
 
 
 
 

 

 

 

Extras 

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 

din data de 25.06.2018 

 
 Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 40 de membri (34 de cadre didactice şi 6 studenţi), din 
totalul de 55 de membri (40 de cadre didactice şi 15 studenţi). 
 Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui 
Senatului: 

1. Aprobarea reviziei Metodologiei privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere la 

Colegiul Terțiar Nonuniversitar; 
2. Aprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru 

anul universitar 2018-2019 la Universitatea din Pitești; 
3. Aprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul 

universitar 2017-2018 la Universitatea din Pitești;  
4. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi funcționare a Centrului de Cercetare - Dezvoltare - 

Inovare din cadrul Universităţii din Piteşti; 
5. Aprobarea reviziei Procedurii operaționale privind competiția internă de proiecte de cercetare 

științifică; 

6. Aprobarea reviziei Procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de 

participare la manifestări ştiinţifice; 
7. Aprobarea reviziei Procedurii operaționale: planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi 

raportarea rezultatelor acestora; 
8. Aprobarea reviziei Procedurii operaționale privind stimularea activității de cercetare științifică și 

creație universitară de excelenţă din Universitatea din Pitești; 
9. Aprobarea repartizării locurilor/granturilor de studii  pentru programele universitare de licenţă şi master, 

în anul universitar 2018-2019, pentru românii de pretutindeni; 
10. Aprobarea componenței comisiei de admitere la Colegiul Terțiar Nonuniversitar, pentru anul universitar 

2018- 2019; 
11. Aprobarea componenței comisiei de finalizare studii, pentru programul de studii de master Didactica 

limbilor străine, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, pentru anul 
universitar 2017- 2018, ca urmare a solicitării unui absolvent (promoția 2016); 

12. Aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019; 
13. Diverse. 

 

1. Domnul conf. univ. dr. Dumitru CHIRLEȘAN, Rectorul Universității din Pitești face o informare cu 
privire la reuniunea  Consiliului Național al Rectorilor care s-a desfășurat la Universitatea din Oradea, în 
perioada 31mai - 03 iunie 2018;  

2. Senatul aprobă revizia Metodologiei privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere la 

Colegiul Terțiar Nonuniversitar; 
3. Senatul aprobă revizia Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere 

pentru anul universitar 2018-2019 la Universitatea din Pitești; 
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4. Senatul aprobă revizia Regulamentului privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru 

anul universitar 2017-2018 la Universitatea din Pitești;  
5. Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcționare a Centrului de Cercetare - 

Dezvoltare - Inovare din cadrul Universităţii din Piteşti; 
6. Senatul aprobă revizia Procedurii operaționale privind competiția internă de proiecte de cercetare 

științifică; 
7. Senatul aprobă revizia Procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de 

participare la manifestări ştiinţifice; 
8. Senatul aprobă revizia Procedurii operaționale: planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi 

raportarea rezultatelor acestora; 
9. Senatul aprobă revizia Procedurii operaționale privind stimularea activității de cercetare științifică și 

creație universitară de excelenţă din Universitatea din Pitești; 
10. Senatul aprobă repartizarea locurilor/granturilor de studii pentru programele universitare de licenţă şi 

master, în anul universitar 2018-2019, pentru românii de pretutindeni (Anexa 1); 
11. Senatul aprobă componența comisiei de admitere la Colegiul Terțiar Nonuniversitar, pentru anul 

universitar 2018- 2019, după cum urmează: 
 

Comisia de admitere 
Președinte: conf. univ. dr. Marian MĂDĂLINA 
Membri: lect. univ. dr. Gisela CUMPENAȘU 

lect. univ. dr. Cristina PONEPAL 
lect. univ. dr. Luigi POPESCU 

Secretar comisie: Magdalena DĂNILĂ 
Membru supleant: ș.l. univ. dr. Monica ȚÎNȚU 
 

Comisia de contestații 
Lect. univ. dr. Remus CÎRSTEA 
Lect. univ. dr. Alina PĂUNESCU 
Secretar comisie: Magdalena DĂNILĂ 
Membru supleant: ș.l. univ. dr. Monica ȚÎNȚU 

