
Extras
din procesul verbal al şedinţei online a Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 21.09.2020

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezența a 44 de membri (30 de cadre didactice şi 8 studenţi), din
totalul de 51 de membri (38 de cadre didactice şi 13 studenţi).

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui Senatului:
1. Aprobarea referatului cu privire la lista programelor de studii universitare de licență din cadrul

Universității din Pitești ce urmează a fi evaluate periodic (o dată la 5 ani) de către ARACIS în anul
universitar 2020-2021;

2. Aprobarea referatului cu privire la lista domeniilor de studii universitare de master și a programelor de
studii universitare de master din cadrul Universității din Pitești ce urmează a fi evaluate de către
ARACIS în anul universitar 2020-2021;

3. Aprobarea referatului cu privire la validarea și înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din
Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor aferente programelor de studii universitare de licență în
anul universitar 2020-2021;

4. Aprobarea referatului cu privire la validarea și înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din
Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor aferente programelor de studii universitare de master în
anul universitar 2020-2021;

5. Aprobarea rezultatelor admiterii pentru anul universitar 2020-2021 în Universitatea din Piteşti;
6. Aprobarea rezultatelor admiterii pentru anul școlar 2020-2021 la Colegiul Terţiar Nonuniversitar;
7. Aprobarea formațiilor de studii pentru programele de studii universitare de licență și master, anul

universitar 2020-2021;
8. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă/master/conversie

profesională, începând cu anul universitar 2020-2021;
9. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru programele de studii universitare de doctorat din cadrul

Universităţii din Piteşti, pentru anul universitar 2020-2021;
10. Aprobarea Raportului privind verificarea indicatorilor ARACIS cu privire la conţinutul procesului de

învăţământ în anul universitar 2020-2021;
11. Aprobarea reviziei structurii generale a anului universitar 2020-2021;
12. Aprobarea statului de funcţii de la Colegiul Terţiar Nonuniversitar, în anul universitar 2020-2021;
13. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar

2020-2021;
14. Aprobarea componenţei comisiilor pentru acordarea burselor pe universitate, pentru anul universitar

2020 – 2021;

15. Analiza solicitării Consiliului de Administrație cu privire la cererea domnului prof. univ. dr. Dumitru
Diaconu referitoare la continuarea activității didactice în baza art. 56, alin. 4 din Codul muncii modificat
prin Legea nr. 93/2019 de aprobare a OUG nr. 96/2019, în cadrul Departamentului de Drept și
Administrație publică, după pensionare cu până la 3 ani, începând cu 1 octombrie 2020;

16. Diverse.
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1. Domnul Rector, conf. univ. dr. Dumitru CHIRLEȘAN face o informare cu privire la reuniunea
Consiliului Național al Rectorilor organizată la Braşov în parteneriat cu Universitatea Transilvania, în
perioada 17-20 septembrie 2020, pentru a discuta despre deschiderea şi desfăşurarea anului universitar
2020-2021 în condiţii optime, în contextul situaţiei epidemiologice generate de pandemia Covid-19;

2. Senatul aprobă lista programelor de studii universitare de licență din cadrul Universității din Pitești ce
urmează a fi evaluate periodic (o dată la 5 ani) de către ARACIS în anul universitar 2020-2021,
(Anexa 1);

3. Senatul aprobă lista domeniilor de studii universitare de master și a programelor de studii universitare de
master din cadrul Universității din Pitești ce urmează a fi evaluate de către ARACIS în anul universitar
2020-2021, (Anexa 2);

4. Senatul aprobă referatul cu privire la validarea și înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din
Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor aferente programelor de studii universitare de licență în
anul universitar 2020-2021, (Anexa 3);

5. Senatul aprobă referatul cu privire la validarea și înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din
Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor aferente programelor de studii universitare de master în
anul universitar 2020-2021, (Anexa 4);

6. Senatul aprobă rezultatele admiterii pentru anul universitar 2020-2021 în Universitatea din Piteşti;

7. Senatul aprobă rezultatele admiterii pentru anul școlar 2020-2021 la Colegiul Terţiar Nonuniversitar;

8. Senatul aprobă formațiile de studii pentru programele de studii universitare de licență și master, pentru
anul I universitar 2020-2021;

