
 

ANUNȚ IMPORTANT! 

În atenția candidaților declarați admiși la programele de studii de licență ale 

Universității din Pitești – PERSOANE AFLATE ÎN IZOLARE (anchetă 

epidemiologică),  PERSOANE INTERNATE ÎN SPITAL SAU PERSOANE 

DIAGNOSTICATE POZITIV cu virusul  Covid -19, care trebuie să se înmatriculeze:  

 

Pentru situația în care candidatul este admis pe locuri subvenționate (granturi de 

studii) sau pe locuri cu taxă candidatul va transmite documentele necesare pentru 

înmatriculare într-un colet cu conținut declarat prin curier rapid, conform 

calendarului admiterii (se va lua în considerare data expedierii coletului). În plic se vor 

afla următoarele documente: 

 

1) Cererea tip de înmatriculare (generată din platforma de admitere, pusă la dispoziţia 

candidaţilor de comisia de admitere facultate, descărcată din baza de date a admiterii) – 

semnată; 

2) Diploma de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă 

acesteia), în original sau copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă 

acesteia) și a foii matricole (sau echivalentă acesteia) însoțite de adeverință din care să 

rezulte că actele în original au fost depuse la altă facultate;  

3) O fotografie tip buletin;  

4) Certificat de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul); 

5) Cartea de identitate (copie);  

6) Certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul)  

7) Aviz medical eliberat de medicul de familie (original);  

8) Adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/nu a ocupat un loc subvenționat de la 

bugetul de stat (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) – original;  

9) Atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul 

Ministerului Educaţiei și Cercetării – original pentru candidații care au efectuat studiile 

în afara României;  

10) Adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o 

organizație a rromilor recunoscută oficial – original – dacă este cazul. 

11) Dovada de achitare a taxei de înmatriculare (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 înmatriculare licență – Admitere 2020.  



 

12) Contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat (puse la 

dispoziție de către comisia de admitere a facultății) – semnate. 

13) Declarația de consimțământ și nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal (anexa 1) - semnat;  

 

Pentru candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, va fi introdusă în plic dovada de 

achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii la care 

a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2020-

2021 (plata se va efectua similar cu situația precizată mai sus). 

 

ATENȚIE! Neprezentarea diplomei de bacalaureat 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.  

 

- Candidatul va comunica prin mail comisiei de admitere pe facultate codul de urmărire 

al coletului (AWB-ul) și numele expeditorului, iar comisia va urmări primirea coletului. 

Coletele vor fi trimise pe adresa: 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

Strada Târgu din Vale, nr.1, 110040, Argeș. 

 

Date de contact  

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică 

Adresa de mail: Admitere_fsefi@upit.ro 

Telefon: 0348/453260 

 

Facultatea de Mecanică și Tehnologie 

Adresa de mail: Admitere_FMT@upit.ro 

Telefon: 0348453150; 0348453155 

 

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare 

Adresa de mail: secretariat_fecc@yahoo.com; secretariat-fecc@upit.ro  
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Telefon: 0348453200 

 

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 

Adresa de mail: Admitere_FSESSP@upit.ro 

Telefon: 0348453353 

 

Facultatea de Științe Economice și Drept 

Adresa de mail: Admitere_fsed@upit.ro 

Telefon: 0348453400 

 

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 

Adresa de mail: admitere_ftlia@upit.ro  

Telefon: 0348453310 
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