12. Senatul aprobă componența comisiei de finalizare studii, pentru programul de studii de master Didactica 

limbilor străine, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, pentru anul 
universitar 2017- 2018, ca urmare a solicitării unui absolvent (promoția 2016), după cum urmează: 
Președinte: Conf. univ. dr. Loredana BLOJU 
Membri:  Lect. univ. dr. Silvia CIORNEI 

Lect. univ. dr. Adriana LAZĂR 
Secretar comisie: Lect. univ. dr. Bogdan GEORGESCU 
Membru supleant: Lect. univ. dr. Florentina BUCUROIU 

13. Senatul aprobă taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 (Anexa 2); 
14. Senatul aprobă înființarea la Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte, din cadrul Facultății de 

Teologie, Litere, Istorie și Arte a unui nou program de master cu predare în limba franceză: Patrimoniu. 

Restaurare și conservare – Patrimoine. Restauration et préservation; 
15. Domnul ș.l. univ. dr. Daniel Constantin ANGHEL face o informare cu privire la rezultatul discuțiilor 

purtate în cadrul comisiei de lucru constituite pentru revizuirea Regulamentului privind inițierea, 

aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii; 
16. Senatul validează alegerea ca membru în Senatul Universității din Pitești, a studentului Iordache Răzvan 

Ionuț, de la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării 
mandatului de senator a domnișoarei Stăncescu Francesca Mihaela, în conformitate cu art. 1 din 
Procedura de alegeri valabilă pentru completarea structurilor de conducere în cazul vacantării unui loc 



pe perioada derulării mandatului; studentul nou ales va ocupa un loc în Comisia nr. 6 a Senatului 
(Comisia pentru cooperare cu mediul socio-economic și probleme studențești); 

17. Senatul validează alegerea ca membru în Senatul Universității din Pitești, a studentei Gul Elif Stela, de 
la Facultatea de Științe Economice și Drept, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de 
senator a domnișoarei Sanda Elena Larisa, în conformitate cu art. 1 din Procedura de alegeri valabilă 

pentru completarea structurilor de conducere în cazul vacantării unui loc pe perioada derulării 

mandatului; studentul nou ales va ocupa un loc în Comisia nr. 2 a Senatului (Comisia pentru asigurarea 
și evaluarea calității); 

18. Doamna prof. univ. dr. Mihaela DIACONU, Președintele Senatului Universității din Pitești informează 
cu privire la notificarea primită la secretariatul Senatului cu nr. 964 din data de 27.04.2018 formulată de 
Camera de Conturi Argeș; doamna președinte a Senatului prezintă răspunsul avizat în ședința 
Consiliului de Administrație din 13.06.2018 privind stadiul actual al îndeplinirii măsurilor la data de 
01.06.2018, în vederea comunicării ulterioare către Camera de Conturi Argeș; 

19. Senatul aprobă referatul cu privire la validarea calificării și introducerii în Registrul Național al 
Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a programului de studii Electronică aplicată, de la 
Facultatea de Electronică, Calculatoare și Comunicații; 

20. Senatul aprobă referatul cu privire la validarea calificării și introducerii în Registrul Național al 
Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a programului de studii Rețele și Software de 

Telecomunicații, de la Facultatea de Electronică, Calculatoare și Comunicații; 
21. Senatul aprobă referatul cu privire la validarea calificării și introducerii în Registrul Național al 

Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a programului de studii Chimie medicală, de la 
Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică; 

22. Senatul aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare pentru studenţii din anii terminali cu posibilitatea 
susţinerii a maximum 2 examene şi achitarea sumei de 300 lei/examen nepromovat; planificarea 
examenelor se va realiza sub coordonarea decanatelor facultăţilor; 

