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Admiterea la studii universitare de masterat
III. 1. Candidaţii la concursul de admitere
Art. 37. Candidaţii la admitere pentru studii de masterat sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau
echivalentă.
Art. 38. a) În funcţie de studiile absolvite, admiterea candidaţilor la studii universitare de 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. 39. 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, putând fi declarat
admis la mai multe programe de studii universitare de masterat.
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. 40. a) În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune următoarele
documente:
1) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la
concurs);
2) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere);
3) 2 fotografii tip buletin;
4) declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1);
5) diplomă de bacalaureat ( sau diplomă echivalentă cu aceasta) în original sau copie
legalizată/copie conform cu originalul);
6) foaia matricolă pentru anii de liceu (sau echivalentă acesteia) în original, copie legalizată sau
certificată conform cu originalul;
7) diploma de licenţă (sau echivalentă) în original, copie legalizată sau certificată conform cu
originalul; se exceptează absolvenţii promoţiei 2020 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare,
dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor;
8) foaia matricolă / suplimentul la diplomă de la programul de licență în original, copie
legalizată/copie certificată conform cu originalul (cu excepția absolvenților promoției 2020);
10) candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de studii de masterat din
afara facultăţii, vor prezenta:
- copie legalizată a diplomei de bacalaureat;
- copie legalizată a foii matricole pentru anii de liceu;
- copie legalizată a diplomei de licență (adeverință de absolvire a examenului de
licență – pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în
2020);
- copie legalizată a foii matricole/supliment la diplomă de la programul de licență (cu
excepția absolvenților promoției 2020);
- adeverință din care să rezulte că diploma de bacalaureat, diploma de licenţă /
adeverința d e absolvire (pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare a
studiilor de licență în 2020), foaia matricolă pentru anii de liceu, foaia matricolă/suplimentul
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la diplomă în original au fost depuse la altă facultate;
11) certificat de naştere (copie legalizată sau certificată conform cu originalul;
12) cartea de identitate (copie);
13) certificat de căsătorie (copie legalizată sau certificată conform cu originalul – dacă este cazul);
14) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere;
15) aviz medical eliberat de medicul de familie;
16) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/ nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat la
un alt program de master în derulare sau absolvit;
17) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
18) 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 și Cercetării;
19) persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru rromi vor prezenta o
adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a
romilor recunoscută oficial.
b) În vederea obținerii certificării conform cu originalul pentru copiile documentelor prevăzute la
punctele 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) candidații trebuie să prezinte documentele în original.
Art. 41. Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate în tabelul 2, la
comisia de admitere. Aceasta 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.
Art. 42. a) În cazul programelor de studii la care s-au înscris persoane de etnie romă, numărul de
locuri care vor fi repartizate electronic candidaților se va calcula scăzând din cifra de școlarizare
maximă aprobată prin Hotărâre de Guvern, a locurilor deja ocupate de persoanele menționate mai
sus.
b) 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.
c) Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se face în funcţie de criteriile
prevăzute în Anexa nr. 5.
d) În situația în care numărul candidaților de etnie romă depășește numărul de granturi alocate pentru
aceste categorii, ierarhizarea acestora se face centralizat la nivelul universității, în ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute la concursul de admitere.
e) Candidații de etnie romă care nu au putut fi declarați admiși în limita numărului de granturi alocate
acestei categorii de persoane, vor fi repartizați pe locuri cu taxă în ordinea opțiunilor precizate de
candidat în fișa de înscriere.
Art. 43. Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în tab. 2.
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Art. 44. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi numai pe baza următoarelor acte
depuse la secretariatul facultăţii, în perioada de înmatriculări precizată în tabelul 2:
1) cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate);
2) diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta și foaia matricolă pentru anii de
liceu (sau echivalenta acesteia) în original;
3) diploma de licenţă (sau echivalentă)/adeverință de absolvire a examenului de licență (pentru
absovenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2020) și foaia
matricolă/suplimentul la diplomă de la programul de licență (cu excepția absolvenților
promoției 2020), în original sau copie legalizată a diplomei de bacalaureat și a foii matricole
pentru anii de liceu, copie legalizată a diplomei de licență sau adeverința de absolvire a
examenului de licență, în original și copie legalizată a foii matricole/supliment la diplomă de
la programul de licență pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor
în 2020, însoțite de adeverința din care să rezulte că actele menționate mai sus, în original, au
fost depuse la altă facultate.
4) dovada de achitare a taxei de înmatriculare;
5) 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 2020/2021;
6) contractul de studii și anexa contractului de studii semnate de candidat.
Art. 45. a) Candidaţii declaraţi admişi care nu s-au înmatriculat în perioada 25-30.07.2020
(sesiunea de vară) , respectiv 15-19.09.2020 (sesiunea de toamnă) 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 19.09.2020 (ora 1200), și se
afişează în ziua de 19.09.2020 la ora 1300. Înmatricularea candidaţilor admişi prin redistribuire se
face în ziua de 19.09.2020, 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 2020-2021 se face publică prin afişare la
avizierul facultăţii.
Art. 46. a) În situaţia în care, după înmatriculare, la data de 19.09.2020, sunt programe la care
numărul studenţilor înmatriculaţi este mai mic decât cel stabilit prin Hotărârea Senatului Universității
din Pitești, în anul universitar 2020-2021 nu se organizează şcolarizarea pentru programele
respective. Aceste programe vor fi anunţate în ziua de 19.09.2020 la ora 1200.
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 19.09.2020, orele 1200, prezenţa candidaţilor fiind
obligatorie. În caz contrar, redistribuirea se face de Comisia de admitere.
III. 3. Contestații
Art. 47. 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.
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Anexă 1 NOTA DE INFORMARE privind pelucrarea datelor cu caracter personal, în
temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
născut/ă în anul
ziua
în
judeţul (sectorul)
cu domiciliul în
judeţul (sectorul)
str.
nr.
, bl.
, ap.
, email
telefon
posesor/oare al/a actului de
identitate seria
nr.
CNP | |__| | | | | | | | | | | |, în calitate de
candidat la concursul de admitere/student/doctorand/absolvent al unui program de
licenţă/master/doctorat la Universitatea din Piteşti, am primit și am luat cunoștință de NOTA DE
INFORMARE care însoțește prezenta declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor
personale și consimt, în mod expres şi neechivoc, ca datele mele cu caracter personal să fie
prelucrate, prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE)
2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind privind protecţia datelor) - de către Universitatea din Piteşti şi de către orice alt
organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia.
Subsemnatul/a,
luna

