COD:

MNISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

AVIZAT,

APROBAT,

În şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de

În şedinţa Senatului

22.01.2013

din data de

RECTOR,

28.01.2013__

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ.dr. Ionel DIDEA

Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
DE ADMITERE PENTRU
ANUL UNIVERSITAR 2013/2014
LA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Nume şi prenume

Funcţia

Data

Elaborat

Prof. univ. dr. ing.
Sebastian PÂRLAC

Prorector pentru
calitatea
învăţământului

23.01.2013

Verificat

Prof.univ.dr. Ion
Iorga-Simăn

Director CMCPU

24.01.2013

0

Semnătura

INDICATORUL APROBARILOR SI AL REVIZIILOR

Nr.
crt.

Revizia /
Data
aplicării

Numărul
capitolului și
paginilor
revizuite

Nume și prenume
Conținutul
modificării

Elaborat

1

Verificat

Avizat

Aprobat

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru
anul universitar 2013/2014 la
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Partea I. Aspecte generale
Art.1 Prezentul regulament precizează elementele care cad în competenţa UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2013/2014.
Prezentul REGULAMENT are următoarele referenţiale:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
- HG 681/2011;
- OM 3313/2012;
- Carta Universităţiii din Piteşti;
Planul managerial al Rectorului pentru perioada 2012-2016
Art.2 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI organizează concurs de admitere pentru ciclurile de studii universitare
după cum urmează:
(1) pentru ciclul universitar de licenţă: pe domenii, la specializările autorizate sau acreditate;
(2) pentru ciclul de studii universitare de masterat: la programele de studii universitare de masterat acreditate, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
(3) pentru ciclul de studii universitare de doctorat: pe domeniile aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Art.3

În toate situaţiile, admiterea candidaţilor se face prin concurs de admitere, organizat după caz:
a) pe bază de dosar, fără probe de aptitudini şi de concurs, prin evaluarea rezultatelor obţinute în
studiile precedente absolvite;
b) cu probe de aptitudini şi pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute în studiile
precedente absolvite;
c) fără probe de aptitudini şi cu probe de concurs;
d) cu probe de aptitudini şi cu probe de concurs;
e) la admitere se vor lua în considerare cel puțin una dintre notele de la probele scrise de la
bacalaureat și media de la bacalaureat, licență sau dizertație, după caz, dar nu pot fi luate în calcul mediile
sau notele din anii de studii.
Art.4 a) Criteriile de selecţie si de clasificare a candidaţilor în vederea ocupării locurilor subvenţionate din
fonduri publice („fără taxă”) si „cu taxă” sunt stabilite de fiecare facultate prin metodologia proprie de admitere,
aprobată de Consiliul Facultăţii.
b) toţi candidaţii înscrişi într-o facultate la concursul de admitere pentru acelaşi domeniu, indiferent
de specializarea autorizată/acreditată pentru care au optat la admitere, vor susţine examenul de admitere în condiţii identice;
c) criteriile de selecţie si de clasificare a candidaţilor sunt anunţate public si nu pot fi modificate pe
toată perioada cuprinsă între aprobarea lor în Consiliul Facultăţii şi până la încheierea concursurilor de admitere din
luna septembrie.
Art.5 Admiterea se desfăşoară:
a) în două sesiuni pentru ciclul universitar de licenţă organizate după programul prezentat în tab. 1:
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Tabelul 1.
Activităţi desfăşurate
Perioada
Contestaţii
Înscriere la Proba de Probă de Afişarea
Afişare
concurs1 aptitudini concurs rezultatelor depunere
Înmatriculări rezultate finale
rezolvare
SESIUNEA I - luna iulie 2013
24 ore de la
12 ...31 iulie
12…22 iulie 23 iulie 23/24 iulie 25 iulie
31 iulie
afişarea expirarea termen 26.....30 iulie
rezultatelor de contestare
SESIUNEA a II-a – septembrie 2013
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)
24 ore de la
02….15 sept.
02...09 sept. 10 sept 10/11 sept 12 sept
15 sept
afişarea expirarea termen 13 .. 14 sept
rezultatelor de contestare

b) într-o singură sesiune pentru ciclul de studii universitare de masterat conform programului
prezentat în tabelul 2; facultățile pot organiza o sesiune de preînscriere în luna iulie.