23. Senatul aprobă cererea doamnei Oprea Cristina Ștefania, absolventă a Facultății de Litere din cadrul 
Universității din București, programul de studiu de licență Limbă și Literatură română - Limbă și 
Literatură Franceză, (promoția 2012), de a susține examenul de licență la Universitatea din Pitești, 
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte; 

24. Senatul aprobă cererea doamnei Brănescu Olivia, absolventă a Facultății de Litere din cadrul 
Universității din București, programul de studiu de licență Limbă și Literatură română - Limbă și 
Literatură Engleză, (promoția 2015), de a susține examenul de licență la Universitatea din Pitești, 
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte; 

25. Senatul aprobă cererea domnului Marcu Octavian Ionuț, absolvent al Facultății de Științe Economice și 
Drept (promoția 2017), de a susține examenul de licență la Universitatea “Constantin Brâncoveanu”; 

26. Senatul aprobă referatul întocmit de domnul prof. univ. dr. Eduard NIȚU, Prorector pentru cercetare 
științifică și informatizare, referitor la evaluarea anuală a Centrului de Cercetare a Patrimoniului 

Cultural Imaterial; în conformitate cu Procedura operațională: înființarea, certificarea internă și 

evaluarea unităților de cercetare, în urma evaluării, centrul a primit aviz nefavorabil de funcționare; 
27. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular pentru domnul lect. univ. dr. Viorel PĂUN, în 

cadrul Departamentului Matematică - Informatică, Facultatea de Științe, Educație fizică și Informatică, 
până la sfârşitul anului universitar 2017-2018; 

28. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular pentru domnul conf. univ. dr. Cornel 
CONSTANTINESCU, în cadrul Departamentului Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență 
socială, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, până la sfârşitul anului 
universitar 2017-2018; 



29. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular pentru domnul conf. univ. dr. Emilian 
RABOLU, în cadrul Departamentului Educație fizică și sport, Facultatea de Științe, Educație fizică și 
Informatică, până la sfârşitul anului universitar 2017-2018; 

30. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular pentru doamna conf. univ. dr. Victoria 
FIRESCU, în cadrul Departamentului Finanțe, Contabilitate și Economie, Facultatea de Științe 
Economice și Drept, până la sfârşitul anului universitar 2017-2018; 

31. Senatul aprobă propunerea de acordare de burse din venituri proprii, în conformitate cu art. 19, alin. 2 
din Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și master (Anexa 3); 

32. Senatul aprobă scoaterea la concurs a unui post de asistent cercetare în statistică, din statul de funcții al 
Centrului Regional de Cercetare - Dezvoltare pentru Materiale, Procese şi Produse Inovative destinate 
Industriei de Automobile (CRC&D-AUTO), pe perioadă determinată de 6 luni; 

33. Senatul aprobă referatele cu privire la transformarea următoarelor posturi, în vederea organizării și 
desfășurării examenelor de promovare: 

− trei posturi de administrator financiar IIS în administrator financiar IS în cadrul Serviciului 

Contabilitate 

− două posturi de secretar IIIS în secretar IIS în cadrul Compartimentului Acte de studii 
− un post de secretar IIS în secretar IS în cadrul Compartimentului Acte de studii 
− un post de secretar IIS în secretar IS în cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică 
− un post de secretar IIIS în secretar IIS în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și 

Psihologie 

− un post de secretar IIS în secretar IS în cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte 

− un post de secretar IIIS în secretar IIS în cadrul Biroului Comunicare, Relații Publice și Registratură 

− un post de secretar IIIS în secretar IIS în cadrul Serviciului Bibliotecă 

− un post de secretar IIS în secretar IS în cadrul Senatului Universității din Pitești 

− un post de psiholog practicant în psiholog specialist în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră(C.C.O.C.) 

