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat. 

Științe 

administrative 

Administraţie publică și 

integrare europeana 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota obținută la 

limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului de bacalaureat. 

Facultatea de 

Ştiinţe ale 

Științe ale 

educației 

Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
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Facultatea Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 

Educaţiei, 

Ştiinţe Sociale şi 

Psihologie 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Rezultatele 

școlare obținute la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura 

română. 

Ştiinţe ale 

comunicării 
Jurnalism 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
  

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Rezultatele 

școlare obținute la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura 

română. 

Asistenţă socială Asistenţă socială 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
  

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Rezultatele 

școlare obținute la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura 

română. 

Psihologie Psihologie 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
  

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Rezultatele 

școlare obținute la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Psihologie /Sociologie 

/Filosofie /Logică /Economie /Matematică /Biologie /Limba și literatura română (în ordinea 

indicată). 

Sociologie Resurse umane 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
  

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Rezultatele 

școlare obținute la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Sociologie /Economie 

/Matematică /Filosofie /Logică /Biologie /Limba și literatura română (în ordinea indicată). 

Facultatea de 

Teologie, Litere, 

Istorie și Arte 
Teologie 

Teologie ortodoxă asistenţă 

socială 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
 

Media de admitere = 50% Media examenului de bacalaureat + 50% Media anilor de studii din 

liceu 

Arte vizuale Artă sacră 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
 

Media de admitere = 50% Media examenului de bacalaureat + 50% media anilor de studii din 

liceu 

Limbi moderne 

aplicate 
Limbi moderne aplicate 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

Media de admitere = 50% Media examenului de bacalaureat + 50% Nota obţinută la proba scrisă 
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Facultatea Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 
de limba şi literatura română la examenul de bacalaureat 

Limbă şi 

literatură 

Limba şi literatura franceză 

- Limba şi literatura engleză 

 

 

 

 

 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

Media de admitere = 50% Media examenului de bacalaureat + 50% Nota obţinută la proba scrisă 

de limba şi literatura română la examenul de bacalaureat 

Limba şi literatura română - 

Limba şi literatura engleză 

(la Râmnicu Vâlcea) 

Limba şi literatura română - 

O limbă şi literatură 

modernă (franceză, 

engleză) 

Limba şi literatura engleză - 

O limbă şi literatură 

modernă (franceză, 

spaniolă, germană) 

Istorie Istorie 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

Media de admitere = 50% Media examenului de bacalaureat + 50% Nota la bacalaureat la proba 

Istorie / Limba şi literatura română 

Muzică Muzică 

Probă vocațională (eliminatorie), evaluată cu ADMIS/RESPINS, care constă în: 

înregistrarea video a unui demo vocal cu durata de 1-3 minute - obligatoriu; la acesta se poate 

adăuga o înregistrare video cu un demo instrumental, care are caracter facultativ, cu aceeași durată 

ca și cel obligatoriu. Înregistrarea se va depune de către candidat la înscrierea la concursul de 

admitere. 

 

Media de admitere =  100% media la examenul de bacalaureat. 

 

Teatru și artele 

spectacolului 

Artele spectacolului 

(Actorie) 

Proba de concurs (vocaţională) – se apreciază cu notă. 

Candidații trebuie să conceapă un material demo care să cuprindă : 

- Două strofe dintr-un cântec 

- Trei poezii diferite ca gen 

- Un monolog/povestire 

Materialul se va depune de către candidat la înscrierea la concursul de admitere. 

În urma vizionării materialului, comisia va nota fiecare candidat și în funcție de notele primite se 
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Facultatea Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 
va stabili ordinea admiterii. 

Media de admitere =  100% nota la proba de concurs 

 

Anexa nr.3: Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență pe domenii / programe de studii 

Facultatea Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență 

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi 

Informatică 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 

1.  Media la examenul de bacalaureat; 

2. Nota la proba scrisă la Limba și literatura romȃnă (Ea) în cadrul examenului de bacalaureat ; 

3. Nota la a doua probă scrisă, proba la Matematică sau Istorie ȋn funcție de filieră (Ec)/nota 

obţinută la proba vocaţională pe ramuri de sport, probă la alegere; 

4. Media multianuală. 

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 
1. Nota obţinută la proba scrisă de Limba română a examenului de bacalaureat; 

2. Nota obţinută la cea de-a treia probă scrisă a examenului de bacalaureat, alta decât Matematică sau 

Limba română. 