Tabelul 2.
Activităţi desfăşurate
Perioada

02….15 sept.

Înscriere la Proba de Probe de Afişarea
concurs1 aptitudini concurs rezultatelor
02...09 sept.

10 sept 10/11 sept

12 sept

Contestaţii
Afişare
Înmatriculări
rezultate finale
depunere
rezolvare
24 ore de la
15 sept
afişarea expirarea termen 13 ... 14 sept
rezultatelor de contestare

c) într-o singură sesiune pentru ciclul de studii universitare de doctorat, conform programului
prezentat în tab. 3:
Tabelul 3.
Activităţi desfăşurate
Perioada

12….30 sept.

Înscriere la
concurs1
12...26 sept.

Probe de
Afişarea
concurs rezultatelor
27 sept

Contestaţii
depunere

rezolvare

24 ore de la
expirarea termenului de
afişarea rezultatelor
contestare

27 sept

Inmatriculări
30 sept

d) data afişării rezultatelor finale, conform tabelelor de mai sus, se consideră data încheierii
admiterii.
Art.6 Toate activităţile legate de participarea candidaţilor la concursul de admitere se desfăşoară la sediile
facultăţilor, în locaţii şi spaţii precizate în metodologiile proprii de admitere ale facultăţilor şi făcute publice.
Art.7 a) În cazul în care concursul de admitere cuprinde probe la anumite discipline, acestea sunt
susţinute în limba română sau în limba minorităţilor naţionale în care au fost studiate la liceu aceste discipline.
b) pentru studiile universitare organizate într-o limba de circulaţie internaţională, admiterea conţine in
mod obligatoriu o probă de competenţă lingvistică.
Art.8 Cifrele de şcolarizare pentru fiecare program de studii universitare de licenţa şi de masterat se
stabilesc de fiecare facultate în limitele locurilor stabilite în rapoartele de evaluări externe efectuate de ARACIS cu
ocazia autorizării provizorii/acreditării
Art.9 a) Cifrele de şcolarizare pentru locurile „fără taxă” la studii universitare de licenţă şi de masterat se
repartizează fiecărei facultăţi prin Decizie a Rectorului Universităţii din Piteşti, în limita cifrelor de şcolarizare stabilite
de Ministrul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului
b) Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat şi a burselor
alocate de MECTS se face prin Decizie a Rectorului Universităţii din Piteşti, în limita cifrelor de şcolarizare stabilite de
Ministrul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, pe baza propunerilor făcute în Consiliul Şcolii Doctorale al
Universităţi din Piteşti.
1

La programele pentru care nu se organizează probe eliminatorii şi/sau probe de concurs perioada de înscriere se
prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.
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Art.10 a) Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi se achită odată cu înscrierea la
concursul de admitere.
b) În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are
dreptul să participe la concurs pentru toate programele de studii pentru care se organizează concursuri de admitere în
facultate pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi condiţii de admitere.
c) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi :
- copiii cadrelor didactice (în activitate, pensionate sau decedate);
- bursieri ai statului român;
- orfani de ambii părinţi;
- copiii eroilor și martirilor revoluţiei din decembrie 1989;
- copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti;
- cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial.
d) Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza actelor originale
de înscriere in concursul de admitere şi a actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin categoriilor
enumerate anterior.
e) Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată in cadrul Universităţii din Piteşti.
Partea a II-a Admiterea la studii universitare de licenţa
II.1. Candidaţii la concursul de admitere
Art.11 a) Candidaţii la admitere în ciclul de studii de licenţă sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de
bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).
b) În condiţiile paragrafului a). pot candida la admitere, fără nici o discriminare, inclusiv în ceea ce priveşte
taxele de şcolarizare, atât cetăţeni români cât şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene
Art.12 Un candidat poate participa la admiterea pe mai multe programe de licenţă din Universitatea din
Piteşti sau din alte instituţii de învăţământ superior din ţară, dar poate fi admis la un singur program pe locuri finanţate
din fonduri publice.
Art.13 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.
Art.14 Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale in
vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii..
Art.15 Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului de scurtă durată pot continua studiile în acelaşi program sau
într-un program înrudit cu specializarea absolvită, numai în regim “cu taxă” pe toată durata şcolarizării.
II.2. Desfăşurarea concursului de admitere în anul I
Art.16 Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt :
a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor de facultate în valoarea taxei de înscriere la concurs);
b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, conform Anexei 1 la O.M. 3.313/2012);
c) 2 fotografii tip buletin;
d) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei
2013 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare 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 înlocuitoare);
- adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depusă 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 și foi matricole;
g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
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).
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l)