− două posturi de laborant IIS în laborant IS în cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și 

Informatică 

− două posturi de informatician IS în informatician IAS în cadrul Centrului pentru tehnologia 

informaţiei, calculatoare şi informatizare (C.T.I.C.I.) 
− un post de bibliotecar IIS în bibliotecar IS în cadrul Serviciului Bibliotecă 
− un post de bibliotecar IISSD în bibliotecar ISSD în cadrul Serviciului Bibliotecă 

34. Senatul aprobă înființarea unui post de referent de specialitate IIIS în cadrul Direcției juridice și 
scoaterea acestuia la concurs, ca urmarea a aplicării începând cu 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) nr. 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și obligativitatea numirii unui responsabil cu protecția datelor la Universitatea din Pitești; 
35. Senatul aprobă organizarea şi desfăşurarea programului de formare continuă Management Sistemic 

Preuniversitar Performant (MSPP), acreditat de MEN, prin OMECŞ nr. 5990/16.12.2015, în perioada 
iunie-iulie 2018, în cadrul Centrului de Formare Muntenia; taxa stabilită pentru acest program este de 
600 lei; administrarea platformei pe care se va desfăşura acest curs va fi realizată de către dl. ș.l. Ionescu 
Valeriu; 

36. Senatul aprobă documentaţia specifică programului de formare continuă Management Sistemic 

Preuniversitar Performant, cu privire la proiectul de venituri şi cheltuieli, planul de învăţământ, echipa 
de formatori, echipa managerială şi logistică a programului de formare continuă Management Sistemic 

Preuniversitar Performant (MSPP), precum şi cererile formatorilor cu privire la desfăşurarea de 
activităţi în regim de plata cu ora, în cadrul Centrului de Formare Muntenia; 



37. Senatul aprobă cererea domnului Teodor GHIŢESCU, cu funcţia de bază la Genodynamic SRL, cu 
privire la desfăşurarea unor activităţi de formare continuă în cadrul Centrului de Formare Muntenia, la 
programul de formare continuă Management Sistemic Preuniversitar Performant (MSPP), care se va 
desfăşura în perioada iunie – iulie 2018; 

38. Senatul aprobă cererea domnului Macarie Tiberiu Nicolae, pensionar, cu privire la desfăşurarea unor 
activităţi de formare continuă în cadrul Centrului de Formare Muntenia, la programul de formare 
continuă Management sistemic preuniversitar performant (MSPP), care se va desfăşura în perioada 
iunie – iulie 2018; 

39. Senatul aprobă cererea doamnei Mariana UŞURELU, cu funcţia de bază la ISJ Argeş, cu privire la 
desfăşurarea unor activităţi de formare continuă în cadrul Centrului de Formare Muntenia, la programul 
de formare continuă Management sistemic preuniversitar performant (MSPP), care se va desfăşura în 
perioada iunie – iulie 2018; 

40. Senatul aprobă cererea doamnei Sofia Loredana TUDOR, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de 
Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, cu privire la 
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”, 
Câmpulung, în anul universitar 2018-2019; 

41. Senatul aprobă schimbarea denumirii Centrului de cercetări științifice în domeniul psihopedagogiei 

aplicate - EDUEXPERT în Centrului de cercetări științifice în domeniul psihopedagogiei aplicate PRO 

– ED – EXPERT, ca urmare a solicitării transmise de Centrul Național de Trening EDUEXPERT de a nu 
mai utiliza marca EDUEXPERT în nicio denumire a structurilor din cadrul Universității din Pitești, 
deoarece aceasta este înregistrată la Oficiul de Stat pentru invenții și mărci (OSIM); 

42. Senatul aprobă comisiile de admitere la programele de studii de doctorat în anul universitar 2018-2019 
(Anexa 4); 

43. Senatul aprobă modificarea componenţei comisiei de concurs pentru ocuparea postului șef lucrări, poz. 
20, în semestrul II al anului universitar 2017-2018, la Facultatea de Mecanică și Tehnologie,  prin 
înlocuirea preşedintelui de comisie, domnul conf. univ. dr. Adrian CLENCI cu domnul conf. univ. dr. 
Alin RIZEA; în perioada 18.06.-29.06.2018 domnul Clenci este plecat în Franța în interes de serviciu. 

