
UNIVERSITATEA DIN PTEȘTI 
DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL 
Nr. 4647/28.04.2017 

1 
 

MINUTA 

DIRECȚIEI SECRETARIAT GENERAL DIN DATA DE 28.04.2017 

 

1. Clarificări privind responsabilitatea secretarului care gestionează studenți la înmatricularea 

candidaților declarați admiși în urma sesiunii de admitere 2017: 

La admiterea 2017, în vederea înmatriculării candidaților declarați admiși în condiții regulamentare,  se respectă 

următoarele acte normative: 

- Legea 1/2011; 

- ORDIN nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat; 

- HOTĂRÂREA nr. 140 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru 

anul universitar 2017-2018; 

- HOTĂRÂREA nr. 117 din 16 martie 2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de 

master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018; 

- ORDIN nr. 3236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare 

a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor 

de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate; 

- ORDIN nr. 3473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a 

cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018; 

- Regulamentul de admitere 2017 aprobat de către Senatului Universității din Pitești. 

Candidații care dețin diplomă de învățământ de scurtă durată (Legea 84/1995) și Atestat de echivalare obținut în 

baza Ordinului nr. 5553/2011 nu se pot înscrie la admiterea pentru studii universitare de masterat. 

Atestatul de echivalare obținut de titulari în baza OMECTS nr.5553/2011 este valabil doar pentru ocuparea de funcții 

didactice în învățământul preșcolar și preuniversitar obligatoriu și nu reprezintă diplomă de licență sau echivalentă. 

 

2. Clarificări privind desfășurarea examenului de finalizare a studiilor 2017 

(diplomă/licență/dizertație). 

Examenul de finalizare a studiilor (diplomă/licență/dizertație) se desfășoară cu respectarea ORDINULUI  nr. 

6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor 

de licenţă/diplomă şi disertaţie și a Regulamentului de finalizare a studiilor aprobat de către Senatul Universității din 

Pitești. 

Pentru absolvenții altor Universități care se înscriu la examenul de finalizare în cadrul Universității din Pitești, 

secretara care gestionează absolvenții respectivi va întocmi un proces verbal de verificare a școlarității de la admitere 

și până la absolvire. 

3. Continuarea completării Registrelor matricole la zi până cel mai târziu 30 mai 2017; 

 

4. Înaintarea documentelor absolvenților care au fost declarați admiși în urma promovării 

examenului de finalizare a studiilor din sesiunea FEBRUARIE 2017, la compartimentul Acte de 

studii - Rectorat (inclusiv suplimentele la diplomă). Termen: 5 mai 2017; 

 

 

5. Comanda de tipizate (acte de studii) pentru promoția 2017. Termen: 5 mai 2017. 

 

SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE 
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