9. Senatul aprobă funcţionarea programelor de studii pentru anul I, în anul universitar 2020-2021, în
condiţiile constituirii de formaţii cu un număr minim de 20 de studenţi pentru programele de studii de
licenţă şi 15 studenţi pentru programele de studii de masterat. În situaţia programelor de studii care nu
au numărul minim de studenţi (20 studenţi la programele de studii universitare de licenţă şi 15 studenţi
la programele de studii universitare de master), activitatea didactică pentru întreaga cohortă se va norma
în statul de funcții la „alte activități”;

10. Senatul aprobă planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de
licenţă/master/conversie profesională, începând cu anul universitar 2020-2021;

11. Senatul aprobă planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de doctorat din cadrul
Universităţii din Piteşti, pentru anul universitar 2020-2021;

12. Senatul aprobă Raportul privind verificarea indicatorilor ARACIS cu privire la conţinutul procesului de
învăţământ în anul universitar 2020-2021;

13. Senatul aprobă revizia structurii generale a anului universitar 2020-2021, (Anexa 5);

14. Senatul aprobă statul de funcţii de la Colegiul Terţiar Nonuniversitar, în anul universitar 2020-2021;

15. Senatul hotărăște amânarea aprobării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităților
didactice în anul universitar 2020-2021, pentru următoarea ședință de Senat;

16. Senatul aprobă componenţa comisiilor pentru acordarea burselor pe universitate, pentru anul universitar
2020 – 2021, după cum urmează:

1. Comisia pentru acordarea burselor pe universitate:
Președinte: Conf. univ. dr. Adrian SAMARESCU
Membri: Ec. Lucia STAN

Lect. univ. dr. Sorin FIANU
Diana ILIE - Consilier juridic
Răzvan USCAT - Reprezentantul studenților în CA



Secretar: Mădălina STOIAN

2. Comisia pentru acordarea burselor speciale privind activitatea sportivă
Președinte: Prof. univ. dr. Ion MIHĂILĂ
Membri: Conf. univ. dr. Liviu MIHAILESCU

Conf. univ. dr. Corina POPESCU
Secretar: Mădălina STOIAN

3. Comisia pentru acordarea burselor speciale privind activitatea cultural - artistică
Președinte: Conf. univ. dr. Valentina STÂNGĂ
Membri: Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ

Conf. univ. dr. Dorin GRECU
Secretar: Mădălina STOIAN

17. Senatul respinge solicitarea domnului prof. univ. dr. Dumitru Diaconu referitoare la continuarea
activității didactice după pensionare cu până la 3 ani, în baza art. 56, alin. 4 din Codul muncii în cadrul
Departamentului de Drept și Administrație publică;

18. Senatul aprobă cererea domnului Gheorghe NEACŞU, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Teologie Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în
regim de plata cu ora, la Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, în anul universitar 2020-2021;

19. Senatul aprobă cererea domnului Nicolae BRÎNZEA, prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Teologie Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în
regim de plata cu ora la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în anul universitar 2019-2020;

20. Aprobarea cererii domnului Emil BURTESCU, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului Finanţe,
Contabilitate şi Economie, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept, cu privire la desfăşurarea de
activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Academia de Studii Economice Bucureşti, în anul
universitar 2020-2021;

21. Senatul aprobă cererea domnului Constantin Dan MANU, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
din Pitești, în anul universitar 2020-2021;

22. Senatul aprobă cererea doamnei Geanina CUCU-CIUHAN, prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Psihologie, Ştiinţele comunicării şi Asistenţă socială, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale
şi Psihologie, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea
Bucureşti, în anul universitar 2020-2021;

23. Senatul aprobă cererea doamnei Ioana ICONARU, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, în
anul universitar 2020-2021;

24. Senatul aprobă cererea domnului Constantin CIUCUREL, prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, în
anul universitar 2020-2021;

25. Senatul aprobă cererea domnului Constantin CIUCUREL, prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la



desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Politehnica” din București,
în anul universitar 2020-2021;

