
EXTRAS din
REGULAMENT privind

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

CAPITOLUL I.
Prevederi generale privind organizarea și desfășurarea admiterii

Art. 2. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI organizează concurs de admitere pentru următoarele
cicluri de studii universitare:

a) pentru ciclul de studii universitare de licenţă: pe domenii de licență, la
specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) pentru ciclul de studii universitare de masterat: pe domenii de masterat, la programele
de studii universitare de masterat acreditate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) pentru ciclul de studii universitare de doctorat: pe domeniile de studii universitare de
doctorat aprobate de Ministerul Educaţiei Naționale.

Art. 3. Un candidat va plăti o singură taxă de înscriere la concursul de admitere în universitate și
va depune un singur dosar de înscriere la o facultate, indiferent de numărul opțiunilor pentru
programele de studii din cadrul facultății respective. Se pot depune mai multe dosare de înscriere
la mai multe facultăți din cadrul universității, în baza unei singure taxe de înscriere.

Art. 4. În condițiile Art. 2, literele a) și b), candidatul la concursul de admitere va completa
obligatoriu în ordine consecutivă opțiunile pentru programele de studii dintr-un domeniu de
licență/masterat, prezente în oferta educațională a unei facultăți și în fișa de înscriere.

Art. 6. a) Admiterea candidaților pentru ciclul universitar de masterat în cadrul Universității din
Pitești se face pe baza PROBELOR DE CONCURS, respectiv a unei probe scrise și/sau orale
pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu. La calculul mediei generale de
admitere la studii universitare de masterat pot fi luate în considerare şi mediile obţinute la
examenul de licenţă/diplomă. Probele de concurs aferente domeniilor / programelor de studii
universitare de masterat sunt prezentate în Anexa nr. 3.
b) Stabilirea bibliografiei cuprinzând lucrări de specialitate din domeniu şi anunţarea acesteia
pentru proba scrisă și/sau orală sunt de competenţa fiecărei facultăți din structura Universității
din Pitești. Bibliografia se stabilește prin hotărârea Consiliului Facultății în termen de 10 zile de
la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
c) Probele de concurs și criteriile de selecţie și de clasificare a candidaţilor în vederea ocupării
locurilor finanțate din fonduri publice (fără taxă) și a celor cu taxă sunt identice pentru
programele de studii dintr-un domeniu în conformitate cu Anexa nr. 3.
d) Probele de concurs și criteriile de departajare şi de clasificare a candidaţilor sunt anunţate

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL
CALITĂȚII ȘI PROGRAME UNIVERSITARE

EXTRAS DIN REGULAMENT
privind

ORGANIZAREA ŞI
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

DE ADMITERE PENTRU ANUL
UNIVERSITAR 2018/2019

LA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

COD: REG-CMCPU-04

Ediţia 5

Revizia 3

Nr. de ex. 2
Nr. pagini: 42

Exemplar nr. 1



REGULAMENT
privind

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR

2018/2019
LA

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
COD: REG-CMCPU-04

Ediţia 5

Revizia 3

2

public și nu pot fi modificate pe toată perioada cuprinsă între aprobarea lor în Senatul
Universității şi până la încheierea concursurilor de admitere din luna septembrie.
e) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau ponderată a notelor obținute
la probele concursului de admitere, conform Anexei nr. 3. Media se calculează cu două zecimale,
fără rotunjire.
f) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică
de 6,00 (şase).
g) Criteriile de departajare a candidaților pe domenii / programe de studii, în cazul mediilor
generale egale obținute la concursul de admitere, sunt prezentate în Anexa nr. 4.
Art. 7. a) În cazul probelor scrise și/sau orale la anumite discipline, acestea sunt susţinute în
limba română, în limba minorităţilor naţionale în care au fost studiate la liceu aceste discipline
sau în limbă străină (engleză, franceză, spaniolă, germană), dacă această limbă reprezintă
specializarea.
b) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, admiterea
conţine în mod obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, pentru limba de
predare, când admiterea se susține în limba română.