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi 

Calculatoare 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 
1.  Nota obţinută de candidat la limba şi literatura română, la bacalaureat - E(a)- proba scrisă; 

2. Nota obţinută de candidat la probă la alegere a profilului şi specializării, la bacalaureat -E(d)- 

proba scrisă. 

Facultatea de Științe Economice şi Drept 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 

1. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat; 

2. Nota de la a treia probă scrisă de la examenul de bacalaureat. 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe 

Sociale şi Psihologie 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 

1. Proba scrisă de la bacalaureat la Limba și literatura română, cu pondere de 100%; 

2. Dacă şi după această departajare există medii egale pe ultimul loc subvenționat sau pe 

ultimul loc cu taxă, atunci se va lua în calcul şi proba obligatorie de la bacalaureat a 

profilului (Matematică,  Istorie etc.).           

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 
 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI LITERATURĂ, DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE 

1. Notele candidaţilor obţinute la cea de-a doua probă scrisă la examenul de bacalaureat; 
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Facultatea Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență 

2. Notele obţinute de candidaţi la cea de-a treia probă scrisă la bacalaureat. 
 
DOMENIUL ISTORIE 
1. Media generală la disciplina Istorie în cei 4 ani de studiu; 

2. Media generală la disciplina Limba română în cei 4 ani de studiu. 

DOMENIUL TEOLOGIE 

1. Media la disciplina Limba şi literatura română în anii de studiu la liceu 

2. Nota la Limba şi literatura română de la Bacalaureat 

DOMENIUL ARTE VIZUALE 

1. Media la disciplina Limba şi literatura română în anii de studiu la liceu 

2. Media la disciplina Educaţie plastică/artistică (Desen) în anii de studiu la liceu 

DOMENIUL MUZICĂ 

1. Media generală a anilor de liceu (IX-XII) 

DOMENIUL TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI 

      1. Media generală a anilor de liceu (IX-XII) 

 

 

****În condiţiile imposibilităţii departajării candidaţilor după criteriile de mai sus, Comisia Centrală de Admitere pe facultate va decide asupra 

situaţiei particulare. 
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Anexa nr. 4:  Probele de concurs, criteriile de selecție și calculul mediei generale de admitere la studii universitare de masterat pe domenii / 

programe de studii 

Facultatea Domeniul de studii 

universitare de 

master 

Program de studii 

 

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /  

calculul mediei generale de admitere 

 

 

Facultatea de 

Științe, Educație 

Fizică şi 

Informatică 

 

Matematică 

Matematică aplicată 1. Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS 

Media admitere = 50% Media de la licență + 50% Media generală a anilor de 

studii de licență 

 

NOTĂ: În cazul în care în sesiunea de admitere din septembrie se pot susține 

probe scrise de admitere, media de admitere se va calcula astfel:  
Media admitere = 50% Nota obținută la proba scrisă + 25% Media de la licență 

+ 25% Media generală a anilor de studii de licență 

Matematică didactică 

Informatică 

Modelarea, proiectarea şi 

managementul sistemelor 

software 

1. Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS 

Media admitere = 50% Media de la licență + 50% Media generală a anilor de 

studii de licență 

 

NOTĂ: În cazul în care în sesiunea de admitere din septembrie se pot susține 

probe scrise de admitere, media de admitere se va calcula astfel:  
Media admitere = 50% Nota obținută la proba scrisă + 25% Media de la licență 

+ 25% Media generală a anilor de studii de licență 

Tehnici avansate pentru 

prelucrarea informaţiei 

(Advanced Techniques for 

Information Processing) 