26. Senatul aprobă cererea doamnei Mariana Ionela TUDOR, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistenţă medicală şi Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea “Valahia” din Târgovişte, în
anul universitar 2020-2021;

27. Senatul aprobă cererea domnului Ştefan TOMA, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de Asistență
Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la desfăşurarea
de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea Româno - Americană, în anul universitar
2020-2021;

28. Senatul aprobă cererea domnului Sorin ILIE, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de Autovehicule
și Transporturi, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în
regim de plata cu ora, la Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, în anul universitar 2020-2021;

29. Senatul aprobă cererea domnișoarei Mihaela BRÎNZEA, angajată la Centrul pentru Managementul
Calității și Programe Universitare din cadrul Universităţii din Piteşti, cu privire la desfăşurarea de
activităţi didactice în regim de plata cu ora, în cadrul Centrului IFR, din cadrul Facultății de Științe
Economice și Drept, în afara programului de bază, în anul universitar 2020-2021;

30. Senatul aprobă lista cadrelor didactice asociate care vor preda în anul şcolar 2020-2021 la programele
din cadrul Colegiului Terţiar Nonuniversitar, după cum urmează:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele

Activități didactice suplinite Instituția funcției de bază
Nr. și felul postului Altă instituție

1. Man Elena Asistent medical generalist M7, M26 DSP ARGES

2. Alexe Mihaela Asistent medical generalist M10, M17 Spitalul de Pediatrie, Pitești

3. Cremenescu
Aurelian

Asistent medical generalist M15,
Înv. clinic: M21, M22, M22, M29, M39

Sc. Postliceală Cantacuzino,
Pitești

4. Marinescu
Andreea

Asistent medical generalist M25, M28 Universitatea Spiru Haret

5. Săndulescu
Camelia

Asistent medical generalist M19, M20,
M33

Sc. Postliceală Cantacuzino,
Pitești

6. Păun Constantin Asistent medical generalist M29, Dr. pensionar

7. Ștefan Costin Asistent medical generalist M18, M34 Spitalul Județean Argeș

8. Grigorie Victor Asistent medical generalist M23 Dr. pensionar

9. Baghiu Veronica Asistent medical generalist M24, M11 Liceul Tehnologic C-tin
Dobrescu Curtea de Argeș

10. Neacșu Amalia Asistent medical generalist M30, M31 Spitalul Județean Argeș

11. Onescu Constantin Tehnician tehnolog mecanic MVIII Dacia

12. Vlădescu Gheorghe Tehnician operator mașini cu comandă
numerică, practică: MVIII, MXI

Pensionar

31. Senatul aprobă regulile de promovare a studenţilor dintr-un an de studiu în altul, corespunzător anului
universitar 2019-2020:



a. La programele de studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani, promovarea studentului din
anul III de studiu, în anul IV se realizează dacă numărul creditelor restante cumulate în cei trei
ani este de cel mult 30, iar în anul al treilea a realizat minim 35 de puncte de credit;

b. La programele de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, promovarea studentului din
anul II de studiu, în anul III se realizează dacă numărul creditelor restante cumulate în cei doi ani
este de cel mult 25;

c. Promovarea studentului dintr-un an de studiu în altul, cu excepţia cazurilor de la punctele 1) şi 2)
se face în condiţiile acumulării a minim 35 de credite din totalul de 60 de credite aferente anului
respectiv;

d. La programele de studii universitare de master promovarea studentului în ultimul an de studii se
face în condiţiile acumulării a minim 35 de credite din totalul de 60 de credite aferente anului
respectiv.