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, prelucrare
înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar
fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie, în orice alt
mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în Nota de
informare ce însoțește acest document (si poate fi accesata pe site-ul https://www.upit.ro la sectiunea
“Protectia datelor cu caracter personal”), pe întreaga perioadă contractuală, până la expirarea
obligațiilor ce rezultă din contractul de studii încheiat și a termenelor legale de arhivare.
Nume şi prenume:
Facultatea:
Programul de studii:
Data:

Semnătura:
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VERSO
NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN UNIVERSITATEA DIN
PITEȘTI
-ANEXĂ CONSIMŢĂMÂNTUNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, CUI 4122183, CAEN 8542, instituție de învățământ superior de stat, cu
sediul în Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti, Jud. Argeş, tel./fax +40 348 453 100/123, website:
http://www.upit.ro, vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către
Universitatea din Piteşti (numită în continuare UPIT) și drepturile pe care le aveți în relaţia cu UPIT ( în calitate de
candidat/student/absolvent/angajat/personal cu contract de prestări servicii, partener sau alte situaţii de colaborare), în
conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
(denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
SCOPUL ṢI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR
UPIT prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform
legii, în calitate de angajator, parte contractuală în contractele de studii, de prestări servicii, respectiv în scopul furnizării
serviciilor educaţionale în învăţământul universitar, administrative, de sănătate şi siguranţă în campusul universitar, în
conformitate cu prevederile GDPR şi ale legislaţiei privind protecţia datelor.
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, UPIT se va afla în imposibilitatea de a respecta
cerinţele reglementărilor speciale privind funcţionarea şi furnizarea serviciilor în domeniul învăţământului universitar şi
de a susţine clauzele contractuale în relaţia cu dumneavoastră.
TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a UPIT este de a colecta numai datele personale
necesare în scopuri convenite. Categoriile de date personale care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor pot cuprinde
următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Paşaport, data și locul nașterii, semnatură, datele din actele de stare
civilă, date privind formarea profesională, situaţii speciale/asigurari de sănătate și sociale, detalii de contact, date bancare,
referinţe/recomandări.
CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dvs. personale sunt destinate utilizării/prelucrării de către operator (UPIT) sau de către persoane
împuternicite de acesta şi pot fi comunicate catre Autorităţi publice, Organisme naţionale de statistica/verificare, Societăţi
bancare, Servicii sociale şi de sănătate, Poliţie, Parchet, Instanţe, în scopuri bine-determinate, conform legislaţiei in
vigoare.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ. MODUL DE EXERCITARE A ACESTORA
Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să vă exercitați următoarele drepturi, printr-o
cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la Universitatea din Pitesti, str. Târgu din Vale, nr.1: dreptul de a fi informat,
de acces la date, de rectificare, de ștergere, de restricționarea prelucrării, de portabilitatea datelor, de opoziție,
cât şi de a vă adresa Autorităţii de supraveghere în domeniu.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Vă recomandăm să consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând
pagina de internet a Universității noastre www.upit.ro, la secţiunea dedicată „Protecției datelor cu caracter personal”, cât
si Notele de informare specifice fiecărei categorii vizate.
Decan/Conducător
Nume, Prenume,
Semnătură,

