
 

 

ANEXA 4 

 

ADMITEREA  ON-LINE  LA  ÎNVĂȚĂMÂNTUL  TERȚIAR 

NONUNIVERSITAR 
 

Art. 25. Candidații se vor înregistra pe platforma electronică de admitere (www.upit.ro – secțiunea 

admitere) putând alege oricâte opțiuni doresc din oferta colegiului. 
 

Art. 26. Candidatul la concursul de admitere va completa obligatoriu în ordine crescătoare opțiunile 

pentru calificările prezente în oferta educațională a colegiului și în fișa de înscriere on-line. 
 

Art. 27. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea on-line la colegiul terțiar se face pe baza 

următoarelor documente (fotocopiate/scanate în format .pdf sau .jpeg): 

a) Fişa de înscriere și Declarația de consimțământ (descărcate din baza de date a admiterii); 

b) Foaia matricolă pentru clasele IX-XII liceu zi / XIII -a liceu seral / frecvenṭă redusă; 

c) Diploma de bacalaureat sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului, după caz; 

d) Carte de identitate; 

e) Certificat de naştere; 

f) Certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei; 

g) Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt 

pentru calificarea profesională la care solicită  înscrierea. În cazul ȋn care nu este posibilă 

obṭinerea adeverinṭei medicale de la medicul de familie, veṭi prezenta acest document la 

înmatriculare. 

h) document care atestă achitarea taxei de înscriere (ordin de plată/mandat poștal, achitat prin 

orice Bancă Comercială sau oficiu poștal în contul deschis la Trezoreria din Pitești:  

- Beneficiar: Universitatea din Pitești 

- Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX; 

- Cod fiscal: 4122183 

- cu precizarea: Taxă de admitere Colegiu_anul. 
 

Art. 28. Documentele necesare înscrierii, se încarcă pe site-ul Universității din Pitești la secțiunea 

Admitere- Colegiu Terțiar 
 

Art. 29. a) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile candidaţilor 

pentru calificările profesionale scoase la concurs. 

Se vor respecta următorii paşi: 

- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale de absolvire a studiilor 

liceale sau echivalente; 

- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate; dacă acesta poate ocupa 

un loc la opţiunea I, îl ocupă, 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 va face pe baza 

criteriilor anunţate prin metodologie (art. 4). 
 

Art. 4. a) Criteriul de departajare a candidaților, inclusiv în cazul mediilor egale obținute la 

concursul  de  admitere,  astfel  încât  să  nu  se  depășească  capacitatea  de școlarizare  

stabilită, conform prevederilor legale în vigoare, se face după media generală a clasei a XII-a şi 

apoi, dacă este cazul, media generală a clasei a XI-a. 

b) Criteriile de selecţie, de departajare şi de clasificare a candidaţilor sunt anunţate public 

și nu pot fi modificate pe toată perioada concursului de admitere din anul respectiv. 
 

c) pentru candidaţii care s-au înscris să urmeze două programe concomitent, ordonarea se 
face după medie şi după primele două opţiuni, simultan pentru cele două calificări la care sunt 

admişi. 
 

    Art. 30. Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează on line, în perioadele precizate în  

calendarul admiterii afișat anual pe www.upit.ro Colegiul Terțiar și pe platforma Admitere.  
 
 

http://www.upit.ro/


 

 

Art. 31. Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la www.upit.ro, Colegiul 

Terțiar, la finalul concursului. 
 

Art. 32. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca elevi în anul I, în perioada de 

înmatriculări precizată în calendarul admiterii. 
 

Art. 33. a) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca elevi în anul I, numai pe baza 

următoarelor acte depuse la secretariatul Colegiului: 

- cerere tip de înmatriculare, pusă la dispoziție de către colegiu (va conține datele cerute de 

către SIIIR); 

- 2 fotografii cu dimensiunile 3 x 4 cm; 

- certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificat de 

căsătorie, aduse în original pentru a fi certificate în copie „conform cu originalul” de către 

un membru al comisiei de admitere; 

- diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz; 

- foaie matricolă pentru clasele a IX-a – aXII-a/XIII-a aduse în original pentru a fi 

certificate în copie „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere; 

- adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să 

rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o 

dobândească; 

- dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă calificării la 

care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar respectiv; (Pentru cazuri 

sociale speciale, Colegiul poate prevedea decalări legate de termenul limită pentru plata primei 

rate din taxa de şcolarizare, cu aprobarea directorului, dar nu mai târziu de 30 septembrie a anului 

respectiv); 

- semnarea "Contractului de studii/școlarizare" și a anexei la contract pentru anul I. 

 b) Candidații declarați admiși vor fi programați pentru înmatriculare la o dată și oră ce va fi   

   anunțată de secretariatul colegiului, respectând calendarul admiterii. 
 

Art. 34. a) Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din septembrie, care nu s-au înmatriculat 

în  perioada  stabilită,  îşi  pierd  această  calitate,  iar  locurile  rămase  libere  se  redistribuie 

următorilor candidaţi care sunt pe listele de aşteptare. 

b) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere din 

sesiunea septembrie,  înmatriculaţi  la fiecare domeniu  de studiu, în  ordinea descrescătoare a 

mediilor, se face publică prin afişare la www.upit.ro, Colegiul Terțiar. 

c) În situaţia în care, după înmatriculare, sunt calificări la care numărul elevilor 

înmatriculaţi  este  mai  mic  decât  minimul  numărului  de  elevi  dintr-o  clasă,  în  anul  şcolar 

respectiv, nu se organizează şcolarizarea calificărilor profesionale respective; 

d) Candidaţii înmatriculaţi la astfel de clase pot să opteze pentru înmatricularea lor prin 

redistribuire, cu locul obţinut în urma concursului de admitere, la orice altă calificare, în limita 

numărului maxim de locuri scoase la concurs. 
 

Art. 35.  Contestaţiile privind concursul de admitere se depun on-line (colegter@upit.ro sau pe 

platforma de admitere) la COMISIA DE ADMITERE a Colegiului, în termen de 24 de ore de la 
afişarea listelor. La cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea contestatarului. 

Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de 24 ore de la depunerea contestaţiilor, 

decizia comisiei fiind definitivă. 
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