candidatii din domeniul Teologie vor prezenta si Binecuvântarea Ierarhului, în condiţiile legii.

Art.17 Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate în tabelul 1, la sediul fiecărei
facultăţi. Secretariatul facultăţii 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.18 a) În situaţia în care în facultate concursul de admitere este comun pentru toate programele de studii
de licenţă, candidaţii înscrişi sunt ordonaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor rezultate conform criteriilor de
admitere din facultate.
b) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile candidaţilor pentru programele
de concurs (opţiuni pentru locurile finanţate de la buget şi 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 prima opţiune a acestuia.
c) departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se va face pe baza a cel putin două
criterii prevăzute în metodologia proprie de admitere a facultăţii.
Art.19 Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în tabelul 1.
Art.20 a) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, numai pe baza următoarelor
acte depuse la secretariatul facultăţii, în perioada de înmatriculări precizată în tab.1 :
- cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, in care vor fi cuprinse datele
solicitate in Anexa 1 la O.M. 3.313 / 2012);
- diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
- dovada de achitare a 30% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii in care a fost
admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2013/2014; (metodologiile proprii
facultăţilor pot prevedea decalări legate de termenul limită pentru plata primei rate din taxa de
şcolarizare, dar nu mai târziu de 17 septembrie 2013)
- semnarea “Contractului de studii” şi a anexei la contract pentru anul I.
b) Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de studii în
original.
c) Un candidat admis poate beneficia de finanţare din fonduri publice o singură dată pentru ciclul de studii
universitare de masterat.
d) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la granturile de studii au obligaţia să depună, până la
data prevăzută de metodologia proprie de admitere, diploma de bacalaureat/ licenţă/ disertaţie sau adeverinţa pentru
candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat, în sesiunea 2013-2014, în original, la secretariatul facultăţii/
departamentului.
e) neprezentarea diplomei de bacalaureat, licenţă, disertaţie sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a
candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat prin
grantul de studii.
Art.21 Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din iulie 2013 – pe locurile „fără taxă” sau pe locuri „cu
taxă” – care nu s-au înmatriculat in perioada prevăzută in tab. 1, îşi pierd această calitate.
La sfârşitul perioadei de înmatriculare se va afişa lista locurilor rămase libere.
Art.22 a) În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2013, rămân neocupate locuri
subvenţionate din fonduri publice, locurile subvenţionate rămase libere se redistribuie în ziua de 31.07.2013 (după
încheierea înmatriculărilor in anul I), următorilor candidaţi, înmatriculaţi pe locurile cu taxă, în ordinea mediilor pentru
fiecare program, fără redistribuire între programe.
După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2013,
înmatriculaţi la fiecare program în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică prin afişare la avizierul facultăţii.
b) locurile rămase libere după această perioadă se scot la concurs în sesiunea septembrie, în perioadele
precizate în tabelul 1.
5

