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Partea I. Aspecte generale 

 
 Art.1 Prezenta metodologie precizează elementele care cad în competenţa FACULTĂŢII DE 
ELECTRONICĂ, COMUNICAŢII ŞI CALCULATOARE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 
pentru anul universitar 2016/2017. Prezenta METODOLOGIE are la bază R E G U L A M E N T U L privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  pentru anul universitar 2017/2018 la UNIVERSITATEA DIN 
PITEŞTI 

 Art.2 FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAŢII ŞI CALCULATOARE organizează concurs de 
admitere pentru ciclurile de studii universitare după cum urmează: 

(1) pentru ciclul universitar de licenţă: pe domenii de licență, la specializările autorizate sau acreditate; 
(2) pentru ciclul de studii universitare de masterat: pe domenii de licență, la programele de studii universitare de 

masterat acreditate, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
(3) pentru ciclul de studii universitare de doctorat: pe domeniile aprobate de M.E.C.S. 

 
Tabelul 1. 

Nr. 
crt. 

Domeniul de Licenţă / 
Master/ Doctorat 

Specializarea 
Situaţie 
ARACIS 

Forma de 
învăţământ 

    Învăţământ universitar, studii de licenţă  –  ingineri (4 ani) 

1 
Inginerie electronică,  

telecomunicaţii si tehnologii 
informationale (E) 

    Electronică aplicată (EA) Acreditată 
Zi 

 Reţele şi software de telecomunicaţii  (RSTc) Acreditată 

2 
Calculatoare şi tehnologia 

informaţiei (C) 
 Calculatoare (C) Acreditată Zi 

3 Inginerie electrică (IE) 
Electromecanică  (EM) Acreditată Zi 

Inginerie Electrica si Calculatoare (IEC) Acreditată Zi 

   MASTER universitar (cf. Legii nr.288/2004): 

4 

1. Inginerie 
electronică,  
telecomunicaţii si 
tehnologii 
informationale 

1.  Inginerie electronică şi sisteme inteligente (IESI) 
2. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor 

industriale (SECPI) 
3. Sisteme electronice pentru procesare paralelă şi distribuită 

(SEPPD) 
4. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere 

(SETT) 
5. Electronica surselor autonome de energie electrică 

(ESAEE) 

Acreditate 

Zi - 2 ani  
Zi - 2 ani 

Zi - 1,5 ani 
Zi - 1,5 ani 
Zi - 1,5 ani 

2. Inginerie Electrică  
1. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor 

electromecanice (MSPSE) 
2. Sisteme de conversie a energiei (SCE) 

Acreditate 
Zi - 1,5 ani 
Zi - 2 ani 

    DOCTORAT:  

    Ştiinţe inginereşti 
Inginerie electronică,  telecomunicaţii si tehnologii 

informationale 
Acreditată FF 

 
Art. 3. Un candidat va depune un singur dosar de înscriere la concursul de admitere și va plăti o singură taxă de 
înscriere la o facultate, indiferent de numărul opțiunilor pentru programele de studii din cadrul facultății respective. 
 
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, prezente în oferta educațională a 
facultății. 
 
Art. 5.  (a) Admiterea candidaților pentru ciclul universitar de licenţă în cadrul Facultatii DE ELECTRONICĂ, 
COMUNICAŢII ŞI CALCULATOARE (FECC) din Universitatea din Pitești se face pe bază de concurs, constand in 
evaluarea rezultatelor obţinute în studiile precedente absolvite (pe bază de dosar depus) și o probă de concurs. 
(b) Pentru toate domeniile/programele de studii, concursul de admitere va conține o probă de concurs sub forma unui 

test (chestionar) motivational. 
(c) Stabilirea tematicii şi anunţarea acesteia pentru proba de concurs va fi de competenţa comisiei de concurs stabilita 

la nivelul Departamentului de Electronica, Calculatoare si Inginerie Electrica (DECIE). 
(d) Candidaţii vor depune testul, datat şi semnat, în momentul înscrierii la concursul de admitere, acesta fiind parte 

integrantă a dosarului candidatului. 
(e) Probele de concurs 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, acesta pierde 

posibilitatea participării în cadrul concursului de admitere.  
 



