
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
Str. Tg. din Vale, Nr. 1, 110040- Piteşti, România 
Tel.: +40-348-453102 / 453100, Fax.:  +40-348-453123 

 
“CENTRUL DE FORMARE MUNTENIA” 

Str. Doaga nr. 11- Piteşti - 110441, Tel./ fax +40-348-453-197, 
E-mail:   dfc.medurur@yahoo.com 

Web Site:   cfm.upit.ro 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
CENTRUL DE FORMARE MUNTENIA 
FACULTATEA DE MECANICĂ ȘI TEHNOLOGIE 

 
ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERI  

la  
programul de CONVERSIE PROFESIONALĂ  

 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 
 

Beneficiile absolvirii studiilor de conversie profesională: 
 

 DIPLOMĂ DE CONVERSIE PROFESIONALĂ, echivalentul unei diplome de licență, 
însoțită de un SUPLIMENT DESCRIPTIV BILINGV, în domeniul Științe Inginerești 

 
 diploma de conversie profesională conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice 

/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare, “Educație 
tehnologică” 

 
 absolvenții programului de conversie profesională, după finalizarea cu diplomă a ciclului I de 

studii universitare de licență, se încadrează numai în învățământul preuniversitar obligatoriu 
sau pe catedre de pregătire-instruire practică 

 
 după absolvire, gradele didactice obținute la prima specializare sunt valabile și pentru 

specializarea nou obținută, iar noua diplomă obținută conferă aceleași drepturi cu 
specializările anterioare 

 
 DURATA PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR: 2 ani (4 semestre, daca se schimbă domeniu de licenţă)  

/ 1,6 luni (3semestre, daca se schimba specializarea în cadrul aceluiasi domeniu de licenţă) 
 Taxă de înscriere și înmatriculare: 200 lei 
 Taxa programului: 2800 lei/an (se achită eşalonat în rate) 
 INSCRIERI: până la 1.10.2021 
 Sediul CFM: str.Doaga, nr.11, corp A, etaj. I, birou 108, Piteşti, Argeş 
 Contact: tel./fax 0348-453-197/0724.067.367 
 Email:dfc.medurur@yahoo.com 
 ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

 Cerere de înscriere tip (de la secretariatul CFM) 
 Certificat de naştere și de căsătorie (dacă este cazul) (copii legalizate); 
 CI /BI (copie xerox); 
 Diploma de licenţă, foaie matricolă/supliment (copii legalizate); 
 Diploma de Master, pentru cei care au finalizat ciclul I de licenta (Bologna) (copie legalizata) 
 Copie chitanţă achitare taxă de înscriere și înmatriculare (200 de lei); 
 Adeverință de salariat care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învățământul 

preuniversitar al candidatului 
 Adeverință medicală de la medicul de familie din care să reiasă că este apt pentru înscrierea 

la cursuri 


