
METODOLOGIE (extras) 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere“CICLUL  DE STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENŢA”pentru anul universitar 2015 - 2016 
la FACULTATEA DE MECANICA ŞI TEHNOLOGIE 

 
Prezenta metodologie se întemeiază pe REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea  concursului de 
admitere pentru anul universitar 2015-2016, aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti din data de 
02.02.2015, cu modificările şi completările ulterioare efectuate datorate OM  nr. 3.165 din 4 februarie 2015. 
 

Art.3Taxa  de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi  se achită odată cu înscrierea la concursul 
de admitere. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la  admitere următorii candidaţi: copiii personalului didactic aflat în 
activitate, bursieri ai statului român, orfanii de ambii părinţi, copiii eroilor si martirilor revoluţiei din decembrie 1989, copiii 
salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar. 

Art.4  Admiterea candidaţilor se face  prin concurs de admitere fără probe de concurs (pe bază de dosar), prin 
evaluarea rezultatelor obţinute la examenul de bacalaureat şi în funcţie de categoriile, în care este împărţită programa 
de examen pentru disciplina matematică bacalaureat. 

Pentru programele în limbă străină, candidaţii vor susţine un test la limbă străină, cu caracter eliminatoriu. 
Media de admitere la facultate, medie necesară pentru clasificarea candidaţilor în ordinea mediilor, se face 

ţinând cont de media generală a examenului de bacalaureat ( BacalaureatM ), de nota obţinută la proba scrisă de 
matematică de la bacaluareat ( MatematicăN ) şi de categoria programei de examen pentru disciplina matematică 
bacalaureat, conform următoarei formule:  
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Toate mediile se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
Art.11 Concursul de admitere în anul I la domeniile coordonate de Facultatea de Mecanică şi Tehnologie se 

desfăşoară in două sesiuni,  conform programului prezentat în tabelul 2: 
Tabelul 2. 

Perioada 
Activităţi desfăşurate 

Înscriere la 
concurs 

Test de limbă pentru 
programele în limbă 

străină 
 Afişarea 

rezultatelor 
Contestaţii 

Înmatriculări Afişare 
rezultate finale depunere rezolvare 

SESIUNEA I  - luna iulie 2015 

10 ... 31 iulie 10…22 iulie 23 iulie  25 iulie 
24 ore de la  

26...30 iulie 31 iulie afişarea 
rezultatelor 

expirarea termen 
de contestare 

SESIUNEA a II-a – septembrie 2015 
 (în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune) 

01….16 sept. 01…09 sept 10 sept  12 sept 
24 ore de la  

13 ...15 sept 16 sept. afişarea 
rezultatelor 

expirarea termen 
de contestare 

 

Art.12 Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt: 
a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor de facultate, in valoarea taxei de înscriere la concurs); 
b) fişa de înscriere (tip, conform Anexei 1 la O.M. 3313/2012, pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate); 
c) 2 fotografii tip buletin; 
d) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalenta acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 

2015 care pot prezenta adeverinţa, dacă are consemnată şi media de bacalaureat); candidaţii care anterior 
s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta : 
- copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau a adeverinţei); 
- adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;  
- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior; 

e) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie legalizată); 
f) copii nelegalizate după diplome şi foi matricole; 
g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează un al doilea domeniu de 

licenţă); 



h) certificat de naştere (copie legalizată); 
i) aviz medical eliberat de medicul de familie; 
j) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei; 
k) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul); 
l) copie simplă după B.I./C.I. 
m) 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 şi 
Cercetării Ştiinţifice. 

Art.13 Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate în tabelul 2, la sediul FMT, 
strada Târgul din Vale, nr.1, corp T, parter, luni – vineri: orele 9.00 – 17.00, sâmbătă – duminică: orele 9.00 – 12.00. 