 

0 

 

 
Art. 6.  a) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă vor fi luate în considerare, cu 
pondere egala (50%), nota de la proba scrisa obligatorie a profilului (din examenul de bacalaureat) şi media de la 
examenul de bacalaureat. 
b )Clasificarea candidaţilor se face pe baza mediei aritmetice a următoarelor două rezultate obţinute de candidat: 
- 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%, 
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Toate mediile se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
c) Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare, la datele menţionate în tabelul 1. 
d) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci). 

 
Art. 7. a) Admiterea candidaților pentru ciclul universitar de masterat în cadrul Facultatii DE ELECTRONICĂ, 
COMUNICAŢII ŞI CALCULATOARE (FECC) din Universitatea din Pitești se face pe baza PROBELOR DE 
CONCURS, respectiv a unei probe scrise pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu si prin 
evaluarea rezultatelor obţinute la examenul de licenţă/diplomă.   
b) Stabilirea bibliografiei cuprinzând lucrări de specialitate din domeniu şi anunţarea acesteia pentru proba scrisă va fi 
de competenţa comisiei de concurs stabilita la nivelul Departamentului de Electronica, Calculatoare si Inginerie 
Electrica (DECIE). 
 
Art. 8. a) Admiterea candidaților pentru ciclul universitar de masterat se face prin concurs de admitere bazat pe o 
proba de concurs (grila) si prin evaluarea rezultatelor obţinute la examenul de licenţă/diplomă. 
b)  Clasificarea candidaţilor se face pe baza mediei aritmetice a următoarelor două rezultate obţinute de candidat: 

- media generală la examenul de licenţă/diplomă din domeniul cel mai apropiat (MLicenta); pondere 50%; 
- 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;  
 

c) Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare, la datele menţionate în tabelul 1. 
Toate mediile 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). 
 

Art. 9.  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 în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de 

licenţă 

Perioada 

Activități desfășurate 

Înscriere la 
concurs 

Proba de 
aptitudini 

Evaluare proba 
de concurs (test 

motivational) 

Afişare 
rezultate 

Contestații 

Înmatriculări 

Afișare 
rezultate 

finale 
concurs de 

admitere 

depunere soluționare 

SESIUNEA I –  IULIE 2017 

03-31 iulie 10-22 iulie 
 

23 iulie 
 

23/24 iulie 25 iulie 

24 de ore de la 

27-30 iulie 31 iulie 
afișarea 

rezultatelor 
expirarea 
termenului 

de 
contestare 

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017 
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima 

sesiune) 

01-16 
septembrie 

 
01-09 

septembrie 
 

10 
septembrie 

10/11 septembrie 
12 

septembrie 

24 de ore de la 
 

14-15 
septembrie 

16 
septembrie 

afișarea 
rezultatelor 

expirarea 
termenului 

de 
contestare 

03-09.07.2017 - desfășurarea activităților organizatorice și de pregătire a logisticii pentru admitere. 
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La programele  pentru care nu se organizează probe de aptitudini, perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele 
aferente probelor care nu se mai susţin. 

(b) pentru ciclul de studii universitare de masterat, conform calendarului prezentat în tabelul 2.  
 

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

masterat 

Perioada 

Activități desfășurate 

Înscriere la 
concurs 

Proba de 
aptitudini 

Probă de 
concurs 

Afişare 
rezultate 

Contestații 

Înmatriculări 

Afișare 
rezultate 

finale 
concurs de 

admitere 

depunere soluționare 

01-16 
septembrie 

 
01-09 

septembrie 
 

10 
septembrie 

10/11 
septembrie 

12 
septembrie 

24 de ore de la  
14-15 

septembrie 
 

16 
septembrie 

afișarea 
rezultatelor 

expirarea 
termenului de 

contestare 

La programele  pentru care nu se organizează probe de aptitudini perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele 
aferente probelor care nu se mai susţin. 
 

(c) facultatea va organiza o sesiune de preînscriere la programele de studiu universitare de masterat,  în luna iulie, 
desfășurată în condiții identice cu cea din septembrie. 

(d) 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. 10. (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, la sediul Universității din Pitești (str. Târgul din Vale, nr. 1), în spaţii organizate de către facultăți, 
făcute publice prin afișare la avizierele facultăților și pe paginile web ale universității și fiecărei facultăți. 

(b)  Consiliul de Administrație al Universităţii din Piteşti stabilește locul unde fiecare facultate va desfășura activitățile 
respective, iar acesta va fi făcut public prin afișare la avizierele facultăților și pe paginile web ale universității și fiecărei 
facultăți. 