Art. 8. a) Cetățenii statelor Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic
European și ai Confederației Elvețiene pot participa la toate ciclurile de studii, în aceleași
condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de
școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în străinătate se face înainte de
înscrierea la concurs, conform legislației în vigoare. Cetățenii străini au obligația să prezinte un
Certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de
Ministerul Educației Naționale;
b) Românii de pretutindeni și cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în toate ciclurile
de studii universitare conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor
unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale
pentru aceştia.

Art. 12. Concursul de admitere la studiile universitare de masterat, organizat în cadrul
Universității din Pitești, presupune parcurgerea următoarelor activități:
a) Pregătirea concursului de admitere (aspecte organizatorice și de pregătire a logisticii);
b) Înscrierea la concurs;
c) Desfășurarea probelor de aptitudini;
d) Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini;
e) Afişarea repartizării pe săli a candidaţilor înscrişi pentru susținerea probei de concurs;
f) Susținerea probei de concurs pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu;
g) Afișarea rezultatelor, respectiv a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget şi
la taxă şi a celor respinşi;
h) Depunerea și soluționarea contestațiilor;
i) Înmatricularea;
j) Afişarea rezultatelor finale, respectiv a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la
buget şi la taxă şi a celor respinşi.

Art. 13. Graficul desfăşurării concursului de admitere pentru studii universitare de masterat este
prezentat în tabelul nr. 2. Astfel, în cadrul Universității din Pitești, admiterea se desfăşoară:
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Tabelul 2. Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru
ciclul universitar de masterat

Perioada

Activități desfășurate

Înscriere la
concurs

Proba de
aptitudini

Probă de
concurs

Afişare
rezultate

Contestații

Înmatriculări
Afișare rezultate

finale
concurs de
admitere

depunere soluționare

01-18
septembrie

01-09
septembrie

10
septembrie

10/11
septembrie

12
septembrie

24 de ore de la

14-17
septembrie 18 septembrie

afișarea
rezultatelor

expirarea
termenului de

contestare
****La programele  pentru care nu se organizează probe de aptitudini perioada de înscriere se
prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.

Art. 14. a) Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi se achită odată cu
înscrierea la concursul de admitere.
b) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi:

- potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor
de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de
gratuitate la cazare în cămine;

- bursieri ai statului român;
- orfani de ambii părinţi;
- copiii eroilor și martirilor Revoluţiei din decembrie 1989;
- copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti;
- copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

c) Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza actelor
originale de înscriere la concursul de admitere şi a actelor prezentate de candidaţi, din care
să rezulte că aparţin categoriilor enumerate anterior.
d) Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată în cadrul Universităţii din
Piteşti.

Art. 15. (a) Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere
a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de
către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens.
(a) În vederea obținerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor,

candidații trebuie să prezinte documentele în original.

CAPITOLUL III
Admiterea la studii universitare de masterat

III. 1. Candidaţii la concursul de admitere
Art. 38. Candidaţii la admitere pentru studii de masterat sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă
sau echivalentă.

Art. 39. a) În funcţie de studiile absolvite, admiterea candidaţilor la studii universitare de
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masterat se desfăşoară prin concurs de admitere în ciclul de studii universitare de masterat
pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (conform
Legii nr. 288/2004), precum şi pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă
a studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995).

Art. 40. a) Un candidat poate participa la admiterea la mai multe programe de masterat din
Universitatea din Piteşti sau din alte instituţii de învăţământ superior din ţară, dar poate fi admis
doar la un singur program pe locuri finanţate din fonduri publice.
b) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student, concomitent, la cel mult două programe
de studii, indiferent de instituţia de învăţământ care le oferă.
c) Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în
vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior și pentru un singur program de
studii.