Art.23. a) În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2013, rămân neocupate locuri se
organizează o nouă sesiune de admitere în luna septembrie conform programului din tabelul 1, respectându-se
metodologia de desfăşurare a examenului de admitere din sesiunea de vară.
b) Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din septembrie care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzută
în tab. 1, îşi pierd această calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie următorilor candidaţi care în urma
concursului de admitere au obţinut cel puţin media 5 (cinci), în ordinea mediilor pentru fiecare program de studiu, fără
redistribuire între programe
d) Redistribuirea se face în ziua de 15 septembrie 2013, iar înmatricularea candidaţilor admişi prin
redistribuire se face in data de 16 septembrie.
e) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere 2013, înmatriculaţi la
fiecare domeniu în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică prin afişare la avizierul facultăţii.
f) În situaţia în care, după înmatriculare, sunt programe la care numărul studenţilor înmatriculaţi este mai mic
de 30 la licenţă şi 25 la masterat, în anul universitar 2013/2014, după o fundamentare financiară prealabilă, nu se
organizează şcolarizarea programelor respective; fac excepție programele de licență Muzică și Artă Sacră, precum și
programele de master cu predare în limbi străine, pentru care numărul minim de studenți este 15.
g) În condiţiile de la litera f), candidaţii înmatriculaţi pot să opteze pentru înmatricularea lor prin redistribuire,
cu locul obţinut în urma concursului de admitere, la orice alt program în limita numărului maxim de locuri scoase la
concurs;
Art.24 Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE.
La cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea contestatarului. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor
se face în termenul precizat în tabelul 1.
II.3. Desfăşurarea admiterii pentru un al doilea domeniu de studii
sau pentru continuarea studiilor
Art.25 Activităţile pentru admiterea la un al doilea program de studii sau pentru continuarea studiilor
universitare la programele autorizate provizoriu/acreditate de UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI se desfăşoară conform
programului prezentat în tabelul 4, respectând cifra de școlarizare:
Tabelul 4
Înscrierea candidaţilor

Activităţi desfăşurate
Întocmirea fişelor de echivalare

Afişarea rezultatelor

Înmatriculare în facultate

12...23 iulie

Până la data de 24 iulie

24 iulie

25 ... 30 iulie

02…10 sept.

Până la data de 11 septembrie

11 sept.

12 ...14 sept.

Art.26 Înscrierea candidaţilor se efectuează, în perioadele precizate în tabelul 4, la sediile facultăţilor.
Secretariatul facultăţii primeşte şi verifică dosarul candidatului şi efectuează înscrierea.
Comisia de concurs analizează conţinutul dosarului şi, pe baza REGULAMENTULUI DE ECHIVALARE A
STUDIILOR, stabileşte anul în care urmează a se înscrie candidatul, diferenţele pe care urmează să le susţină în
vederea echivalării studiilor efectuate cu cele ale specializării solicitate şi afişează rezultatele.
La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele acte :
a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor de facultate în valoarea taxei de înscriere la concurs);
b) cerere de înscriere, pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate şi va respecta datele mentionate in Anexa
1 din O.M. 3.313 /2012;
c) 2 fotografii tip buletin;
d) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă sau adeverinţă eliberată de instituţia de
invatamant preuniversitar, in care se mentioneaza media generala, notele de la probele din examenul de
bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (adeverinţa este valabilă
pentru absolvenţii din anul şcolar 2013-2014);
e) copii nelegalizate după diplome și foi matricole;
f) diploma de absolvire a învăţământului universitar (original sau copie legalizată);
g) anexa cu note/suplimentul de diplomă pentru studiile absolvite (original sau copie legalizată);
h) certificat de naştere (copie legalizată);
i) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere;
j) candidatii din domeniul Teologie vor prezenta şi Binecuvântarea Ierarhului, în condiţiile legii.
Art.27. Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi şi devin studenţi pe baza următoarelor acte :
a) cerere de înmatriculare depusă de candidat la secretariatul facultăţii în perioada de timp specificată în
tabelul 4;
6

b) chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
c) dovada de achitare a 30% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii în care a fost
admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2013/2014;
d) semnarea “Contractului de studii” şi a anexei pentru anul de studii în care a fost înscris.
II.4. Înmatricularea olimpicilor
Art.28. a) Candidaţii la studiile universitare de licenţa, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii
(premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei
Naţionale, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la
buget, la un program de studii.
b) Candidaţii care au obţinut rezultate recunoscute în concursurile şcolare naţionale şi internaţionale, altele
decât cele de la lit. a), se vor adresa în perioada înscrierii la concursul de admitere COMISIEI DE ADMITERE DIN
FACULTATE care, pe baza prevederilor din metodologiile proprii de admitere, vor dispune asupra modului de
admitere.
Partea a III-a Admiterea la studii de masterat
III.1. Candidaţii la concursul de admitere
Art.29 a) Candidaţii la admitere pentru studii de masterat sunt absolvenţi cu examen de diplomă sau de
licenţă (sau echivalentă cu aceasta) ai universităţilor acreditate.
b) În condiţiile paragrafului a), pot candida la admitere, fără nici o discriminare, inclusiv în ceea ce priveşte
taxele de şcolarizare, atât cetăţeni români, cât şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene
Art.30. 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 echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995).
Art.31 Provenienţa candidaţilor în funcţie de specializările/domeniile de studii de licenţa/diplomă absolvite
este prevăzută, pentru fiecare program de masterat, în metodologiile proprii de admitere ale facultăţilor.
Art.32 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, dar poate fi admis doar la un singur program pe locuri
finanţate din fonduri publice.
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, pentru un singur program de studii..
III.2. Desfăşurarea concursului de admitere
Art. 33 Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt :
a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor de facultate în valoarea taxei de înscriere la concurs);
b) fişa de înscriere ( pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, respectand datele solicitatea in Anexa 1 la
O.M. 3.313/2012 );
c) 2 fotografii tip buletin;
d) diplomă de licenţă / absolvire în original sau diplomă echivalenta acesteia (se exceptează absolvenţii
promoţiei 2013 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare dacă are consemnată şi media de finalizare a
studiilor); 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 licenţa / absolvire sau a adeverinţei înlocuitoare;
- adeverinţă din care să rezulte că diploma de licenţa / absolvire în original a fost depusă la altă
facultate;
- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior;
e) foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie legalizată);
f) copii nelegalizate după diplome și foi matricole;
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g)
h)
i)
j)

certificat de naştere (copie legalizată);
chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul).
candidatii din domeniul Teologie vor prezenta şi Binecuvântarea Ierarhului, în condiţiile legii.

Art.34 Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate în tabelul 2, la sediul fiecărei
facultăţi. Secretariatul facultăţii 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.35 a) În situaţia în care, în facultate, condiţiile de înscriere la concursul de admitere sunt comune pentru
mai multe programe de studii de masterat, candidaţii înscrişi sunt ordonaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor
rezultate conform criteriilor de admitere din facultate. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după
opţiunile candidaţilor pentru programele de concurs (opţiuni pentru locurile „fără taxă” şi 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
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.
b) Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se face în funcţie de criteriile prevăzute
în metodologia proprie de admitere a facultăţii.
Art.36 Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în tabelul 2.
Art.37 a) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, numai pe baza următoarelor acte depuse la
secretariatul facultăţii, în perioada de înmatriculări precizată în tab.2 :
- cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate);
- diploma de absolvire a studiilor universitare cu care a participat la concurs (în original pentru candidaţii
admişi pe locurile finanţate de la buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
- dovada de achitare a 30% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii in care a fost
admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2013/2014;
- semnarea “Contractului de studii”.
b) Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosarul actele de studii
în original.
c) Un candidat admis poate beneficia de finanţare din fonduri publice o singură dată pentru ciclul de studii
universitare de masterat.
Art.38 a) Candidaţii declaraţi admişi care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzuta în tab. 2, îşi pierd
această calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie următorilor candidaţi care în urma concursului de admitere au
obţinut media minimă 5 (cinci), în ordinea mediilor pentru fiecare program de masterat, fără redistribuire între
programe.
d) Redistribuirea se face în ziua de 16 septembrie 2013, iar înmatricularea candidaţilor admişi prin
redistribuire se face în data de 17 septembrie.
e) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere 2013, înmatriculaţi la
fiecare program în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică prin afişare la avizierul facultăţii.
Art.39 a) In situaţia în care, după înmatriculare, sunt programe la care numărul studenţilor înmatriculaţi este
mai mic de 25, în anul univ. 2013/2014 nu se organizează şcolarizarea programelor respective;
b) in condiţiile de la litera a) candidaţii înmatriculaţi pot să opteze pentru înmatricularea lor prin redistribuire,
cu locul obţinut in urma concursului de admitere, la orice alt program pentru care îndeplineşte condiţiile de înscriere,
in limita numărului maxim de locuri scoase la concurs;
c) locurile „fără taxă” devenite libere în cazul prezentat la litera a) se redistribuie de COMISIA DE
ADMITERE DIN FACULTATE celorlalte programe de masterat, din domeniul fundamental respectiv, proporţional cu
numărul de candidaţi înmatriculaţi pe locurile „cu taxă”.