32. Senatul aprobă structura activităților din Colegiul Terțiar Nonuniversitar în anul școlar 2020-2021;

33. Senatul aprobă cererea doamnei prof. univ. dr. habil. Claudia TIMOFTE, cadru didactic în cadrul
Departamentului Fizică teoretică, Matematici, Optică, Plasmă și Laseri, Facultatea de Fizică,
Universitatea București, de afiliere la Școala doctorală Matematică din cadrul IOSUD UPIT; doamna a
obținut abilitarea în domeniul Matematică prin Ordinul MEN  nr.4155/21.06.2017;

34. Senatul aprobă solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie cu privire la
susținerea examenului de finalizare studii pentru absolvenții programului de Conversie Psihologie,
formare continuă, membri ai grupului țintă în proiectul POCU/73/6/6/106918 “Motivație, stabilitate și
competență – perspectiva calității formării resursei umane din școli defavorizate MSC-EDU” în
perioada 29.09. - 30.09.2020;

35. Senatul validează alegerea domnului prof. univ. dr. rer. Nat. Marian ENĂCHESCU în funcţia de
director CSUD din cadrul IOSUD, în urma  concursului pentru ocuparea postului de director, pentru
mandatul 2020-2024;

36. Senatul aprobă referatul cu privire la acordarea unui număr de 6 burse speciale pe universitate (burse
pentru activitatea sportivă şi burse pentru activitatea cultural-artistică), pentru anul universitar 2020-
2021.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

SECRETAR EXECUTIV, SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Laura Mincă Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ



Anexa 1

Lista programelor de studii universitare de licență din cadrul Universității din Pitești ce urmează a fi evaluate
periodic (o dată la 5 ani) de către ARACIS în anul universitar 2020-2021

Nr
crt

Facultatea Domeniul de
licență

Specializarea/
programul de

studiu de licență

Limba
de

predare

Acreditare
(A)

Autorizare
de funcţ.

provizorie
(AP)

Forma de
învățământ

Nr. de
locuri

Raport ARACIS
(ultima evaluare)

Termen de
depunere
Raport de

autoevaluare

1.

Facultatea de
Științe, Educație

Fizică şi Informatică

Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia
mediului română A ÎF 50 de

studenți
4899/16.11.2016

(27.10.2016)

Trei luni
înainte de

27.10.2021

2. Inginerie
energetică

Energetică și
tehnologii nucleare română AP ÎF 45 de

studenți
5587/07.10.2014

(18.09.2014)

Trei luni
înainte de

15.07.2021

3. Matematică Matematică română A ÎF 30 de
studenți

1771/18.03.2015
(26.02.2015) -

4.

Facultatea de
Electronică,

Comunicaţii şi
Calculatoare

Calculatoare și
tehnologia
informației

Calculatoare română A ÎF 100 de
studenți

3849/28.05.2015
(30.04.2015) -

5.

Facultatea de Științe
Economice și Drept

Administrarea
afacerilor

Administrarea
afacerilor română A ÎF 50 de

studenți
313/19.01.2017

(15.12.2016)

Trei luni
înainte de

15.12.2021

6.

Economia
comerţului,
turismului şi
serviciilor

română A ÎFR 60 de
studenți

5736/22.12.2017
(27.11.2017)

Trei luni
înainte de

27.11.2022
(20.10.2021)

7. Finanţe Finanţe şi bănci română A ÎF 75 de
studenți

3108/30.06.2016
(26.05.2016)

Trei luni
înainte de

26.05.2021

8. Marketing Marketing română A ÎF 50 de
studenți

313/19.01.2017
(15.12.2016)

Trei luni
înainte de

15.12.2021

9. Contabilitate
Contabilitate şi
informatică de
gestiune

română A ÎFR 60 de
studenți

5736/22.12.2017
(27.11.2017)

Trei luni
înainte de

27.11.2022
(20.10.2021)

10. Management Management română A ÎFR 60 de
studenți

5736/22.12.2017
(27.11.2017)

Trei luni
înainte de

27.11.2022
(20.10.2021)

11. Drept Drept română A ÎFR 60 de
studenți

5736/22.12.2017
(27.11.2017)

Trei luni
înainte de

27.11.2022
(20.10.2021)

12.

Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei, Ştiinţe
Sociale şi Psihologie

Științe ale
educației

Pedagogia
învăţământului primar şi
preşcolar  (la Râmnicu
Vâlcea)

română A ÎF 60 de
studenți

3480/29.07.2016
(30.06.2016)

Trei luni
înainte de

30.06.2021

13.

