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                                                                                        Nr. 5474/12.05.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 12.05.2021 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei și  Cercetării nr. 3476 din 11.03.2020; 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 12.05.2021, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă repartizarea locurilor/granturilor de studii pentru programele universitare de licență și 

master în anul universitar 2021-2022, astfel: 

a) locuri/granturi de studii pentru programele universitare de licență: 

Facultatea 

Locuri 
repartizate 

statistic în 

anul 

universitar 

2020-2021 

Propunere 

de 
repartizare 

a locurilor 

în anul 

universitar 

2021-2022 

Propunere de 

repartizare a 

locurilor 

pentru 
programele 

încadrate în 

domeniile 

prioritare de 

dezvoltare în 

anul 

universitar 

2021-2022 

Total locuri 

repartizate 

pe facultate 

Locuri pentru 

absolvenţi cu 

diplomă de 
bacalaureat 

proveniţi din 

sistemul de 

protecţie socială 

în anul 

universitar 

2021-2022 

Granturi de 
studii pentru 

romi în anul 

universitar 

2021-2022 

Locuri pentru 

absolvenți de 
licee din 

mediul rural 

în anul 

universitar 

202-2022 

Facultatea de Științe, 

Educație Fizică și 

Informatică 

187 195 22 217 10 (repartizarea 

locurilor se va 

face de către 

Comisia 

centrală de 

admitere, în 
ordinea 

descrescătoare a 

mediilor 

candidaţilor 

validaţi de către 

comisiile de 

admitere din 

facultăţi) 

40 (repartizarea 

locurilor se va 

face de către 

Comisia 

centrală de 

admitere, în 
ordinea 

descrescătoare 

a mediilor 

candidaţilor 

validaţi de 

către comisiile 

de admitere din 

facultăţi) 

36 

(repartizarea 

locurilor se va 

face de către 

Comisia 

centrală de 

admitere, în 
ordinea 

descrescătoare 

a mediilor 

candidaţilor 

validaţi de 

către comisiile 

de admitere 

din facultăţi) 

Facultatea de Mecanică 

și Tehnologie 
95 99 9 108 

Facultatea de 

Electronică, 
Comunicații și 

Calculatoare 

82 86 7 93 

Facultatea de Științe 

Economice și Drept 
122 128 13 141 

Facultatea de Științe 

ale Educației, Științe 

Sociale și Psihologie 

122 128 3 131 

Facultatea de Teologie, 

Litere, Istorie și Arte 
99 103 1 104 

TOTAL 707 739 55 794 10 40 36 
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b) locuri/granturi de studii pentru programele universitare de masterat : 

Facultatea 

Locuri 

repartizate 
statistic în 

anul 

universitar 

2020-2021 

Propunere de 

repartizare a 
locurilor în 

anul 

universitar 

2021-2022 

Propunere de 

repartizare a 

locurilor pentru 

programele 
încadrate în 

domeniile 

prioritare de 

dezvoltare în 

anul universitar 

2021-2022 

Total locuri 

repartizate pe 

facultate 

Granturi de 
studii pentru 

romi în anul 

universitar 

2021-2022 

Facultatea de Științe, Educație 

Fizică și Informatică 
112 105 22 127 

20 (repartizarea 

locurilor se va 

face de către 

Comisia centrală 

de admitere, în 

ordinea 
descrescătoare a 

mediilor 

candidaţilor 

validaţi de către 

comisiile de 

admitere din 

facultăţi) 

Facultatea de Mecanică și 

Tehnologie 
62 58 12 70 

Facultatea de Electronică, 

Comunicații și Calculatoare 
42 40 3 43 

Facultatea de Științe Economice și 

Drept 
68 64 15 79 

Facultatea de Științe ale Educației, 

Științe Sociale și Psihologie 
54 51 18 69 

Facultatea de Teologie, Litere, 

Istorie și Arte 
74 70 2 72 

TOTAL 412 388 72 460 20 

 

Art.2. Se aprobă componența comisiilor de verificare a unor documente existente la dosarele personale 

ale studenților înmatriculați. Activitatea de verificare se va desfășura în perioada 10-28.05.2021 conform 

unui program stabilit de comun acord între membrii comisiei.  

 

Art.3. Se aprobă finanțarea cu suma de 24702 lei pentru evaluarea periodică a programului de studii 

universitare de licență ″Finanțe- Bănci″ (cu frecvență). 

 

Art.4. Se aprobă plata cotizației anuale de membru al Asociației Facultăților de Economie din România, 

în cuantum de 3500 lei. 

 

Art.5. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ CTICI –servicii de dezvoltare platforma de e-learning, valoare= 13000 lei; 

▪ DGA – achiziție carnet bonuri carburant, formulare BCF, valoare= 1260 lei. 

 

Art.6. Se aprobă alocarea sumei de 15000 lei pentru promovarea Admiterii 2021 în spațiul public media. 

 

Art.7. Consiliul de Administrație solicită Comisiei pentru asigurarea şi evaluarea calităţii reluarea 

analizei în scopul finalizării și aprobării Regulamentului privind criteriile de redistribuire anuală a 

locurilor bugetate. 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

▪ Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat informează Consiliul de Administrație privind 

noua componență a structurilor de conducere în cadrul școlilor doctorale; 

▪ ASUP va depune comisiile constituite în vederea renegocierii CCM care expiră la data de 

28.05.2021; 
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▪ Responsabilii de programe de studii care au de întocmit dosare de autoevaluare vor transmite 

Prorectorului cu Calitatea Învățământului o informare privind stadiul și modul de derulare a 

acestei activități; 

▪ Raportarea datelor privind activitatea de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă a 

cadrelor didactice și de cercetare din universități, cu data de referință 1 ianuarie 2021, se 

realizeaza în perioada 6 mai – 15 iunie 2021, pentru calcularea indicatorilor de calitate din Clasa 

C2. Cercetare științifică/ creație artistică. 

▪ Colectarea datelor si informatiilor și încărcarea pe platformă conform Metodologiei de evaluare 

a universităților în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii. 

Responsabilitatea centralizării în format excel revine facultăților și se transmite Prorectorului 

cu Calitatea Învățământului astfel încât să fie finalizată până la data de 21.05.2021.  

 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