 
Art. 11.  a) Cifrele de şcolarizare pentru fiecare program de studii universitare de licenţa şi de master se stabilesc de 
fiecare facultate în limitele locurilor  stabilite în rapoartele de evaluări externe efectuate de ARACIS cu ocazia 
autorizării provizorii/acreditării 
 b) Cifrele de şcolarizare pentru locurile subvenţionate din fonduri publice (fără taxă) la studii universitare de 
licenţă şi de masterat se repartizează fiecărei facultăţi prin Decizie a Rectorului Universităţii din Piteşti, în limita 
cifrelor de şcolarizare stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale. 

 
Art. 12. a) Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi se achită odată cu înscrierea la concursul de 
admitere. 
b) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi: 

 - potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile 
de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine; 

- bursieri ai statului român; 
- orfani de ambii părinţi; 

- copiii eroilor și martirilor Revoluţiei din decembrie 1989; 
- copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti; 
- copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial; 
- copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 

c) Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere  se face numai pe baza actelor originale de 
înscriere la concursul de admitere şi a actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin 
categoriilor enumerate anterior. 
d) Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată în cadrul Universităţii din Piteşti. 
 
Art.13. (a) Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind 
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu 
certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens. 
(b) În vederea obținerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor, candidații trebuie să prezinte 
documentele în original. 
 

Partea a II-a Admiterea la studii universitare de licenţa 
II.1. Candidaţii la concursul de admitere 

 

file:///F:/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp459390/00178915.htm
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Art.14 a) Candidaţii la admiterea în ciclul de studii de licenţă sunt  absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau 
cu diplomă echivalentă. 

b) În condiţiile paragrafului a) pot candida la admitere, fără nici o 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.15 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, dar poate fi admis la un singur program de studii 
universitare pe locuri finanţate din fonduri publice. Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se 
organizează pe domenii de licență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 
Art.16 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. 

 
Art.17 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.18 Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului de scurtă durată pot continua studiile în acelaşi program sau într-un 
program  înrudit cu specializarea absolvită, numai în regim de studii cu “taxă” pe toată durata şcolarizării, cu 
respectarea art.138 din Legea educației naționale nr.1/2011. 

 
II.2. Desfăşurarea concursului de admitere în anul I 

 
Art.19 În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune (actele necesare înscrierii la concursul de 
admitere): 
a) chestionarul motivational; 
b) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în  valoarea taxei de înscriere la concurs); 
c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, conform Anexei 1); 
d) 2 fotografii tip buletin; 
e) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă (se exceptează absolvenţii promoţiei 2017 care pot 

prezenta adeverinţa, dacă are consemnată şi media de bacalaureat); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte 
originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta : 

- copie a diplomei de bacalaureat (sau a adeverinţei); în adeverința eliberată de instituțiile de învățământ se 
menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost 
eliberată diploma; 

-     adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate; 
-     copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior. 
f) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie); 
h) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare); 
i) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului); 
j) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui 

posesorului); 
k) aviz medical eliberat de medicul de familie; 
l) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei; 
m) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul); 
n) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul 

de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei 
Naționale. 

 
Art. 20. Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate în tabelul 1, la sediul fiecărei 
facultăţi. Secretariatul facultăţii primeşte şi verifică dosarul de concurs al candidatului, efectuează înscrierea şi 
eliberează legitimaţia de concurs. 
 Situaţia înscrierilor se va afişa zilnic la avizierul facultăţii destinat concursului de admitere. 
 
Art.21 a) Admiterea se face pe domenii de studii de licenţă, prin concurs comun pentru toate domeniile de 
studii/programele de studii (specializările) din facultate, în funcţie de media de admitere obţinuta de candidat 
(calculată conform procedurii de la art. 6) şi după opţiunile candidaţilor pentru domeniile de concurs  (opţiuni pentru 
locurile finanţate de la buget şi opţiuni pentru locurile cu taxă). Pentru fiecare program de studiu solicitat, candidatul 
trebuie să completeze tabelul opţiunilor din cererea de înscriere, în ordinea preferinţelor.  

