
ADMITERE CONVERSIE 

 

La programele de conversie profesională se pot înscrie cadrele didactice încadrate 

în sistemul de învăţământ preuniversitar care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile 

universitare de licenţă sau echivalente.  

Criteriile de admitere la unul dintre programele de conversie profesională sunt:  

- Candidatul să fie absolvent cu diplomă de licență sau echivalentă a unui program 

de studii universitare acreditat;  

- Să fie încadrat în sistemul de învățământ preuniversitar.  

Acte la înscriere: 

1. declaraţie de consimţământ și informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal (anexa 1);  

2) diplomă de licență și supliment la diplomă;  

3) diplomă de bacalaureat și foaia matricolă ( din care să rezulte mediile anilor de studii). 

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 prin care să se facă dovada calităţii de cadru didactic activ emisă de 

unitatea şcolară în care este încadrat; 

  

Media de admitere = medie aritmetică între Media anilor de studii (50%) + Medie 

licență (50%) 

Criterii departajare: media la bacalaureat 

Concursul de admitere la studiile universitare de conversie, organizat în cadrul 

Universității din Pitești, presupune parcurgerea următoarelor activități: 

 a) Înscriere on-line la concurs;  

b) Afişarea rezultatelor, respectiv a listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile cu 

taxă şi a celor respinşi; 

 c) Înmatricularea;  

d) Afişarea rezultatelor finale, respectiv a listelor cu candidaţii admişi pe locuri cu 

taxă şi a celor respinşi.  

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

următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii în perioada de înmatriculări:  

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

descărcată din baza de date a admiterii);  



2) diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original sau copie legalizată a 

diplomei de bacalaureat și a foii matricole, însoțite de adeverință din care să rezulte că 

actele în original au fost depuse la altă facultate;  

3) diploma de licență și suplimentul la diplomă, în original sau copie legalizată, 

însoțite de adeverință din care să rezulte că actele în original au fost depuse la altă 

facultate;  

4) o fotografie tip buletin;  

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

6) cartea de identitate (copie);  

7) certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu 

originalul)  

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

9) – adeverinţă prin care să se facă dovada calităţii de cadru didactic activ emisă de 

unitatea şcolară în care este încadrat;  

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: RO13TREZ04620F331700XXXX; - 

Cod fiscal: 4122183 - cu precizarea: Taxă de înmatriculare conversie – 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. 11));  

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

la dispoziție de către comisia de admitere a facultății). 