Chimie Chimie criminalistică 

Proba 1 – Concurs de dosar - media de absolvire a studiilor universitare de 

licenţă/de lungă durată, obținută ca medie aritmetică între media anilor de 

studiu și nota (media) de la susținerea examenului de finalizare a studiilor de 

licență 

Proba 2 – Eseu motivațional prin care se evaluează motivaţia candidatului 

referitoare la alegerea programului de master evaluat cu ADMIS/RESPINS 

Media de admitere este media obținută la Proba 1 

Ştiinţa mediului 

Monitorizarea şi protecţia 

mediului (interdisciplinar cu 

domeniile: Horticultură şi 

Biologie) 

Proba 1 – Concurs de dosar - media de absolvire a studiilor universitare de 

licenţă/de lungă durată, obținută ca medie aritmetică între media anilor de studiu 

și nota (media) de la susținerea examenului de finalizare a studiilor de licență 

Proba 2 – Eseu motivațional prin care se evaluează motivaţia candidatului 

referitoare la alegerea programului de master evaluat cu ADMIS/RESPINS 

Media de admitere este media obținută la Proba 1 
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Facultatea Domeniul de studii 

universitare de 

master 

Program de studii 

 

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /  

calculul mediei generale de admitere 

 

Ştiinţe inginereşti 

aplicate 
Materiale şi tehnologii nucleare 

Eseu motivațional depus la dosar; cu  admis/ respins. 
Nota finală de admitere: 50% media anilor de studii şi 50% media la examenul 

de licență. 

Biologie Biologie medicală 

Proba 1 – Concurs de dosar - media de absolvire a studiilor universitare de 

licenţă/de lungă durată, obținută ca medie aritmetică între media anilor de 

studiu și nota (media) de la susținerea examenului de finalizare a studiilor de 

licență 

Proba 2 – Eseu motivațional prin care se evaluează motivaţia candidatului 

referitoare la alegerea programului de master evaluat cu ADMIS/RESPINS 

Media de admitere este media obținută la Proba 1 

Ştiinţa sportului şi 

educaţiei fizice 

Activităţi motrice curriculare şi 

extracurriculare 

50% nota de la examenul de licenţă 

50% eseul motivaţional 

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină sportivă 

cu mențiunea ”apt pentru efort fizic” 

Kinetoterapia la persoanele cu 

dizabilităţi 

Eseu motivațional depus la dosar; cu  admis/ respins. 

Nota finală de admitere: 50% media anilor de studii şi 50% media la examenul 

de licență. 

Organizare şi conducere în sport 

50% nota de la examenul de licenţă 

50% eseul motivaţional 

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină sportivă 

cu mențiunea ”apt pentru efort fizic” 

Performanţă în sport 

50% nota de la examenul de licenţă 

50% eseul motivaţional 

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină sportivă 

cu mențiunea ”apt pentru efort fizic” 

 

Facultatea de 

Mecanică şi 

Tehnologie 

 

Ingineria 

autovehiculelor 

Concepţia şi managementul 

proiectării automobilului 

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de 

absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de 

lungă durată, calculată cu relaţia : 

2

/ diplomalicentaprom

A

MM
M




 

Ingineria automobilelor pentru o 

mobilitate durabilă 
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Facultatea Domeniul de studii 

universitare de 

master 

Program de studii 

 

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /  

calculul mediei generale de admitere 

 

unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a anilor de studii, iar 

Mlicenţă-diplomă este media examenului de licenţă/diplomă;  

 

Proba 2 – O probă orală* ce constă din: 

- un interviu, menit să evalueze aptitudinile candidaţilor, pregătirea tehnică şi 

motivaţia condidaţilor pentru programul de master ales, care se finalizează prin 

considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.  

- un interviu menit să evalueze cunoaşterea limbii engleze (nivel min. B1). 

Evaluarea cunoaşterii limbii engleze se va face cu calificativ admis/respins. 

 

Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează cu două zecimale, 

fără rotunjire. 

