
DOSARUL CANDIDATULUI  - CONTINUARE STUDII 

Acte necesare la înscriere 

 

Desfăşurarea admiterii pentru candidații care se înscriu pentru continuare studii - 

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

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. Pentru 

candidații care dețin diploma de învățământ superior de scurtă durată conform Legii 84/1995 

și se înscriu la continuarea studiilor, concursul de admitere se desfășoară pentru locurile rămase 

vacante într-un an superior anului I. Dacă numărul de locuri este mai mic decât numărul 

candidaților înscriși admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor, în condițiile 

prezentului regulament.  

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.  

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.  

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 2022) 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) declaraţia de consimţământ și informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal (Anexa 5 a, b);  

(3) diploma 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) cererea de echivalare;  

(6) certificatul de naştere;  

(7) cartea de identitate;  

(8) certificatul de căsătorie – dacă este cazul;  

(9) avizul medical eliberat de medicul de familie;  



(10) 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;  

 

Acte necesare la înmatriculare 

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

din baza de date a admiterii);  

(2) diploma 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 

însoțite de adeverința în care se menționează că actele de studii în original au fost depuse în 

dosarul de înmatriculare la un alt program de studii;  

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

caracter personal (anexa nr. 5a, b); descărcate din baza de date a admiterii şi puse la dispoziţia 

candidaţilor de către Comisia de admitere pe facultate;  

(6) certificatul 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) avizul 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 2022.  

(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 

2022-2023 (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).  