Pentru opţiunile privind programe de studii (specializări) pe care candidaţii pot să le aleagă din domeniile de 
licenţă, în formularul cererii de înscriere, se folosesc următoarele prescurtări:  
Domeniul de Inginerie electronică,  telecomunicaţii si tehnologii informationale pentru programele de studii, 
ingineri 4 ani - E: 
Electronică aplicată - EA 
Reţele şi software de telecomunicaţii - RST  
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Domeniul de Calculatoare şi tehnologia informaţiei pentru programul de studii Calculatoare, ingineri 4 ani - C 
Domeniul de Inginerie electrică pentru programele de studii, ingineri 4 ani:   
Electromecanică - IE  
Inginerie Electrica si Calculatoare- IEC 
 
b) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor calculate conform art.4, ţinându-se cont de opţiunile 
candidaţilor pentru domeniile de licenţă de concurs.  

Se procedează în felul următor: 
- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere; 
- se testează pentru fiecare candidat în parte ordinea opţiunilor. Fie de exemplu, candidatul Cx. Dacă acesta 

poate ocupa un loc la prima opţiune, îl ocupă; dacă la acea opţiune nu mai sunt locuri, se testează dacă poate 
ocupa un loc la cea de-a doua opţiune; 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 următoarea opţiunea, ş.a.m.d. până la ultima opţiune a 
candidatului (maxim opt opţiuni); 

- se trece la candidatul următor Cx+1 şi operaţiunile se reiau începând cu prima opţiune a acestuia 
c) Departajarea candidaţilor la medii egale şi aceeaşi opţiune se face după următoarele criterii prezentate în 
ordinea descrescătoare a 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; 

În condiţiile imposibilităţii departajării candidaţilor după criteriile de mai sus, Comisia Centrală de Admitere pe 
facultate va decide asupra situaţiei particulare. 
 
Art.22. Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în tabelul 1. 
 
Art.23.  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: 
- cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, în care vor fi cuprinse datele solicitate în 
Anexa 1 la O.M.  3.313 / 2012); 

- diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget); 
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei; 
- dovada de achitare a 1000 lei din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii în care a fost admis, 

stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar  2017-2018; 
- Contractul de studii și Anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat. 

b) Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de studii în original. 
c) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la granturile de studii au obligaţia să depună, până la 31 iulie 
2017, diploma de bacalaureat / licenţă / disertaţie sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de 
bacalaureat  în  sesiunea 2017,  în  original,  la  secretariatul  facultăţii. 
d) Neprezentarea diplomei de bacalaureat / licenţă / disertaţie sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a 
candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat prin grantul de studii. 
e) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia rectorului. 
f) 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 2017 (pe locurile fără taxă sau pe locuri cu taxă) care nu 
s-au înmatriculat în perioada prevăzută în tabelul 1, îşi pierd calitatea de “admis”. La sfârşitul perioadei de 
înmatriculare se va afişa lista locurilor rămase libere. 
 
Art. 25. a) În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2017, rămân  neocupate  locuri subvenţionate din 
fonduri publice, locurile subvenţionate rămase libere se redistribuie în data de 31.07.2017 (după încheierea 
înmatriculărilor în anul I) următorilor candidaţi,  înmatriculaţi pe locurile cu taxă, în ordinea mediilor pentru fiecare 
program, fără redistribuire între specializări/ programe.   
b) Candidatul declarat admis pe loc subvenționat la un program de studii, care renunță la acesta, înmatriculându-se 
pe un loc “cu taxă” la un alt program de studii pentru care și-a exprimat opțiunea prin fișa de înscriere, nu mai are 
posibilitatea să ocupe un loc subvenționat în anul universitar 2017-2018. 
c) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2017 și 
înmatriculaţi la fiecare program de studii se face publică prin afişare la avizierul facultăţii. 
 
Art. 26. a) În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2017 rămân neocupate locuri, se organizează o  
nouă  sesiune  de  admitere în  luna  septembrie, conform programului  din tabelul 1, respectându-se metodologia de 
desfăşurare a examenului de admitere din sesiunea din luna iulie. 
b) Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere organizat în luna septembrie care nu s-au înmatriculat 
în perioada prevăzută în tabelul 1 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 de studii, fără redistribuire între programe de studii. 
c) Redistribuirea se face în data de 16 septembrie 2017, iar înmatricularea candidaţilor admişi prin redistribuire se 
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face în data de 17 septembrie 2017. 
d) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere 2017 și înmatriculaţi la fiecare 
program de studii se face publică prin afişare la avizierul facultăţii. 
e) În situaţia în care, după înmatriculare, la data de 17 septembrie 2017 sunt programe de licență la care numărul 
studenţilor înmatriculaţi este mai mic de 40, în anul universitar 2017-2018 nu se organizează şcolarizarea pentru 

programele respective, cu excepția celor care argumentează capacitatea financiară de a funcționa: 

f) În condiţiile de la litera e), 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, în condițiile respectării 
cifrelor de școlarizare aprobate. 
 