Media generală de admitere MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia: 

2

BA
G

MM
M




 
Media generală de admitere MG se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

 

Ingineria 

transporturilor 
Transporturi şi siguranţă rutieră 

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de 

absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de 

lungă durată, calculată cu relaţia: 

2

/ diplomalicentaprom

A

MM
M




 
unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a anilor de studii, iar 

Mlicenţă-diplomă este media examenului de licenţă/diplomă;  

 

Proba 2 – O probă orală* ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze 

aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora 

pentru programul de master. Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, 

a notelor acordate de membrii comisiei de concurs. 

Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează cu două zecimale, 

fără rotunjire. 

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia: 
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Facultatea Domeniul de studii 

universitare de 

master 

Program de studii 

 

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /  

calculul mediei generale de admitere 

 

2

BA
G

MM
M




 
Media generală de admitere MG se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

Inginerie industrială 

Ingineria şi managementul 

fabricaţiei produselor 

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de 

absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de 

lungă durată, calculată cu relaţia : 

2

/ diplomalicentaprom

A

MM
M




 
unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a anilor de studii, iar 

Mlicenţă-diplomă este media examenului de licenţă/diplomă;  

 

Proba 2 – O probă orală* ce constă din: 

- un interviu, menit să evalueze aptitudinile candidaţilor, pregătirea tehnică şi 

motivaţia condidaţilor pentru programul de master ales, care se finalizează prin 

considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.  

- un interviu menit să evalueze cunoaşterea limbii franceze (nivel min. B1). 

Evaluarea cunoaşterii limbii franceze se va face cu calificativ admis/respins. 

 

Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează cu două zecimale, 

fără rotunjire. 

Media generală de admitere MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia: 

2

BA
G

MM
M




 
Media generală de admitere MG se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

Ştiinţa şi tehnologia materialelor 

(interdisciplinar cu domeniile: 

Ingineria autovehiculelor. 

Chimie) 

Inginerie şi 

management 
Managementul logisticii 

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de 

absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de 

lungă durată, calculată cu relaţia : 

2

/ diplomalicentaprom

A

MM
M




 
unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a anilor de studii, iar 

Mlicenţă-diplomă este media examenului de licenţă/diplomă;  
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Facultatea Domeniul de studii 

universitare de 

master 

Program de studii 

 

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /  

calculul mediei generale de admitere 

 

 

Proba 2 – O probă orală* ce constă din: 

- un interviu, menit să evalueze aptitudinile candidaţilor, pregătirea tehnică şi 

motivaţia condidaţilor pentru programul de master ales, care se finalizează prin 

considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.  

- un interviu menit să evalueze cunoaşterea limbii franceze (nivel min. B1). 

Evaluarea cunoaşterii limbii franceze se va face cu calificativ admis/respins. 

 

Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează cu două zecimale, 

fără rotunjire. 

Media generală de admitere MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia: 

2

BA
G

MM
M




 
 

Media generală de admitere MG se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

 

 

Facultatea de 

Electronică, 

Comunicaţii şi 

Calculatoare 

Inginerie electrică Sisteme de conversie a energiei 

 

1. Media generală la examenul de licenţă/diplomă din domeniul cel mai apropiat 

(MLicenta); pondere 50%; 

2. Nota la proba scrisă obligatorie (1-10), bazată pe o grila cu itemi comuni si 

specifici masterului, NGrila_master; pondere 50%. 

 

MAdmitere = (MLicenta + NGrila_master)/2 

Inginerie electronică, 

telecomunicaţii şi 

tehnologii 

informaţionale 

Inginerie electronică şi sisteme 

inteligente 

1. Media generală la examenul de licenţă/diplomă din domeniul cel mai apropiat 

(MLicenta); pondere 50%; 

2. Nota la proba scrisă obligatorie (1-10), bazată pe o grila cu itemi comuni si 

specifici masterului, NGrila_master; pondere 50%. 