8

Art.40 Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE.
La cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea contestatarului. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor
se face în termenul precizat în tabelul 2.
Partea a IVa Admiterea la studii universitare de doctorat
IV.1. Candidaţii la concursul de admitere
Art.41 a) Candidaţii la admitere pentru studii universitare de doctorat sunt absolvenţii cu diploma de master
sau echivalentă acesteia.
b) În condiţiile paragrafului a), pot candida la admitere, fără nicio discriminare, inclusiv în ceea ce priveşte
taxele de şcolarizare, atât cetăţeni români cât şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţie Elveţiene
Art.42 Provenienţa candidaţilor în funcţie de specializările/domeniile de studii de licenţă/diplmă absolvite
este prevăzută pentru fiecare domeniu de studii în metodologiile proprii de admitere ale facultăţilor acreditate
I.O.S.U.D.
IV.2. Desfăşurarea concursului de admitere
Art. 43 Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt prevăzute în Regulamentul I.O.S.U.D al
Universităţii din Piteşti.
Art. 44 Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate în tabelul 3, la sediul fiecărei
facultăţi organizatoare de studii universitare de doctorat, în domeniul solicitat de candidat, după o metodologie stabilită
de Consiliul Şcolii Doctorale din Universitatea din Piteşti.
Art. 45 Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în tabelul 3.
Art. 46 Candidaţii declaraţi admişi, care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzuta în tab. 3, îşi pierd
această calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie conform metodologiei elaborate de I.O.S.U.D. Piteşti.
Art. 47 Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din
Universitatea din Piteşti la cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea contestatarului. Comunicarea
rezultatelor contestaţiilor se face în termenul precizat în tabelul 3.
Partea a V-a
Organizarea concursului de admitere
Art.48 a) Organizarea Concursului de admitere în UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI este de competenţa
Consiliului de Administraţie al Universităţii din Piteşti.
b) Pentru coordonarea activităţilor privind concursul de admitere se constituie, prin decizia Rectorului
Universităţii din Piteşti, COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE PE UNIVERSITATE .
Art.49 COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE PE UNIVERSITATE , după constituire, întreprinde măsurile
considerate necesare în vederea respectării actelor normative referite în art. 1 al prezentului Regulament şi a
prevederilor prezentului Regulament urmărind:
- constituirea si aprobarea COMISIILOR DE ADMITERE PE FACULTATE;
- constituirea şi aprobarea COMISIILOR DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR în cazul concursurilor de
admitere prevăzute cu probe de aptitudini, cu precizarea componenţei acestora, a criteriilor de elaborare
a subiectelor şi stabilirea baremelor de evaluare;
- constituirea şi aprobarea COMISIILOR DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR în cazul concursurilor de
admitere prevăzute cu probe de concurs, cu precizarea componenţei acestora, a criteriilor de elaborare a
subiectelor şi stabilirea baremelor de evaluare;
- soluţionează sesizările făcute de COMISIILE DE ADMITERE DIN FACULTĂŢI în legătură cu nereguli la
admitere, produse în facultăţi; COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE PE UNIVERSITATE se poate
sesiza şi din oficiu asupra neregulilor constatate;
- validează, înaintea afişării acestora, rezultatele concursurilor de admitere ale facultăţilor;
- centralizează rezultatele concursului de admitere.
Art.50 COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE, după constituire, preia sarcinile privind pregătirea,