II. 3. Contestații 
Art. 27. Contestaţiile se pot face doar pentru probe de concurs scrise. Contestaţiile privind concursul de admitere se 
depun la COMISIA DE ADMITERE PE  FACULTATE. La cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea 
contestatarului.  Comunicarea rezultatelor  contestaţiilor se face în termenul precizat în  tabelul 2. 

 
II. 4. Desfăşurarea admiterii pentru candidații la al doilea domeniu de studii sau pentru candidații la 
continuarea studiilor (absolvenți cu diplomă de absolvire conform Legii 84 / 1995) 
 
Art. 28. a) Candidații pentru un al doilea domeniu de studii sau pentru continuarea studiilor universitare 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 un al doilea program de studii sau pentru 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 2017 - până la data de 25 iulie; 
(2)  pentru sesiunea din luna septembrie 2017 - până la data de 12 septembrie. 
 
Art. 29. Pe baza prevederilor Procedurii de echivalare a studiilor, Cod: PL-71-05, 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 în anul I, în urma parcurgerii procedurii de echivalare poate să fie înmatriculat în an 
superior doar în condițiile în care nu se depășește cifra de școlarizare aprobată pentru programul respectiv. 
 
Art. 31. În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune următoarele documente: 
1) chestionarul de testare; 
2) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în  valoarea taxei de înscriere la concurs); 
3) cerere de înscriere, pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, respectând datele menționate în Anexa 1; 
4) 2 fotografii tip buletin; 
5) diplomă  de  bacalaureat  în original  sau  diplomă  echivalentă  sau  adeverinţă  eliberată  de instituţia de 

învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală, notele de la probele din examenul de 
bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (adeverinţa este valabilă 
pentru absolvenţii din anul şcolar 2017); 

6) diploma de absolvire a învăţământului universitar (original sau copie); 
7) anexa cu note/suplimentul de diplomă pentru studiile absolvite (original sau copie); 
8) cerere de echivalare; 
9) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui 

posesorului); 
10) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui 

posesorului); 
11) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere; 
12) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, 

atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 
Educaţiei Naționale. 

 
Art. 32. a) Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi şi devin studenţi pe baza următoarelor acte: 
1) cererea de înmatriculare, depusă de candidat la secretariatul facultăţii în perioada de timp specificată în tabelul 

nr. 1; 
2) chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei; 
3) dovada de achitare a 1000 lei din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii în care a fost 

admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2017-2018; 
4) Contractul de studii şi anexa pentru anul de studii în care a fost înscris, semnate de candidat. 
5) Studenții înmatriculați pe locuri subvenționate vor prezenta documentele în original până la data stabilită de 

metodologia proprie fiecărei facultăți. 
6) Înmatricularea candidaţilor  declaraţi  admişi  în  urma  concursului  de  admitere  se  face  prin  decizie a 
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rectorului.   
7) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic valabil pentru 

întreaga perioadă de şcolarizare la programul / programele de studii la care au fost admişi. 
 
II. 5. Înmatricularea olimpicilor 
 
Art. 33. 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 Naționale, 
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),  vor primi notă maximă la componenta a doua a mediei de admitere, respectiv NProba_oblig_profil;. 

 
Partea a III-a Admiterea la studii de masterat 

III.1. Candidaţii la concursul de admitere 
 
Art. 34. a) Candidaţii la admitere pentru studii de masterat sunt  absolvenţi cu examen de diplomă sau diplomă de 
licenţă echivalentă ai universităţilor acreditate. 

b) În condiţiile paragrafului a) pot candida la admitere, fără nici o 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. 
c) românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe 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 şi Cercetării Ştiinţifice pentru aceştia. 
 
Art. 35. 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). 

b) Candidaţii la studii universitare de masterat trebuie sa respecte toate condițiile de admitere cerute de legislația în 

vigoare în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea 1/2011. 
 
Art.36. 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, dar poate fi admis doar la un singur program pe locuri finanţate 
din fonduri publice. 