 

MAdmitere = (MLicenta + NGrila_master)/2 

Sisteme electronice pentru 

conducerea proceselor industriale 

 

Facultatea de 

Științe 

Drept 
Cariere juridice Medie admitere=  10% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice + 

90% Media de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență Dreptul contenciosului 

Ştiinţe Administraţie publică în Medie admitere=  10% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice + 
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Facultatea Domeniul de studii 

universitare de 

master 

Program de studii 

 

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /  

calculul mediei generale de admitere 

 

Economice şi 

Drept 

 

administrative contextul integrării europene 90% Media de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență 

Administrarea 

afacerilor 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism şi servicii de 

ospitalitate 

Medie admitere=  10% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice + 

90% Media de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență 

Contabilitate 

Contabilitate managerială şi audit 

contabil Medie admitere=  10% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice + 

90% Media de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență Management contabil şi 

informatică de gestiune 

Finanţe 

Economie şi finanţe europene 
Medie admitere=  10% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice + 

90% Media de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență 
Management financiar-bancar şi 

în asigurări 

Management 

Management strategic şi 

dezvoltarea afacerilor/Strategic 

management and business 

development 
Medie admitere =  10% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice 

+ 90% Media de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență 

Managementul strategic al 

resurselor umane 

Facultatea de 

Ştiinţe ale 

Educaţiei, 

Ştiinţe Sociale şi 

Psihologie 

Ştiinţe ale 

comunicării 
Comunicare organizaţională 

Medie admitere =  50%  Media generală la examenul de licență + 

50%  Nota Eseu motivațional 

Asistenţă socială 

Consiliere în asistenţă socială 
Medie admitere =  50%  Media generală la examenul de licență + 

50%  Nota Eseu motivațional 
Managementul serviciilor sociale 

şi de sănătate 

Psihologie 
Psihologie clinică - evaluare şi 

intervenţie 

Medie admitere =  30% Media generală la examenul de licență + 

30% Media multianuală a anilor de studii din facultate + 40% Nota 

Eseu motivațional 

Ştiinţe ale educaţiei 

Consiliere educaţională 
Medie admitere =  50%  Media generală la examenul de licență + 

50%  Nota Eseu structurat 
Educaţie timpurie 

Management educaţional 

 Filologie Limbaje specializate şi traducere ESEU cu privire la un proiect de cercetare în domeniu (într-una din limbile din 
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Facultatea Domeniul de studii 

universitare de 

master 

Program de studii 

 

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /  

calculul mediei generale de admitere 

 

Facultatea de 

Teologie, Litere, 

Istorie și Arte 

asistată de calculator 

(Interdisciplinar cu domeniul 

Calculatoare şi tehnologia 

informaţiei) 

cadrul domeniul de master) – ADMIS / RESPINS 

 

Medie admitere = 50% Media generală la examenul de licență + 50% Media 

multianuală a anilor de studii (facultate) 

Tendinţe actuale ale limbii şi 

literaturii române 

Traductologie - Limba 

engleză/Limba franceză. 

Traduceri în context european 

Istorie 

Istoria românilor şi a României 

în context european (secolele 

XIV-XX) 

Proiect lucrare de disertație – 30% din media de admitere  

 

Medie admitere = 40% Media generală la examenul de licență + 30% Media 

multianuală a anilor de studii (facultate) + 30% Proiect lucrare de disertație 

Teologie 

Apologetică şi duhovnicie 

ESEU cu privire la un proiect de cercetare în domeniu – ADMIS / RESPINS 

Medie admitere = 100% Media generală la examenul de licență / diplomă 

Ecumenism în noul context 

european 

Misiune şi slujire prin limbajul 

mimico-gestual 

Teologie sistematică şi practică. 

Tendinţe noi în teologia 

românească 

Restaurarea icoanei, a picturii 

murale şi de şevalet 
ESEU cu privire la un proiect de cercetare în domeniu – ADMIS / RESPINS 

Medie admitere = 100% Media generală la examenul de licență / diplomă 

Muzică Educaţie muzicală contemporană 
ESEU cu privire la un proiect de cercetare în domeniu – ADMIS / RESPINS 

Medie admitere = 100% Media generală la examenul de licență 
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Anexa nr. 5: Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de masterat pe domenii / programe de studii 

Facultatea Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de master 

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi 

Informatică 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 

1. Au prioritate candidaţii al căror domeniu de licenţă coincide cu domeniul masterului; 

2. Media examenului de licenţă; 

3. Media multianuală. 

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 

1. Media examenului de absolvire a studiilor universitare; 

2. Media obţinută la Proba 2; 

3. Media de la bacalaureat. 

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi 

Calculatoare 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 

1. Media de absolvire a studiilor de licenţă; 

2. Specializarea pe care a absolvit-o la ciclul de licenţă (cea mai apropiată de programul de studii de 

master în cauză) .  

