
Informații privitoare la desfășurarea examenului de admitere 

sesiunea septembrie 2018 la programele de master de la FECC 

 
Admiterea la studiile universitare de masterat la FECC se face în conformitate cu 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 

2018-2019 la Universitatea din Piteşti aflat la link-ul: 

https://www.upit.ro/_document/25371/regulament_admitere_2018-2019-revizia_3_final_senat.pdf  

 
1. Programele de master de la FECC în anul universitar 2018-2018 

 
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare (FECC) organizează sesiune de admitere în 
septembrie 2018 la următoarele programe de studii universitare de master: 
 

Nr. Denumire  Forma de învăţământ Număr locuri 

1 

Sisteme electronice 
pentru conducerea 

proceselor industriale 
(SECPI) 

învăţământ cu frecvență, 
forma zi, durata  2 ani 

(program acreditat ARACIS – 
număr maxim 50 de studenţi 

şcolarizaţi) 

14 subvenţionate,  
0 loc subvenţie  pentru candidaţi 
romi,  
1 locuri subvenţie  pentru 
candidaţi din diaspora inclusiv R. 
Moldova, 
3 locuri subvenționate pentru 
programele de studii care susțin 
domeniile prioritare de dezvoltare 
ale României   
32 locuri cu taxă (3200 lei/an) 

2 
Inginerie electronică şi 

sisteme inteligente (IESI) 

învăţământ cu frecvență, 
forma zi, durata 2 ani 

(program acreditat ARACIS – 
număr maxim 50 de studenţi 

şcolarizaţi) 

13 subvenţionate, 
0 loc subvenţie  pentru candidaţi 
romi,  
1 locuri subvenţie  pentru 
candidaţi din diaspora inclusiv R. 
Moldova, 
3 locuri subvenționate pentru 
programele de studii care susțin 
domeniile prioritare de dezvoltare 
ale României   
33 locuri cu taxă (3200 lei/an) 

3 
Sisteme de conversie a 

energiei (SCE) 

învăţământ cu frecvență, 
forma zi, durata 2 ani 

(program acreditat ARACIS – 
număr maxim 50 de studenţi 

şcolarizaţi) 

13 subvenţionate, 
1 loc subvenţie  pentru candidaţi 
romi,  
0 loc subvenţie  pentru candidaţi 
din diaspora inclusiv R. Moldova, 
3 locuri subvenționate pentru 
programele de studii care susțin 
domeniile prioritare de dezvoltare 
ale României   
33 locuri cu taxă (3200 lei/an) 

 

https://www.upit.ro/_document/25371/regulament_admitere_2018-2019-revizia_3_final_senat.pdf


Candidaţii pot fi absolvenţi ai oricăror programe de studii de licenţă acreditate sau autorizate, 

indiferent de domeniu, din Universitatea din Piteşti sau alte universităţi, care doresc să urmeze 

programele de studii de master menţionate.  

 

Prezentarea programelor de master se află la următorul link:  

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-

calculatoare-2/departamentul-de-electronica-calculatoare-si-inginerie-electrica-decie/programe-de-

master-decie  

2. Acte necesare la înscriere 

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);  

c) 2 fotografii tip buletin; 

d) diploma de bacalaureat în original sau diploma 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: - copia diplomei de licenţă / absolvire  sau a 

adeverinţei înlocuitoare; - 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);  

j) 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. 
 

3. Calendarul admiterii pentru studiile universitare de masterat 

- Înscrierea la concurs 01-10 septembrie 2018 

- Proba de concurs 11 septembrie 2018, ora 15, Corp T, Campus Târgu din Vale 

- Afişare rezultate 12 septembrie 2018 

- Depunere contestații – 24 de ore de la afisarea rezultatelor (12 septembrie 2018) 

- Soluționare contestații - 24 de ore de la depunerea contestațiilor (13 septembrie 2018) 

- Perioada înmatriculări 14-17 septembrie 2018 

- Afişare rezultate finale 18 septembrie 2018 

 

 

 

 

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/departamentul-de-electronica-calculatoare-si-inginerie-electrica-decie/programe-de-master-decie
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/departamentul-de-electronica-calculatoare-si-inginerie-electrica-decie/programe-de-master-decie
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/departamentul-de-electronica-calculatoare-si-inginerie-electrica-decie/programe-de-master-decie


4. Desfășurarea concursului de admitere 

Concursul de admitere pentru studiile de master la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi 

Calculatoare se desfăşoară pentru fiecare domeniu şi specializare solicitată, aflată în oferta 

educaţionala a facultăţii. Candidatul trebuie să completeze tabelul opţiunilor din fișa de înscriere, în 

ordinea preferinţelor. 

Proba de concurs se desfășoară sub forma unui test de tip grilă cu 18 întrebări, fiecare cu câte 4 

variante de răspuns, dintre care doar unul singur este corect.  

Durata probei este de 90 de minute. 

