
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE 

 

ÎNMATRICULĂRI – SEPTEMBRIE 2021 

 

Pentru înmatriculări, candidații declarați admiși sunt așteptați în perioada 14-15 septembrie la  

sediul Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare, str. Târgu din Vale nr. 1, Corp T, 

după următorul orar: 

 

• 9:00 – 17:00 

 

Acte necesare: 

 

- cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziție de comisia de admitere); 

- diploma de bacalaureat (sau adeverință) și foaia matricolă în original (pentru studenții FECC 

care au absolvit acest an nu este necesară întrucât se regăsește la secretariat); 

- diploma de licență și foaia matricolă sau adeverință de absolvire a unei facultății (pentru 

candidații care se înscriu la programele master) 

- două fotografii tip buletin; 

- certificatul de naștere și copie tip xerox; 

- cartea de identitate și copie tip xerox; 

- certificatul de căsătorie și copie tip xerox; 

- avizul medical eliberat de medicul de familie (original); 

- declarație din care rezultă că a ocupat / nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat 

(pentru studenții care urmează o a doua specializare) – formular pus la dispoziție de membrii 



comisiei de Admitere; 

- adeverința care atestă apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a 

romilor recunoscută oficial - original. 

- dovada de achitare a taxei de înmatriculare de 100 lei. Achitarea taxelor de înmatriculare 

și/sau de studii se poate face la Casieria Universității sau prin ordin de plată/mandat poștal, 

achitat prin orice Bancă Comercială sau oficiu poștal în contul deschis la Trezoreria din 

Pitești: 

Beneficiar: Universitatea din Pitești 

Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX; 

Cod fiscal: 4122183 

cu precizarea: Taxă de înmatriculare licență/master – Admitere 2021. 

- dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de școlarizare aferentă programului de studii la 

care a fost admis, dacă a fost admis la taxă (adică 1950 lei pentru cei care se înmatriculează 

la program licență sau 1750 lei pentru cei care se înmatriculează la master). In cazul în care 

în urma redistribuirii, care se va anunța pe 15 septembrie la ora 17:15, studenții de la locuri 

cu taxă ajung pe locuri subvenționate atunci aceștia își pot recupera taxa de școlarizare. 

- declarație de consimțământ și nota de informare GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal, descărcate din platforma de admitere. 