44. Senatul hotărăște respingerea documentației aferente organizării și derulării unor programe de conversie 
profesională – asimilate formării continue a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru 
domeniile Psihologie și Matematică, forma de învățământ ID, în vederea implementării activităților 
proiectului: Motivație, stabilitate și competență – perspectiva calității formării resursei umane din școli 

defavorizate, MSC-EDU, cod 106918, apel POCU/73/6/6 „Profesori motivați în școli defavorizate” 
(subactivitatea A.3.3); 

45. Senatul hotărăște amânarea aprobării propunerii doamnei conf. univ. dr. Laura CÎȚU referitoare la 
optimizarea calității procesului de predare-învățare a limbilor străine în Universitatea din Pitești prin 
includerea a două limbi străine în planurile de învățământ, la nivel de licență, la specializările 
nefilologice, astfel: bugetul de ore atribuit limbii străine, în cadrul fiecărui program de licență, respectiv 
2 ore săptămânal timp de 4 semestre, să fie alocat în mod egal celor două limbi străine, engleză și 
franceză, mai exact fiecare câte o oră pe săptămână. 

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

 

 

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

 



Anexa 1 

 

Repartizarea locuri/granturi de studii pentru programele universitare de licență și master în anul 

universitar 2018 - 2019 
 

Prin adresa MEN nr. 9232 / 07.05.2018, Universității din Pitești i-au fost repartizate pentru anul universitar 2018 – 
2019 locurile/granturile de studii finanțate de la bugetul de stat, pentru românii de pretutindeni, astfel: 

 

Studii universitare de licență 

Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 

10 30 

Studii universitare de master 
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 

4 26 

Studii universitare de doctorat 
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 

1 2 

 
Ținând seama de solicitările anterioare ale facultăților pentru aceste categorii de locuri, repartizarea locurilor pentru 

studiile universitare de licență și master este următoarea: 
 

Facultatea 

Studii universitare de licență Studii universitare de master 

Locuri fără plata 
taxelor de școlarizare, 

dar cu bursă 

Locuri fără plata taxelor 
de școlarizare, dar fără 

bursă 

Locuri fără plata 
taxelor de școlarizare, 

dar cu bursă 

Locuri fără plata taxelor 
de școlarizare, dar fără 

bursă 
Facultatea de Științe, 

Educație Fizică și 
Informatică 

1 3 1 4 

Facultatea de Mecanică și 
Tehnologie 

1 0 1 0 

Facultatea de Electronică, 
Comunicații și Calculatoare 

1 2 0 2 

Facultatea de Științe 
Economice și Drept 

3 9 1 5 

Facultatea de Științe ale 
Educației, Științe Sociale și 

Psihologie 
1 1 0 2 

Facultatea de Teologie, 
Litere, Istorie și Arte 

3 15 1 13 

TOTAL 10 30 4 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de licenţă 

valabile în anul universitar 2018 - 2019 
 
 

 

Nr. 
crt. Facultatea Domeniul pentru studii 

universitare de licenţă 
Forma de 

învăţământ Programul de studii Taxa anuală (lei) 
2018-2019 

 
 
 
 