Art.14 a) Concursul de admitere la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie este comun pentru toate  domeniile 
de studii de licenţă: 

- domeniul de studii universitare de licenţă IA (programulde studii Autovehicule Rutiere: AR);  
- domeniul de studii universitare de licenţă II (programul de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini: TCM); 
- domeniul de studii universitare de licenţă IM (programulde studii Inginerie Economică Industrială: IEI); 
- domeniul de studii universitare de licenţăIT (programul de studiiIngineria Transporturilor şi Trafic: ITT); 
- domeniul de studii universitare de licenţăIM (programul de studiiIngénierie Economique Industrielle: IEI – fr); 
- domeniul de studii universitare de licenţăIA (programul de studiiIngénierie d’Automobiles: IA – fr). 
b) Toţi candidaţii înscrişi sunt ordonaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor calculate conform art.4.  

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile candidaţilor pentru domeniile de licenţă (în 
cazul domeniilor de licenţă în limba română: 4 opţiuni pentru locurile finanţate de la buget şi 4 opţiuni pentru locurile cu 
taxă; în cazul domeniilor de licenţă în limba franceză: 2 opţiuni pentru locurile finanţate de la buget şi 2 opţiuni pentru 
locurile cu taxă). Se procedează în felul următor: 

- 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 

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 opţiunea I a acestuia. 
c) Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se face în ordinea următoarelor medii: 
- nota obţinută la proba scrisă de Limba română a  examenului de bacalaureat; 
- nota obţinută la cea de-a treia probă scrisă a  examenului de bacalaureat, alta decât Matematică sau Limba 
română. 
d) Numărul candidaţilor declaraţi admişi la un program de studii nu poate depăşi numărul de locuri stabilit în 

hotărârile de guvern. Toţi candidaţii admişi peste acest număr de locuri vor fi trecuţi, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de concurs, pe o listă separată şi declaraţi “în aşteptare”. 

Art.17  Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din iulie 2015 – pe locurile subvenţionate de la buget sau 
pe locuri cu taxă – care nu s-au înmatriculat în perioada 26 iulie, ora 900 -  30 iulie, ora 1200 (Etapa I de înmatriculare

La sfârşitul perioadei de înmatriculare se va afişa lista locurilor rămase libere. 

) , 
îşi pierd această calitate. 

Art.18 a)In situaţia în care, după prima etapă de înmatriculare, rămân locuri subvenţionate neocupate, locurile 
subvenţionate rămase libere se redistribuie următorilor candidaţi, înmatriculaţi pe locurile cu taxă,  în ordinea mediilor 
pentru fiecare program, fără redistribuire între programe (Etapa a II-a de înmatriculare

 Solicitarea restituirii sumei aferente primei tranşe din taxa de şcolaritate se face în urma completării de către 
candidat a unei cereri tip. 

). Lista candidaţilor redistribuiţi 
pe locurile subvenţionate va fi afişată pe 31 iulie 2015, ora 1000. 

 b) Locurile cu taxă rămase neocupate (prin neînmatricularea celor declaraţi admişi pe locuri cu taxă şi 
înmatriculare în etapa a II-a) se redistribuie candidaţilor declaraţi “în aşteptare” (Etapa a III-a de înmatriculare)

Etapa a III-a de înmatriculare are loc, 
 . 

în mod obligatoriu în prezenţa candidatului

- candidaţii prezenţi aleg, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, un loc din cele neocupate la 
acel moment. Înmatricularea şi plata primei taxe de şcolarizare (conform contractului de studii) trebuie 
făcută în aceeaşi zi, până la ora 1700.  

, în ziua de 31 iulie 2015, 
ora 1200, în sala T 301, astfel: 

- candidaţii care nu sunt prezenţi în momentul redistribuirii sau care nu se înmatriculează ies din concurs. 
 După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2015, înmatriculaţi la 

fiecare domeniu de licenţă în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică prin afişare la avizierul facultăţii. 
c) locurile “cu taxă” rămase libere după această perioadă se scot la concurs în sesiunea septembrie, in 

perioadele precizate în tabelul 2. 

DECAN, 
Prof.univ.dr.ing. Dinel POPA 
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