
Tabelul 1. Calendarul desfășurării procesului de admitere 2019 în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de licenţă 
 

 
 

Perioada 

Activități desfășurate 
 
 
Înscriere la 

concurs 

 
 

Proba de 
aptitudini 

Evaluare probă 
de concurs 
(testare a 

cunoștințelor și a 
capacităților 

cognitive) 

 
 

Afişare 
rezultate 

Contestații  
 
 
Înmatriculări 

 
Afișare 

rezultate finale 
concurs de 
admitere 

 
 

depunere 

 
 
soluționare 

SESIUNEA I –  IULIE 2019 
 

10-31 iulie 
 

10-21 iulie 
 

22 iulie 
 

22 iulie 
 
 

23 iulie 

24 de ore de la 
 
 

25-30 iulie 
 
 

31 iulie afișarea 
rezultatelor 

expirarea 
termenului de 

contestare 
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2019 

(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perio adei de înmatriculare după prima sesiune 
 

02-18 
septembrie 

 
02-10 

septembrie 

 
11 

septembrie 

 
11 

septembrie 

 
12 

septembrie 

24 de ore de la  

14-17 
septembrie 

 
18 septembrie afișarea 

rezultatelor 
expirarea 

termenului de 
contestare 

****Pentru  programele  Educație  fizică  și  sportivă,  Sport și  performanță  motrică,  Kinetoterapie și motricitate specială, Artă 
sacră, Artele spectacolului (Actorie) și Muzică înscrierea la concurs se î ncheie pe 20 iulie 2019, iar probele de aptitudini se desfășoară 
î n zilele de 21-22 iulie 2019 
****08-10.07.2019 - desfășurarea activități lor organizatorice și de pregătire a logisticii pentru admitere. La programele  pentru care 
nu se organizează probe de aptitudini, perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin. 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 2. Calendarul desfășurării procesului de admitere 2019 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 

10-31 iulie 10-21 iulie 22 iulie 22 
iulie 23 iulie 

24 de ore de la 
 
 

25-30 iulie 
 
 

31 iulie afișarea 
rezultatelor 

expirarea 
termenului de 

contestare 

02-18 
septembrie 

02-10 
septembrie 

11 
septembrie 

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 
Note: 
- rezultatele finale pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat 2019 vor fi afișate la 13.07.2019; 
- rezultatele finale pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2019 vor fi afișate la 07.09.2019. 
 