III. 2. Desfăşurarea concursului de admitere
Art. 41. În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune următoarele
documente:

a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la
concurs);

b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, respectând datele solicitate în
Anexa 1);

c) 2 fotografii tip buletin;
d) diplomă  de  bacalaureat în original sau  diplomă  echivalentă;
e) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);
f) diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se

exceptează absolvenţii promoţiei 2018 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are
consemnată şi media de finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu
acte originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta:
- adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost
depusă la altă facultate;
- copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.

g) foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie);
h) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul

se va restitui posesorului);
i) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul

se va restitui posesorului);
j) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
k) dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii

în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2018-2019;
l) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
m) 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.

Art. 42. Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate în tabelul 2, la
sediul fiecărei facultăţi. Secretariatul facultăţii primeşte şi verifică dosarul de concurs al
candidatului, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţia de concurs. Situaţia înscrierilor se va
afişa zilnic la avizierul facultăţii destinat concursului de admitere.
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Art. 43. a) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la
concursul de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, precum și în
ordinea opțiunilor precizate de candidat în fișa de înscriere (opţiuni pentru locurile finanţate de
la buget şi opţiuni pentru locurile cu taxă), astfel:

- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale;
- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate; dacă acesta

poate ocupa un loc la prima opţiune îl ocupă iar, dacă la acea opţiune nu mai sunt
locuri, se testează dacă poate ocupa un loc la opţiunea a II-a; dacă mai sunt locuri
la această opţiune va ocupa un loc, iar dacă nici aici nu mai sunt locuri se
testează dacă poate ocupa un loc la opţiunea a III-a ş.a.m.d. până la ultima opţiune;

- se trece la candidatul următor şi operaţiunile se reiau începând cu prima opţiune a
acestuia.

b) Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se face în funcţie de
criteriile prevăzute în Anexa nr. 4.

Art. 44. Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în
tabelul 2.

Art. 45. a) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi numai pe baza următoarelor
acte depuse la secretariatul facultăţii, în perioada de înmatriculări precizată în tabelul 2 :

- cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate);
- diploma de absolvire a studiilor universitare cu care a participat la concurs (în

original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
- dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de

studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar
2018/2019;

- Contractul de studii semnat de candidat.
b) Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele
de studii în original (diplomă  de  bacalaureat, foaia matricolă pentru anii de liceu, diploma de
absolvire a învăţământului universitar, anexa cu note/suplimentul de diplomă).

Art. 46. a) Candidaţii declaraţi admişi care nu s-au înmatriculat în perioada 14-17
septembrie îşi pierd această calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie următorilor
candidaţi care în urma concursului de admitere au obţinut media minimă 6,00 (șase), în ordinea
mediilor pentru fiecare program de masterat, fără redistribuire între programe.
b) Redistribuirea se realizează de către Comisia de admitere în ziua de 17 septembrie 2018 (ora
1200), și se afişează în ziua de 17 septembrie la ora 1300. Înmatricularea candidaţilor admişi prin
redistribuire se face în ziua de 17 septembrie, între orele 1300 – 150.
c) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi și înmatriculaţi la fiecare program de
studii în urma concursului de admitere pentru anul universitar 2018 - 2019 se face publică prin
afişare la avizierul facultăţii.

Art. 47. a) În situaţia în care, după înmatriculare, la data de 17 septembrie 2018, sunt programe
la care numărul studenţilor înmatriculaţi este mai mic decât cel stabilit prin Hotărârea Senatului
Universității din Pitești, în anul universitar 2018-2019 nu se organizează şcolarizarea pentru
programele respective. Aceste programe vor fi anunţate în ziua de 17 septembrie la ora 1200.



REGULAMENT
privind

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR

2018/2019
LA

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
COD: REG-CMCPU-04

Ediţia 5

Revizia 3

6

b) În condițiile de la litera a), candidații înmatriculați vor fi redistribuiți, prioritar, la programele
de studii din domeniul respectiv, cu respectarea cifrelor de școlarizare aprobate.
c) În condiţiile în care la programele de studii din domeniul respectiv au fost completate
toate locurile scoase la concurs, în vederea redistribuirii candidații înmatriculați pot opta
pentru un alt program de studii din cadrul facultății, dacă există locuri neocupate în urma
concursului de admitere. Redistribuirea va avea loc în ziua de 17 septembrie, orele 1200,
prezenţa candidaţilor fiind obligatorie. În caz contrar, redistribuirea se face de Comisia de
admitere.

