
 
Informații privitoare la desfășurarea concursului de admitere 

pentru programele de licenţă de la FECC  
sesiunea septembrie 2017  

 

1. Locuri disponibile pentru concursul de admitere la programele de licenţă 
de la FECC – sesiunea septembrie 2017 

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare (FECC) organizează 
concurs de admitere în sesiunea septembrie 2017 la următoarele programe de 
studii universitare de licenţă:  

Programul de studii Locuri 
subvenţionate Locuri cu taxă Locuri etnie romă 

(fără taxă) 
Electronică Aplicată (EA) - 25 1 
Reţele şi Softare de 
telecomunicaţii (RST) - 14 - 

Calculatoare (C) 1 35 2 
Electromecanică (EM) - 43 1 
 

2. Calendarul concursului de admitere studii de licenţă sesiunea septembrie 
2017 

- Înscrierea la concurs 01-11 septembrie 2017  
- Afisare rezultate 12 septembrie 2017  
- Depunere contestații – 24 de ore de la afisarea rezultatelor 
- Soluționare contestații - 24 de ore de la depunerea contestațiilor 
- Perioada înmatriculări 14-15 septembrie 2017 
- Afişare rezultate finale concurs de admitere 16 septembrie 2017 
 
Notă. Perioada de înscrieri şi înmatriculări se prelungeşte până la 25 septembrie 
2017 pentru locurile care vor rămâne libere după 16 septembrie 2017 



 
3. Acte necesare 

 
În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune (actele 

necesare înscrierii la concursul de admitere):  
a) chestionarul motivational (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, la 
înscriere);  
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, la înscriere);  
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.  
 



4. Admiterea candidaţilor 
 
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. 

Candidatul la concursul de admitere va completa obligatoriu, în ordine 
consecutive, opțiunile pentru programele de studii dintr-un domeniu de licență, 
prezente în oferta educațională a facultății.  

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.  

Pentru toate domeniile/programele de studii, concursul de admitere va 
conține o probă de concurs sub forma unui test (chestionar) motivaţional.  

Candidaţii vor depune testul, datat şi semnat, în momentul înscrierii la 
concursul de admitere, acesta fiind parte integrantă a dosarului candidatului.  

Probele de concurs sunt eliminatorii şi se vor evalua cu calificativul 
ADMIS/RESPINS. În cazul în care un candidat obţine calificativul „respins” în urma 
evaluării probei de concurs, acesta pierde posibilitatea participării în cadrul 
concursului de admitere.   

La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă vor fi 
luate în considerare, cu pondere egala (50%), nota de la proba scrisă obligatorie a 
profilului (din examenul de bacalaureat) şi media de la examenul de bacalaureat.  

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  (NProba_oblig_profil); 

pondere 50% 
Formula de calcul a mediei de admitere este: 

Madmitere = (MBacalaureat + NProba_oblig_profil)/2 



 
Toate mediile se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare, la data menţionată 
în calendarul admiterii septembrie 2017. 
Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate 
fi mai mică de 5,00 (cinci). 
 
 

5. Alte aspecte 
 

Pentru alte informaţii vă rugăm să consultaţi Metodologia FECC privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 
2017-2018 pe care o regăsiţi la adresa următoare: 
https://www.upit.ro/_document/13552/metodologie_admitere_fecc_2017-
18_rev.pdf  
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