 

Clasificarea candidaţilor se face pe baza mediei aritmetice a următoarelor două rezultate obţinute de 

candidat:  

- media generală la examenul de licenţă/diplomă din domeniul cel mai apropiat (MLicenta) având 

ponderea de 50%;  

- nota la proba scrisă obligatorie (1-10), bazată pe o grila cu itemi comuni si specifici masterului, 

NGrila_master, având ponderea de 50%,  
  

 

Formula de calcul a mediei de admitere: 

MAdmitere = (MLicenta + NGrila_master)/2; 

Toate mediile se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere obţinuta de candidat (calculată 

conform celor de mai sus) şi după opţiunile candidaţilor pentru domeniile de concurs (opţiuni pentru 

locurile „fără taxă” şi opţiuni pentru locurile „cu taxă”).   

Se procedează în felul următor :  

- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei de admitere;  

- se testează media fiecărui 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. 

Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se face în funcţie de următoarele 

criterii (menţionate în ordinea priorităţii de aplicare):  

- media de absolvire a studiilor de licenţă,  

- specializarea pe care a absolvit-o la ciclul de licenţă (cea mai apropiata de programul de studii de 

master in cauza) .   

În condiţiile imposibilităţii departajării candidaţilor după criteriile de mai sus, Comisia Centrală de 

Admitere pe Universitate va decide asupra situaţiei particulare. 

Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE. La 

cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea contestatarului. Decizia comisiei de 

contestaţii este definitivă. 

 

În cazul în care unul dintre programele de studii de master nu îndeplinește condițiile de funcționare 

(minimum 25 de masteranzi / program), studenții masteranzi declarați admiși la respectivul 

program pot opta să se transfere (în limita locurilor disponibile) la alt program de master, 



păstrându-și locul obținut în urma concursului de admitere (admis cu taxă / admis fără taxă) şi fără 

a susține un alt concurs de admitere. 

 

5. Disciplinele pentru proba de concurs 

Candidații pot opta la înscriere (prin completarea Fișei de înscriere) pentru din una următoarele 3 

variante de grupuri de câte 2 discipline din care se formulează întrebările pentru proba de concurs: 

Varianta 1  

Disciplina 1 Circuite electronice fundamentale 

Disciplina 2 Circuite integrate digitale 
 

Varianta 2  

Disciplina 1 Proiectare logică 

Disciplina 2 Programare orientată pe obiecte 
 

Varianta 3  

Disciplina 1 Teoria circuitelor electrice 

Disciplina 2 Maşini electrice 
 

Oricare variantă poate fi aleasă de un candidat pentru disciplinele de la proba de concurs, 

indiferent de programul de studii universitare de master pentru care optează la înscriere.  

 

 

6. Tematicile disciplinelor probei de concurs  

Tematicile disciplinelor din cadrul probei de concurs se regăsesc în următoarea pagină web: 

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-

calculatoare-2/fecc-admitere/informatii-programe-de-master  

Se recomandă candidaților să parcurgă culegerile de probleme aflate în pagina: 

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-

calculatoare-2/studentifecc/finalizare-studii-licenta   

 

7. Acte necesare la înmatriculare 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se derulează în perioada 14-17 septembrie 2018, la 

sediul facultăţii (secretariat). 

Documente necesare: 

a) cererea de înmatriculare, formular tipizat pus la dispoziţie la înmatriculare, completat şi semnat  

de candidat în perioada de timp specificată, 14-17 septembrie 2018; 

b) diploma de absolvire a studiilor universitare cu care a participat la concurs (în original pentru 

candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);   

c) dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;  

d) 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 (pentru masteranzii 

înmatriculaţi pe locuri cu taxă); 

e) Contractul de studii şi anexa pentru anul de studii în care a fost înscris, puse la dispoziţie la 

înmatriculare, semnate de candidat.  

f) masteranzii înmatriculați pe locuri subvenționate 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). 

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/fecc-admitere/informatii-programe-de-master
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/fecc-admitere/informatii-programe-de-master
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/studentifecc/finalizare-studii-licenta
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/studentifecc/finalizare-studii-licenta


Înmatricularea candidaţilor  declaraţi  admişi  în  urma  concursului  de  admitere  se  face  prin  

decizie a rectorului.    

După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic valabil 

pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul / programele de studii la care au fost admişi.  

 

8. Alte precizări 

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 

12.00), și se afişează în ziua de 17 septembrie la ora 13.00.  Înmatricularea candidaţilor admişi prin 

redistribuire se face în ziua de 17 septembrie, între orele 13.00 – 15.00.  

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. 

d) 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 2018 la ora 1200.  

e) 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.  

f) 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 2018, orele 12.00, prezenţa candidaţilor fiind 

obligatorie. În caz contrar, redistribuirea se face de Comisia de admitere.  

 

 

 

DECAN                                                                 DIRECTOR DEPARTAMENT 

Conf. univ. dr. ing. Mihai OPROESCU               Prof. dr. ing. Gheorghe ŞERBAN 