Pedagogia
învăţământului
primar şi preşcolar
(la Slatina)

română A ÎF 60 de
studenți

3480/29.07.2016
(30.06.2016)

Trei luni
înainte de

30.06.2021

14. Psihologie Psihologie română A ÎF 100 de
studenți

5414/15.12.2016
(24.11.2016)

Trei luni
înainte de

24.11.2021

15. Asistență
socială Asistenţă socială română A ÎF 75 de

studenți
3620/25.06.2014

(29.05.2014)
-

16. Științe ale
comunicării Jurnalism română A ÎF 40 de

studenți
4077/10.07.2014

(25.06.2014)
-

17.

Facultatea de
Teologie, Litere,

Istorie și Arte

Limbă şi
literatură

Limba şi literatura
franceză - Limba şi
literatura engleză

română A ÎF 50 de
studenți

5099/15.07.2015
(25.06.2015) -

18.

Limba şi literatura
română - O limbă şi
literatură modernă
(franceză, engleză)

română A ÎF 100 de
studenți

5099/15.07.2015
(25.06.2015) -

19.

Limba şi literatura
engleză - O limbă şi
literatură modernă
(franceză, spaniolă,
germană)

română AP ÎF 75 de
studenți

4525/23.06.2015
(27.05.2015) -

20. Limbi moderne
aplicate

Limbi moderne
aplicate română A ÎF 50 de

studenți
4575/23.06.2015

(27.05.2015) -

21. Muzică Muzică română A ÎF 25 de
studenți

7768/21.12.2015
(26.11.2015) -



Anexa 2

Lista domeniilor de studii universitare de master și a programelor de studii universitare de master din
cadrul Universității din Pitești ce urmează a fi evaluate de către ARACIS

în anul universitar 2020-2021

Nr
crt Facultatea

Domeniul de
studii

universitare de
master

Denumirea
programului de

studii universitare
de master

Locația
geografică

Limba
de

predare

Forma de
învățământ

Numărul de
credite de

studiu
transferabile

Numărul
maxim de
studenți ce

pot fi
școlarizați

Raport ARACIS
(ultima evaluare)

1.

Facultatea de
Ştiinţe,

Educaţie
Fizică şi

Informatică

Matematică
Matematică aplicată Piteşti română ÎF 120

100
5474/20.06.2013

Matematică
didactică Piteşti română ÎF 120 6721/09.07.2009

2.

Informatică

Modelarea,
proiectarea şi
managementul
sistemelor software

Piteşti română ÎF 120

100

6721/09.07.2009

Tehnici avansate
pentru prelucrarea
informaţiei

Piteşti engleză ÎF 120 4123/10.07.2014

3.

Ştiinţa mediului

Monitorizarea şi
protecţia mediului
(interdisciplinar cu
domeniile:
Horticultură şi
Biologie)

Piteşti română ÎF 120 50 4611/23.06.2015

4. Ştiinţe
inginereşti
aplicate

Materiale şi
tehnologii nucleare Piteşti română ÎF 120 50 8879/06.10.2009

5. Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie

Ingineria
transporturilor

Transporturi și
siguranță rutieră Piteşti română ÎF 120 50 3873/01.09.2016

(28.07.2016)

6.

Facultatea de
Electronică,
Comunicaţii

şi
Calculatoare

Inginerie
electrică

Sisteme de
conversie a energiei Piteşti română ÎF 120 100 7357/02.12.2015

7. Inginerie
electronică,
telecomunicaţii
şi tehnologii
informaţionale

Inginerie electronică
şi sisteme inteligente Piteşti română ÎF 120

250

4611/23.06.2015

Sisteme electronice
pentru conducerea
proceselor
industriale

Piteşti română ÎF 120 6667/20.10.2015

8. Facultatea de
Ştiinţe ale
Educaţiei,

Ştiinţe
Sociale şi
Psihologie

Psihologie
Psihologie clinică –
evaluare şi
intervenţie

Piteşti română ÎF 120 50 7408/12.07.2011

9.