Facultatea de Științe Economice şi Drept 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 

1. Media generală de la examenul de bacalaureat; 

2. Nota de la prima probă scrisă de la examenul de bacalaureat; 

3. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat. 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe 

Sociale şi Psihologie 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 

1. Media multianuală de la programul de studii de licenţă absolvit.  

2. Dacă şi după această departajare există medii egale pe ultimul loc subvenţionat sau pe ultimul loc cu 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 

 

Facultatea Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de master 

taxă, atunci se va lua în calcul media de la examenul de bacalaureat. 

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul Filologie 

1. Media aritmetică a notelor obținute la disciplina (disciplinele) de specialitate pe parcursul anilor de 

studiu, după cum urmează: 

Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române - Limba română contemporană şi Literatură română 

Traductologie - limba engleză/franceză. Traduceri specializate în context european - Limbă engleză 

contemporană / Limbă franceză contemporană 

Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator - Limbă engleză contemporană / Limbă 

franceză contemporană 

2. Media aritmetică a notelor obținute la disciplina de specialitate pe parcursul anilor de studiu, după 

cum urmează: 

Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române - Lingvistică generală (anul I) şi Teoria literaturii 

(anul I) 

Traductologie - limba engleză/franceză. Traduceri specializate în context european - Curs practic–

limba engleză/ Curs practic –limba franceză  

Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator - Curs practic–limba engleză/Curs practic–

limba franceză  

3. Media aritmetică a notelor obținute la următoarele discipline: 

Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române - Literatură română  (anii I, II, III) 

Traductologie - limba engleză/franceză. Traduceri specializate în context european - Istoria 

literaturii şi civilizației engleze (anii I, II, III) / Istoria literaturii şi civilizației franceze (anii I, II, III) 

Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator - Cultură şi civilizaţie britanică / Cultură şi 

civilizaţie franceză şi francofonă 

 

Domeniul Istorie 

1. Media anului 3 de studiu 

 

Domeniul Teologie  

1. Nota la Proba 1 de la examenul de licenţă 

2. Media ultimului an de studii de licenţă 

 

Domeniul Arte Vizuale 

1. Nota la Proba 1 de la examenul de licenţă 
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Facultatea Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de master 

2. Media ultimului an de studii de licenţă 

 

Domeniul Muzică 

1. Media generală a anilor de studii de licență 

 

****În condiţiile imposibilităţii departajării candidaţilor după criteriile de mai sus, Comisia Centrală de Admitere pe Universitate va decide asupra 

situaţiei particulare 
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Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, organizat în cadrul Universității din Pitești, presupune parcurgerea următoarelor 

activități: 

 

Sesiunea I 

iulie 2020 
Sesiunea a II-a 

sept. 2020 
Activitatea 

Cine 

trebuie să 

facă? 

Ce documente 

rezultă? 

Ce trebuie 

făcut? 
Cum trebuie făcut? 

01.06 – 20.07 01.09 – 08.09 
Înscriere online la 

concurs 
Candidatul 

Fișa de 

înscriere 

Candidatul 

completează 

online 

formularul de 

înscriere (link) 

Candidatul efectuează acțiunile: 

-se informează pe site-ul Admitere 2020 al Universitații din Pitești privind 

oferta educațională, Regulamentul de admitere, condiții etc.; 

-se decide la ce programe de studii să se înscrie*; 

-completează online informațiile solicitate în formularul de înscriere; 

-încarcă online copiile documentele solicitate în formularul de înscriere, 

inclusiv eseul pentru evaluarea cunoștințelor și a capacităților cognitive; 

-își dă acordul asupra utilizării datelor personale, conform Regulamentului 

GDPR. 