Departament/Serviciu/Birou,

Anexa nr. 4: 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
Program de studii
Probele de concurs, criteriile de selecție /
universitare de
calculul mediei generale de admitere
master

Medie admitere = 50% Media la examenul de licenţă + 50% Nota obținută în
urma evaluării cunoștințelor specifice

Performanţă în sport
Concepţia şi managementul
proiectării automobilului

Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie

1. Concurs de dosare
2. Probă de consurs pentru verificarea cunoștințelor specific domeniului
Medie admitere = 50% Media la examenul de licenţă + 50% Nota obținută în
urma evaluării cunoștințelor specifice
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 :

MA 

M prom  M licenta / diploma
2

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

Ingineria
autovehiculelor

Proba 2 – O probă orală ce constă din:
- un interviu, menit să evalueze aptitudinile candidaţilor, pregătirea tehnică şi
motivaţia condidaţilor pentru programul de master ales, care se finalizează prin
Ingineria automobilelor pentru o considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.
- un interviu menit să evalueze cunoaşterea limbii engleze (nivel min. B1).
mobilitate durabilă
Evaluarea cunoaşterii limbii engleze se va face cu calificativ admis/respins.
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:

MG 

MA  MB
2

Media generală de admitere MG se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

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

Facultatea

Domeniul de studii
universitare de
master

Program de studii

Probele de concurs, criteriile de selecție /
calculul mediei generale de admitere
lungă durată, calculată cu relaţia:

MA 

M prom  M licenta / diploma
2

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 M B,
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:

MG 

Ingineria şi managementul
fabricaţiei produselor

Media generală de admitere MG se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
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 :

MA 

Inginerie industrială

MA  MB
2

M prom  M licenta / diploma
2

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

(interdisciplinar cu domeniile:
Ingineria autovehiculelor.
Chimie)

Proba 2 – O probă orală ce constă din:
- un interviu, menit să evalueze aptitudinile candidaţilor, pregătirea tehnică şi
motivaţia condidaţilor pentru programul de master ales, care se finalizează prin
considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.
- un interviu menit să evalueze cunoaşterea limbii franceze (nivel min. B1).
Evaluarea cunoaşterii limbii franceze se va face cu calificativ admis/respins.

Facultatea

Domeniul de studii
universitare de
master

Program de studii

Probele de concurs, criteriile de selecție /
calculul mediei generale de admitere
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:

MG 

MA  MB
2

Media generală de admitere MG se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
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 :

MA 

M prom  M licenta / diploma
2

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

Inginerie şi
management

Managementul logisticii

Proba 2 – O probă orală ce constă din:
- un interviu, menit să evalueze aptitudinile candidaţilor, pregătirea tehnică şi
motivaţia condidaţilor pentru programul de master ales, care se finalizează prin
considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.
- un interviu menit să evalueze cunoaşterea limbii franceze (nivel min. B1).
Evaluarea cunoaşterii limbii franceze se va face cu calificativ admis/respins.
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:

MG 

MA  MB
2

Media generală de admitere MG se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Inginerie electrică

Sisteme de conversie a energiei

1. Media generală la examenul de licenţă/diplomă din domeniul cel mai apropiat
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Anexa nr. 5: Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de masterat pe domenii / programe de studii
Facultatea
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență
Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare:
1. Media examenului de absolvire a studiilor universitare;
2. Media obţinută la Proba 2;
3. Media de la bacalaureat.

****În condiţiile imposibilităţii departajării candidaţilor după criteriile de mai sus, Comisia Centrală de Admitere pe Universitate va decide asupra
situaţiei particulare