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, pentru un singur program de studii 
 

III.2. Desfăşurarea concursului de admitere  
 

Art. 37. În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune următoarele documente: 
a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în  valoarea taxei de înscriere la concurs); 
b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, respectând datele solicitate în Anexa 1); 
c) 2 fotografii tip buletin; 
d) diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 

2017 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor); candidaţii 
care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor 
prezenta: 

- copia diplomei de licenţă / absolvire  sau a adeverinţei înlocuitoare; 
- adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost depusă la altă facultate; 
- copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior. 

e) foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie); 
f) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui 

posesorului); 
g) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui 

posesorului); 
h) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei; 
i) dovada de achitare a 1000 lei din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii în care a fost admis, 

stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2017-2018; 
j) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul); 
k) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul 

de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei 

Naționale.  
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Art. 38. Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate în tabelul 2, la sediul fiecărei 
facultăţi. Secretariatul facultăţii primeşte şi verifică dosarul de concurs al candidatului, efectuează înscrierea şi 
eliberează legitimaţia de concurs. Situaţia înscrierilor se va afişa zilnic la avizierul facultăţii destinat concursului de 
admitere. 
 
Art. 39. Concursul de admitere pentru studii de master la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare se 
desfăşoară pentru fiecare domeniu şi specializare solicitată, aflată în oferta educaţionala a facultăţii. Candidatul 
trebuie să completeze tabelul opţiunilor din cererea de înscriere, în ordinea preferinţelor.  

 
Art. 40. a) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere obţinuta de candidat (calculată conform 
procedurii de la art. 8) şi după opţiunile candidaţilor pentru domeniile de concurs (opţiuni pentru locurile „fără taxă” şi 
opţiuni pentru locurile „cu taxă”).  

Se procedează în felul următor : 
- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a de admitere; 
- 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. 
b) Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se face în funcţie de următoarele 

criterii (menţionate în ordinea priorităţii de aplicare): 
- media de absolvire a studiilor de licenţă, 
- specializarea pe care a absolvit-o la ciclul de licenţă (cea mai apropiata de programul de studii de master in cauza) .  

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

 
Art. 41. a)   Candidaţii  declaraţi  admişi  sunt  înmatriculaţi  numai  pe  baza  următoarelor  acte  depuse  la 
secretariatul facultăţii, în perioada de înmatriculări precizată în tabelul 2 : 
- cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate); 

- diploma de absolvire a studiilor universitare cu care a participat la concurs (în original pentru candidaţii admişi pe 
locurile finanţate de la buget); 
- dovada  de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei; 

- dovada de achitare a 40% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii în care a fost admis, 
stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2017/2018; 
- Contractul de studii semnat de candidat. 
b) candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de studii în original. 
c) un candidat admis poate beneficia de finanţare din fonduri publice o singură dată pentru ciclul de studii universitare 
de masterat.  
 
Art. 42. a) Candidaţii declaraţi admişi care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzuta în tab. 2 îşi pierd această 
calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie următorilor candidaţi care în urma concursului de admitere au obţinut 
media minimă 6 (sase), în ordinea mediilor pentru fiecare program de masterat, fără redistribuire între programe. 
b) redistribuirea se face în data de 16 septembrie 2017, iar înmatricularea candidaţilor admişi prin redistribuire se face 
în data de 17 septembrie. 
c) după redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere 2017 și înmatriculaţi la fiecare 
program de studii se face publică prin afişare la avizierul facultăţii; 
d) studenții înmatriculați pe locuri subvenționate vor prezenta documentele în original până la 30 septembrie 2017.  
 
Art. 43. a) În situaţia în care, după înmatriculare, la data de 17 septembrie 2017, sunt programe la care numărul 
studenţilor înmatriculaţi este mai mic de 30, în anul universitar 2017-2018 nu se organizează şcolarizarea pentru 
programele respective, cu excepția programelor de master cu predare în limbi străine / internaționalizate, pentru 

care numărul minim de studenți este de 15. 
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.  
 
III. 3. Contestații 
Art. 44. a) Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE. La 
cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea contestatarului.   
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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Partea a IVa Admiterea la studii  universitare de doctorat 
IV.1. Candidaţii la concursul de admitere 

 
Art. 45. 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. 