21.07 09.09 

Desfășurarea 

probelor de 

aptitudini 

Candidatul 

 

Comisia de 

concurs 

Fișa de evaluare 

a aptitudiilor 

Candidatul 

susține online 

proba în 

contact cu 

Comisia de 

concurs 

Candidatul efectuează acțiunile: 

-intră în contact online cu Comisia de concurs; 

-efectuează activitățile indicate de Comisia de concurs, în vederea evaluării 

aptitudinilor. 

Comisia de concurs efectuează acțiunile: 

-analizează și evaluează activitățile efectuate de către candidați; 

-acordă notele/calificativele corespunzătoare evoluției candidaților; 

-completează tabelul cu notele/calificativele obținute de candidați. 

22.07 10.09 

Afişarea rezultatelor 

la probele de 

aptitudini 

Comisia de 

concurs 

Tabel cu 

rezultatele la 

probele de 

aptitudini 

Tabelul este 

afișat pe site 
Comisia de concurs afișează pe site tabelul cu rezultatele obținute de candidați. 

21.07 09.09 

Evaluarea probei de 

concurs pentru 

testarea cunoștințelor 

și a capacităților 

cognitive 

Comisia de 

concurs 

Tabel cu 

rezultatele la 

concursul 

pentru testarea 

cunoștințelor și 

a capacităților 

cognitive 

Tabelul este 

afișat pe site 

Comisia de concurs efectuează acțiunile: 

-analizează și evaluează eseurile transmise online de către candidați; 

-acordă calificativele corespunzătoare evoluției candidaților; 

-completează tabelul cu calificativele obținute de candidați și îl afișează pe site. 

22.07 10.09 
Afişarea rezultatelor, 

respectiv a listelor cu 

Comisia de 

concurs 

Tabele cu 

listele de 

Programul 

informatic 
Ierarhizarea candidaților care au fost admiși după evaluarea cunoștințelor, a 

capacităților cognitive și a aptitudinilor, se face în ordinea descrescătoare a 
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candidaţii repartizaţi 

pe locurile finanţate 

de la buget și pe 

locurile cu taxă şi a 

celor respinşi 

admitere 

(alfabetic sau în 

ordinea 

descrescătoare 

a mediilor) 

efectuează 

ierarhizarea 

candidaților și 

editează 

tabelele, care 

sunt afișate pe 

site 

mediilor obţinute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe 

de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs, 

în ordinea opțiunilor precizate de candidat în fișa de înscriere (opţiuni pentru 

locurile finanţate de la buget şi opţiuni pentru locurile cu taxă), în limita 

locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, astfel: 

-  se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei generale, toţi candidaţii 

înscriși în categoria de programe de licență pentru care admiterea se realizează 

prin aceleași condiții de concurs; 

- 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. 

24 de ore 

de la 

afișarea 

rezultatelor 

24 de ore de la 

afișarea 

rezultatelor 

Depunerea 

contestațiilor 
Candidatul 

Contestație 

scrisă transmisă 

online 

Candidatul 

transmite 

online 

contestația 

(link) 

Candidatul efectuează acțiunile: 

-întocmește contestația la rezultatul final al admiterii; 

-transmite online contestația. 

24 de ore 

de la 

expirarea 

termenului de 
contestare 

24 de ore de la 

expirarea 

termenului de 

contestare 

Soluționarea 

contestațiilor 

Comisia de 

contestații 

Proces-verbal al 

rezultatelor 

analizei 

contestațiilor 

Comisia 

analizează 

contestația si 

întocmește 

procesul-

verbal, care 

este afișat pe 

site 

Comisia de concurs efectuează acțiunile: 

-analizează elementele prezentate în contestații de către candidați; 

-elaborează răspunsurile corespunzătoare contestațiilor candidaților; 

-întocmește procesul-verbal al ședinței și îl afișează pe site. 