organizarea, îndrumarea şi desfăşurarea concursului de admitere din facultate.
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Art.51 În perioada premergătoare începerii concursului de admitere COMISIA DE ADMITERE PE
FACULTATE desfăşoară următoarele activităţi:
a) stabileşte activităţile şi ordinea desfăşurării lor;
b) prelucrează Regulamentul de admitere în Universitatea din Piteşti şi metodologia proprie de admitere cu
întreg personalul din facultate implicat în activităţi legate de admitere ;
c) face cunoscut prezentul Regulament de admitere şi metodologia proprie de admitere potenţialilor candidaţi la
concursul de admitere;
d) stabileşte spaţiile de primire a candidaţilor şi pe cele în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de lucru;
e) întreprinde demersuri pentru asigurarea necesarului de:
- registre-imprimate pentru înscrierea candidaţilor;
- rechizite şi consumabile de birou;
- echipamente de calcul şi de tipărire necesare constituirii bazei de date cu candidaţii, şi prelucrării
rezultatelor concursului.
Art.52 În perioada concursului de admitere şi până la finalizarea acestuia, COMISIA DE ADMITERE PE
FACULTATE desfăşoară următoarele activităţi:
a) veghează pe toată durata concursului de admitere la menţinerea unui climat normal de lucru şi pentru
asigurarea deplinei securităţi a documentelor comisiei şi ale candidaţilor;
b) întocmeşte listele ce vor fi afişate la finalizarea examenului;
c) organizează activitatea de soluţionare a contestaţiilor;
d) pune la dispoziţia Comisiei Centrale de Admitere “banca de date” precum şi orice alte documente privind
concursul de admitere;
e) ia masuri de conservare a documentelor admiterii.
Art.53 Cadrele didactice precum şi alte persoane angrenate în concursul de admitere, care se abat de la
respectarea normelor de desfăşurare a concursului sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna desfăşurare a
concursului, vor fi sancţionate disciplinar conform legislaţiei în vigoare, iar Rectorul va dispune încetarea imediată a
atribuţiilor pe care aceste persoane le au în legătură cu concursul de admitere.
Art.54 În cazul reclamării ori constatării unor nereguli la admitere, produse de cadre didactice sau în alte
condiţii, COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE semnalează cazul COMISIEI CENTRALE DE ADMITERE pentru
analiza acestuia şi luarea deciziei corespunzătoare.
Art.55 a) Contestaţiile cu privire la rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţa COMISIEI
CENTRALE DE ADMITERE PE UNIVERSITATE care va decide cui vor reveni competenţele în rezolvarea acestora.
b) o contestaţie admisă asupra rezultatului concursului de admitere conduce la modificarea listelor finale de
admitere – după caz – la domeniul/specializarea/programul pentru care a concurat contestatarul, fără suplimentarea
locurilor „fără taxă”.
Art.56 După afişarea rezultatelor finale şi constituirea formaţiilor de studii, conform structurilor rezultate in
urma concursului de admitere, în limita locurilor‚ „cu taxă” rămase neocupate, se pot efectua înscrieri şi înmatriculări,
până la data de 30 septembrie 2013, cu respectarea prevederilor prezentului regulament în legătură cu provenienţa
candidaţilor şi actele necesare înscrierii şi înmatriculării, fără să se constituie noi formaţii de studiu.
Partea a VI-a
Dispoziţii finale
Art.58.
a) Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din data de 28 ianuarie
2013 şi intră în vigoare la data aprobării acestuia.
b) În termen de 10 zile de la data afişării prezentului Regulament, consiliile facultăţilor vor aproba metodologiile proprii
de admitere, pentru anul universitar 2013-2014.
c) În cazul emiterii de către Ministerul Educaţiei Naţionale a unor documente care vor necesita completări sau
modificări, prezentul regulament va fi modificat în mod corespunzător, cu aprobarea Senatului.
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