 
Art. 46. Provenienţa candidaţilor în funcţie de specializările/domeniile de studii  de licenţă/diplomă absolvite  este 
prevăzută pentru fiecare domeniu de studii în metodologiile proprii de admitere ale facultăţilor acreditate I.O.S.U.D. 
 

IV.2. Desfăşurarea concursului de admitere 
 
Art. 47. Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează conform metodologiilor proprii de admitere ale facultăţilor 
acreditate I.O.S.U.D., la sediul fiecărei facultăţi organizatoare de studii universitare de doctorat, în domeniul solicitat 
de candidat, după o metodologie stabilită de Consiliul Şcolii Doctorale aparținând Universității din Piteşti. 
 
Art. 48. Organizarea și desfășurarea concursului de admitere este prevăzută pentru fiecare domeniu de studii în 
metodologiile proprii de admitere ale facultăţilor acreditate I.O.S.U.D. 
 
Art. 49. Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea examenului de admitere, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
 
Art. 50. Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt prevăzute în Regulamentul   I.O.S.U.D al Universităţii 
din Piteşti. 
 

 
Partea a V-a 

 Organizarea concursului de admitere 
 
Art. 51. 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 în  Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi 
Calculatoare se constituie, prin decizia Rectorului Universităţii din Piteşti, COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE . 
c) Decanul este președintele COMISIEI DE ADMITERE PE FACULTATE și propune structura acestei comisii, care va 
fi numită prin decizia Rectorului Universității din Pitești. 
 
Art. 52. 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 şi metodologia proprie de admitere cu întreg 

personalul implicat în activităţi legate de admitere; 
c) face cunoscut prezentul Regulament de admitere şi metodologiile de admitere proprii facultăților potenţialilor 

candidaţi la concursul de admitere; 
d) pregătește spaţiile alocate pentru primirea candidaţilor şi pentru desfăşurarea altor activități specifice procesului 

de admitere; 
e) întreprinde demersuri pentru asigurarea necesarului de: 
- documente imprimate pentru înscrierea candidaţilor; 
- rechizite şi consumabile de birou; 
- echipamente de calcul şi de tipărire necesare constituirii bazei de date cu candidaţii şi   prelucrării rezultatelor 
concursului. 
 
Art. 53. În perioada concursului de admitere şi până la finalizarea acestuia, COMISIA DE ADMITERE PE 
FACULTATE desfăşoară următoarele activităţi: 
a) veghează, pe toată durata concursului de admitere, la menţinerea unui climat  normal de lucru şi asigurarea 

deplinei securităţi a documentelor comisiei şi ale candidaţilor; 
b) întocmeşte listele ce vor fi afişate la finalizarea examenului; 
c) organizează activitatea de primire a contestaţiilor; 
d) pune la dispoziţia COMISIEI CENTRALE DE ADMITERE baza de date precum şi orice alte documente privind 

concursul de admitere; 
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e) ia măsuri de conservare a documentelor admiterii. 
 
Art. 54. Cadrele didactice precum şi alte persoane  angrenate în concursul de admitere, care se abat de la 
respectarea normelor de desfăşurare a concursului sau care, prin activitatea lor, prejudiciază bună 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. 55.  În cazul reclamării ori constatării unor nereguli la admitere, produse de cadre didactice sau în alte condiţii, 
COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE semnalează cazul COMISIEI CENTRALE DE ADMITERE pentru analiza 
acestuia şi luarea deciziei corespunzătoare.   
 
Art. 56.  a) Contestaţiile cu privire la rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţa COMISIEI CENTRALE  
DE ADMITERE PE UNIVERSITATE care va decide cui vor reveni competenţele în rezolvarea acestora. Decizia 
comisiei de contestaţii este definitivă. 

b)  o contestaţie admisă asupra rezultatului concursului de admitere conduce la modificarea  listelor finale de 
admitere – după caz – la domeniul/specializarea/programul  pentru care a concurat contestatarul, fără suplimentarea 
locurilor „fără taxă”. 
 
Art. 57.  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 2017, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament în legătură cu provenienţa 
candidaţilor şi actele necesare înscrierii şi înmatriculării, fără să se constituie noi formaţii de studiu.   

 
 

Partea a VI-a 
Dispoziţii finale 

Art. 58. a) Prezenta Metodologie a fost dezbătută şi aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din 1 februarie 2017, respectând 
prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 
2017/2018 la Universitatea din Piteşti. 

 
 