Facultatea de
Teologie,

Litere, Istorie
şi Arte

Istorie

Istoria românilor şi a
României în context
european (secolele
XIV-XX)

Piteşti română ÎF 120 50 5472/28.07.2008

10.

Teologie

Apologetică şi
duhovnicie Piteşti română ÎF 120

250

5474/20.06.2013

Ecumenism în noul
context european Piteşti română ÎF 120 5474/20.06.2013

Misiune şi slujire
prin limbajul
mimico-gestual

Piteşti română ÎF 120 6721/09.07.2009

Restaurarea icoanei,
a picturii murale şi
de şevalet

Piteşti română ÎF 120 5429/20.06.2013

Teologie sistematică
şi practică. Tendinţe
noi în teologia
românească

Piteşti română ÎF 120 5474/20.06.2013

11. Muzică Educaţie muzicală
contemporană Piteşti română ÎF 120 50 7408/12.07.2011



Anexa 3

Validarea și înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a
calificărilor aferente pentru următoarele programe de studii universitare de licență

pentru anul universitar 2020-2021

Nr
crt Facultatea Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului

1. Facultatea de Științe, Educaţie Fizică
şi Informatică

Psihologie Terapie ocupaţională Terapie ocupaţională
2. Sănătate Asistent medical generalist Asistenţă medicală generală
3. Inginerie energetică Energetică și tehnologii nucleare Energetică și tehnologii nucleare

4. Facultatea de Mecanică şi
Tehnologie Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului Ingineria transporturilor şi a traficului

5. Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi Calculatoare Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare Inginerie electrică și calculatoare (la

Râmnicu Vâlcea)
6.

Facultatea de Științe Economice şi
Drept

Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor

7. Economia comerţului, turismului şi
serviciilor

Economia comerţului, turismului şi
serviciilor (ÎFR)

8. Finanţe Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci

9. Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune
(ÎFR)

10. Management Management Management (ÎFR)
11. Drept Drept Drept (ÎFR)
12. Marketing Marketing Marketing
13. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei,

Ştiinţe Sociale şi Psihologie

Psihologie Psihologie Psihologie

14. Științe ale educației Pedagogia învățământului primar şi
preșcolar

Pedagogia învățământului primar şi
preșcolar  (la Câmpulung)

15.

Facultatea de Teologie, Litere,
Istorie și Arte

Limbă şi literatură

Limba şi literatura franceză - Limba şi
literatura engleză

Limba şi literatura franceză - Limba şi
literatura engleză

16.
Limba şi literatura română - O limbă

şi literatură modernă (franceză,
engleză)

Limba şi literatura română - O limbă
şi literatură modernă (franceză,

engleză)

17. Limba şi literatura română - Limba şi
literatura engleză

Limba şi literatura română - Limba şi
literatura engleză (la Râmnicu

Vâlcea)

18.
Limba şi literatura engleză - O limbă

şi literatură modernă (franceză,
spaniolă, germană)

Limba şi literatura engleză - O limbă
şi literatură modernă (franceză,

spaniolă, germană)
19. Muzică Muzică Muzică

20. Teatru și artele
spectacolului Actorie Artele spectacolului (Actorie)



Anexa 4

Validarea și înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a
calificărilor aferente pentru următoarele programe de studii universitare de master în anul

universitar 2020-2021

Nr.
crt. Facultatea

Domeniul de studii
universitare de

master
Denumirea calificării Denumirea programului de studii

universitare de master

1. Facultatea de Mecanică și
Tehnologie

Ingineria
transporturilor Transporturi şi siguranţă rutieră Transporturi şi siguranţă rutieră

2.
Facultatea de Electronică,

Comunicaţii şi
Calculatoare

Inginerie electronică,
telecomunicaţii şi

tehnologii
nformaţionale

Sisteme electronice pentru
conducerea proceselor industriale

Sisteme electronice pentru
conducerea proceselor industriale

3.
Facultatea de Ştiinţe ale

Educaţiei, Ştiinţe Sociale
şi Psihologie

Științe ale educației

Educație timpurie Educație timpurie (la Alexandria)

