
Felicitări! Ați parcurs primul pas pentru a deveni un student al Facultății de 

Electronică, Comunicați și Calculatoare, Universitatea din Pitești! 

Ce aveți de făcut în continuare? 

În perioada 23.07.2022, ORA 9:00 – 29.07.2022 ORA 17:00 trebuie să vă 

înmatriculați. Pe 30.07.2022 va avea loc redistribuirea locurilor rămase și apoi 

afișarea rezultatelor înmatriculării . Înmatricularea este de asemenea un pas 

obligatoriu pe care trebuie să-l faceți pentru a dobândi calitatea de student! 

 

Locația: 
Pentru a vă înmatricula trebuie să vă 
prezentați la locația: Pitești, Strada Targu 
din Vale nr. 1, în spate la Rectorat, Corpul 
Tehnic, Intrarea dinspre Gheorghe Șincai, 
Facultatea de Electronică, Comunicații și 
Calculatoare 
 
 
FACULTATEA DE ELECTRONICA, 
COMUNICATII SI CALCULATOARE 
 
https://waze.com/ul/hsxcxnjwnj 
 
https://maps.app.goo.gl/QaZR2t1cwVV4jCfF
9 

 

Perioada: 
23.07.2022 Orele: 9:00 – 12:00 
24.07.2022 Orele: 9:00 – 12:00 
25.07.2022 Orele: 9:00 – 17:00 
26.07.2022 Orele: 9:00 – 17:00 
27.07.2022 Orele: 9:00 – 17:00 
28.07.2022 Orele: 9:00 – 17:00 
29.07.2022 Orele: 9:00 – 16:00 

https://waze.com/ul/hsxcxnjwnj
https://maps.app.goo.gl/QaZR2t1cwVV4jCfF9
https://maps.app.goo.gl/QaZR2t1cwVV4jCfF9


 

Cu ce trebuie să vă prezentați? 
Trebuie să aduceți toate documentele pe 
care le-ați încărcat pe platformă: 

- Declarația GDPR în original cu 
semnătură, 

- Copie CI, 
- Copie certificat de naștere, 
- Copie certificat de căsătorie dacă este 

cazul, 
- Adeverință medicală în original, 
- Eseu motivațional în original cu 

semnătură, 
- Diplomă de bacalaureat în original 

(pentru locurile subvenționate) sau 
copie legalizată (dacă ocupați numai 
locuri cu taxă), 

- Foaia matricolă în original (pentru 
locurile subvenționate) sau copie 
legalizată (dacă ocupați numai locuri 
cu taxă), 

- Diplomă de licență sau adeverință 
care atestă că în anul 2022 ați absolvit 
studii universitare și ați promovat 
examenul de licență – pentru cei 
înscriși la un program de master 
universitar, 

- Fotografii tip buletin, 
- Dovezi de achitare taxe (vezi mai jos). 

 

Taxe: 
- Taxa de înmatriculare 100 RON, 
- Prima tranșă a taxei de studii pentru 

anul universitar 2022 – 2023 în 
valoare de 1950 RON pentru 
programele de licență (Calculatoare, 
Electronică aplicată, Electromecanică, 
Rețele și software de telecomunicații) 
și în valoare de 1750 RON pentru 



programele de master (Sisteme 
electronice pentru conducerea 
proceselor industriale, Inginerie 
electronică și sisteme inteligente, 
Sisteme de conversie a energie) 
pentru studenții care sunt admiși la 
locuri cu taxă. 

Plata se face în contul următor: 
- Beneficiar: Universitatea din Pitești 
- Cod IBAN: 
RO78TREZ04620F330500XXXX; 
- Cod fiscal: 4122183 
- Detalii: nume și prenume,  plata taxă 
înmatriculare SAU plată tranșa 1 taxa de 
studii 

 

Atenție: 
- Dacă sunteți admis la un loc cu taxă, 

trebuie să vă înmatriculați pentru 
locul cu taxă. Dacă în urma 
redistribuirii care are loc în 
30.07.2022 treceți la un loc 
subvenționat (în cazul în care ați optat 
pentru un loc subvenționat) vă veți 
putea recupera banii pe care i-ați 
achitat pentru prima tranșă. 

- Dacă vă aflați pe un loc în așteptare 
atunci pe 30.07.2022 la redistribuirea 
locurilor rămase vi se va comunica 
locul pe care l-ați obținut ca urmare a 
redistribuirii. 



 

Felicitări: 
După 30.07.2022 deveniți student! Vă 
așteptăm pe 1.10.2022 în noul an 
universitar! 

 Contact: 
Pentru detalii: 

• Tel: 0770 848 048 
• Email:  

admitere_calculatoare_electro@yahoo.com 
• Website: FECC UPIT 
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