III. 3. Contestații
Art. 48. a) Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la COMISIA DE ADMITERE
PE FACULTATE. La cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea contestatarului.
b)Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termenul precizat în tabelul 2.
c) Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
d) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Art. 62. a) Contestaţiile cu privire la rezultatele concursului se depun la COMSIA DE
ADMITERE PE FACULTATE care va decide cui vor reveni competenţele în rezolvarea
acestora, numind o comisie de contestaţii. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
b) admiterea unei contestaţii asupra rezultatului concursului de admitere conduce la modificarea
listelor finale de admitere – după caz – la domeniul/programul de studii pentru care a concurat
contestatarul, fără suplimentarea locurilor finanțate de la buget (fără taxă).
Art. 63. După afişarea rezultatelor finale şi constituirea formaţiilor de studii, conform
structurilor rezultate în urma concursului de admitere, în limita locurilor cu taxă rămase
neocupate se pot efectua înscrieri şi înmatriculări până la data de 30 septembrie 2018 cu
respectarea prevederilor prezentului Regulament în legătură cu provenienţa candidaţilor şi actele
necesare înscrierii şi înmatriculării, fără să se constituie noi formaţii de studiu.



Anexa nr. 3:  Probele de concurs, criteriile de selecție și calculul mediei generale de admitere la studii universitare de masterat pe domenii /
programe de studii

Facultatea Domeniul de studii
universitare de

master

Program de studii Probele de concurs, criteriile de selecție /
calculul mediei generale de admitere

Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie

Ingineria
autovehiculelor

Concepţia şi managementul
proiectării automobilului

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de
absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de
lungă durată, calculată cu relaţia:

2
/ diplomalicentaprom

A

MM
M




unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a anilor de studii, iar
Mlicenţă-diplomă este media examenului de licenţă/diplomă;

Proba 2 – O probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze
aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora
pentru programul de master.
Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de
membrii comisiei de concurs.
Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia:

2
BA

G
MMM 



Ingineria automobilelor
pentru o mobilitate durabilă

Ingineria
transporturilor

Transporturi şi siguranţă
rutieră

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de
absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de
lungă durată, calculată cu relaţia:

2
/ diplomalicentaprom

A

MM
M




unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a anilor de studii, iar
Mlicenţă-diplomă este media examenului de licenţă/diplomă;

Proba 2 – O probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze
aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora



2

Facultatea Domeniul de studii
universitare de

master

Program de studii Probele de concurs, criteriile de selecție /
calculul mediei generale de admitere

pentru programul de master.
Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de
membrii comisiei de concurs.
Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia:

2
BA

G
MMM 



Inginerie industrială

Ingineria şi managementul
fabricaţiei produselor

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de
absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de
lungă durată, calculată cu relaţia:

2
/ diplomalicentaprom

A

MM
M




unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a anilor de studii, iar
Mlicenţă-diplomă este media examenului de licenţă/diplomă.

Proba 2 – O probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze
aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora
pentru programul de master.
Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de
membrii comisiei de concurs.
Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia:

2
BA

G
MMM 



Ştiinţa şi tehnologia
materialelor (interdisciplinar

cu domeniile: Ingineria
autovehiculelor. Chimie)



3

Facultatea Domeniul de studii
universitare de

master

Program de studii Probele de concurs, criteriile de selecție /
calculul mediei generale de admitere

Inginerie şi
management Managementul logisticii

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de
absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de
lungă durată, calculată cu relaţia:

2
/ diplomalicentaprom

A

MM
M




unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a anilor de studii, iar
Mlicenţă-diplomă este media examenului de licenţă/diplomă.

Proba 2 – O probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze
aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora
pentru programul de master.
Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de
membrii comisiei de concurs.
Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia:

2
BA

G
MMM 