4. Educație timpurie Educație timpurie (la Râmnicu
Vâlcea)

5. Management educațional Management educațional (la
Slatina)



Anexa 5

STRUCTURA GENERALĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021Aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 16.09.2020 și în ședința Senatului prin Hotărârea nr. 137 din 21.09.2020
Perioada Nr. de

săpt.
Denumirea activităţilor Perioada ActivitățiAni neterminali Ani terminali cu 10 săpt. în sem.II Ani terminali cu 12 săpt. în sem.II Ani terminali cu 14 săpt. în sem.II

Semestrul I
01.10 - 02.10.2020 0,3 Deschiderea anului universitar și consilierea studenților privind desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2020 - 2021
05.10 - 20.12.2020 11 Activităţi didactice

21.12.2020-10.01.2021 2 Vacanţa de iarnă / 5 zile concediu de odihnă pentru personalul didactic (04 - 08.01.2021)
11.01 - 31.01.2021 3 Activităţi didactice Ianuarie 2021 Activităţi didactice
01.02 - 21.02.2021 3 Evaluări finale sem. I Ian.- feb. 2021 Evaluări finale sem. I
01.02 - 21.02.2021 2 Examene de finalizare studii Februarie 2021 Examene de finalizare studii
22.02 - 28.02.2021 1 Vacanţa intersemestrială / 5 zile concediu de odihnă pentru personalul didactic (22 - 28.02.2021)

Semestrul al II-lea
01.03 - 30.04.2021 9 Activităţi didactice Feb.-apr. 2021 Activităţi didactice
01.05 - 09.05.2021 1 Vacanţa de Paşte / 3 zile concediu de odihnă pentru personalul didactic (05-07.05.2021)
10.05 - 16.05.2021 1 --- Activităţi didactice --- ---

Mai-iunie 2021 Activități didactice
10.05 - 30.05.2021 3 --- --- Activități didactice ---
10.05 - 13.06.2021 5 Activități didactice --- --- Activități didactice
17.05 - 30.05.2021 2 --- Practică de specialitate --- ---
31.05 - 13.06.2021 2 --- --- Practică de specialitate --- Iunie 2021
14.06 - 27.06.2021 2 Evaluări finale sem. II --- Evaluări finale sem. II Evaluări finale sem. II

Mai-iulie 2021 Evaluări finale și refacere evaluări finale sem. II
14.06 - 04.07.2021 3 --- --- --- Evaluări finale sem. II
31.05 - 20.06.2021 3 --- Evaluări finale sem. II --- ---
21.06 - 04.07.2021 2 --- Refacere evaluări finale sem. II --- ---
28.06 - 04.07.2021 1 --- --- Refacere evaluări finale sem. II Refacere evaluări finale sem. II
05.07 - 18.07.2021 2 --- --- --- Refacere evaluări finale sem. II
05.07 - 25.07.2021 3 --- Examene de finalizare studii (L,D) --- --- Iulie 2021 Examene de finalizare studii (L, D)05.07 - 18.07.2021 2 --- --- Examene de finalizare studii (L,D) Examene de finalizare studii (L,D)
19.07 - 31.07.2021 2 --- --- --- Examene de finalizare studii (L,D)
14.06 - 31.07.2021 3 --- --- --- --- Iunie-iulie 2021 Sesiune admitere 2021
05.07 -31.07.2021 4 Practică --- --- --- 05-25.07.2021 Elaborare State de funcţii pentru  anul univ. 2021-2022
02.08 - 31.08.2021 4 Vacanţa de vară / 22 zile concediu de odihnă pentru personalul didactic
01.09 - 12.09.2021 2 Refacere evaluări finale --- --- --- 01-15.09.2021 Sesiune admitere 2021
01.09 - 08.09.2021 1 --- Examene de finalizare studii (Licență, Disertaţie) 13-30.09.2021 Finalizarea și aprobarea Statelor de funcţii pt. anul

univ. 2021-202201.09 - 08.09.2021 1 Definitivare situaţii şcolare, mobilități
16.09 - 30.09.2021 2 Pregătirea anului universitar 2021-2022

Notă: perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în perioada vacanţelor universitare