24 – 30.07 12 – 14.09 Înmatricularea 

Candidatul 

 

Comisia de 

concurs 

Contractul de 

studii semnat 

Candidatul 

semnează 

Contractul de 

studii 

Candidatul efectuează acțiunile: 

-plata primei tranșe de școlarizare (pentru cei admiși pe locuri cu taxă); 

-vine la Comisia de admitere, la data și ora la care este programat; 

-semnează Contractul de studii și anexele acestuia. 

31.07 15.09 

Afişarea rezultatelor 

finale, respectiv a 

listelor cu candidaţii 

Comisia de 

concurs 

Tabele cu 

listele finale de 

admitere 

Tabelele sunt 

afișate pe site 

Comisia de concurs efectuează acțiunile: 

-întocmește tabelele finale ce cuprind listele cu candidaţii admişi pe locuri 

finanţate de la buget şi pe locuri cu taxă şi a celor respinşi; 
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admişi pe locuri 

finanţate de la buget 

şi pe locuri cu taxă şi 

a celor respinşi 

-afișează tabelele finale pe site. 

*Notă: ce trebuie să aibă în vedere candidatul atunci când alege programele de studii la care să se înscrie la admitere: 

Categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs reprezintă un grup de programe de licență pentru care modul 

de calcul al mediei de admitere este identic. În cadrul unei facultăți, pot exista una sau mai multe categorii de astfel de programe. Pentru a vă mări șansele de a fi 

admis la Universitatea din Pitești, vă recomandăm următoarele: 

- să completați în Fișa de înscriere un număr cât mai mare de opțiuni, chiar în categorii diferite de programe; 

- dacă alegerea voastră este pentru mai multe programe de studii dar urmăriți să ocupați un loc subvenționat, indiferent de program, vă recomandăm să 

completați în Fișa de înscriere mai întâi opțiunile ”buget” la toate programele dorite, în ordinea preferințelor voastre privind aceste programe, și apoi 

opțiunile ”taxă” la aceleași programe; 

Exemplificare: 

Candidatul dorește să fie admis la Facultatea de Științe, Educație fizică și Informatică, pe un loc finanțat de la buget (subvenționat). Luăm ca exemplu 

categoria de programe Biologie, Chimie, Chimie medicală, Ecologie şi protecţia mediului, Energetică și tehnologii nucleare, Ingineria mediului, 

Horticultură, pentru care modul de calcul al mediei de admitere este identic. În această situație, ordinea opțiunilor completate de candidat în Fișa de 

înscriere va fi: 1-Biologie-buget, 2-Chimie-buget, 3-Chimie medicală-buget, 4-Ecologie şi protecţia mediului-buget, 5-Energetică și tehnologii nucleare-

buget, 6-Ingineria mediului-buget, 7-Horticultură-buget, 8-Biologie-taxă, 9-Chimie-taxă, 10-Chimie medicală-taxă, 11-Ecologie şi protecţia mediului-taxă, 

12-Energetică și tehnologii nucleare-taxă, 13-Ingineria mediului-taxă, 14-Horticultură-taxă; 

- dacă alegerea voastră este pentru un anumit program de studii, indiferent de forma de finanțare (buget sau taxă), vă recomandăm să completați în Fișa de 

înscriere mai întâi programul respectiv cu opțiunea ”buget”, apoi același program cu opțiunea”taxă”, după care puteți opta și pentru alte programe înrudite, 

completând în aceeași succesiune (buget - taxă); 

Exemplificare: 

Candidatul dorește să fie admis la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, la programul Autovehicule rutiere, indiferent de forma de finanțare (buget sau 

taxă). Acest program de studii este alături de programele Tehnologia construcțiilor de mașini, Inginerie economică ind 

ustrială și Ingineria transporturilor și a traficului, pentru care modul de calcul al mediei de admitere este identic. În această situație, candidatul va 

completa opțiunile în Fișa de înscriere în următoarea ordine: Autovehicule rutiere-buget, Autovehicule rutiere-taxă, Ingineria transporturilor și a traficului-

buget, Ingineria transporturilor și a traficului-taxă, Tehnologia construcțiilor de mașini-buget, Tehnologia construcțiilor de mașini-taxă,  Inginerie 

economică industrială-buget, Inginerie economică industrială-taxă. 
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