1. 
 Facultatea de 

Ştiinţe, 
Educație fizică 
și Informatică 

 
35-0-01 

Chimie ZI / 3 ani Chimie 3200 
Chimie ZI / 3 ani Chimie medicală 3200 
Psihologie ZI / 3 ani Terapie ocupaţională 3200 
Ingineria mediului ZI / 4 ani Ingineria mediului 3700 
Biologie ZI / 3 ani Biologie 3200 
Ştiinţa mediului ZI / 3 ani Ecologie şi protecţia mediului 3200 
Horticultură ZI / 4 ani Horticultură 3200 
Sănătate ZI / 4 ani Asistenţă medicală generală 4500 
Kinetoterapie ZI / 3 ani Kinetoterapie şi motricitate specială 3200 
Inginerie electrică ZI / 4 ani Energetică și tehnologii nucleare 3700 
Matematică ZI / 3 ani Matematică 3200 
Informatică ZI / 3 ani Informatică 3200 
Informatică ZI / 3 ani Informatică (la Râmnicu Vâlcea) 3200 
Educaţie fizică şi sport ZI / 3 ani Sport şi performanţă motrică 3200 
Educaţie fizică şi sport ZI / 3 ani Educaţie fizică şi sportivă 3200 

 
 
 

2. 

Facultatea de 
Mecanică şi 
Tehnologie 

35-0-02 

Ingineria autovehiculelor ZI / 4 ani Autovehicule rutiere 3700 
Inginerie industrială ZI / 4 ani Tehnologia construcţiilor de maşini  3700 
Inginerie şi management ZI / 4 ani Inginerie economică şi industrială 3700 
Ingineria transporturilor ZI / 4 ani Ingineria transporturilor şi a traficului 3700 

 
 

3. 

Facultatea de 
Electronică, 

Comunicaţii şi 
Calculatoare 

35-0-03 

Inginerie electronică şi 
telecomunicaţii ZI / 4 ani 

Electronică aplicată 3700 
Reţele şi software de telecomunicaţii 3700 

Calculatoare şi tehnologia 
informaţiei ZI / 4 ani Calculatoare 3700 
Inginerie electrică ZI / 4 ani Electromecanică 3700 

 
 
 
 
 
4. 

 
 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Economice și 
Drept 

 
35-0-04 

Finanţe ZI / 3 ani Finanţe şi bănci 3200 
Management Zi-FR/ 3 ani Management 3200 ZI / FR 2900 

Administrarea afacerilor 
Zi-FR/ 3 ani Economia comerţului, turismului şi serviciilor 3200 ZI / FR 2900 

Zi/ 3 ani Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Rm.Vl.) - 
ZI / 3 ani Administrarea afacerilor 3200 

Marketing ZI / 3 ani Marketing 3200 
Contabilitate Zi-FR/ 3 ani Contabilitate şi informatică de gestiune 3200 ZI / FR 2900 
Economie şi afaceri internaţionale ZI / 3 ani Economie şi afaceri internaţionale 3200 
Drept Zi-FR/ 4 ani Drept 3200 ZI / FR 2900 
Ştiinţe administrative Zi-FR/ 3 ani Administraţie publică 3200 ZI 

 
 
 
 
 

5. 

Facultatea de 
Ştiinţe ale 
Educaţiei, 

Științe sociale 
și Psihologie 

 
35-0-05 

Ştiinţe ale educaţiei 

ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 3200 
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la C-lung) 3200 
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Alexandria) 3200 
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Rm.Vl.) 3200 
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Slatina) 3200 

Ştiinţe administrative 
ZI / 3 ani Asistenţă managerială şi secretariat - 
ZI / 3 ani Asistenţă managerială şi secretariat (la Rm.Vâlcea) - 

Studenți străini – an pregătitor-
limba română 

ZI / 1 an Licență/ master / doctorand 220 euro/lună 
 Postliceal / liceal 180 euro/lună 

Asistenţă socială ZI / 3 ani Asistenţă socială 3200 
Psihologie ZI / 3 ani Psihologie 3200 
Ştiinţe ale comunicării ZI / 3 ani Jurnalism 3200 

6. 

Facultatea de 
Teologie, 

Litere, Istorie și 
Arte 

35-0-06 

Teologie 

ZI / 3 ani Teologie ortodoxă asistenţă socială 3200 

ZI / 3 ani 
Teologie ortodoxă asistenţă socială (taxa adiţională pentru 
studenții care frecventează la cerere disciplinele facultative cu 
specific teologic) 

1100 

Limbă si literatură 

ZI / 3 ani Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă 
(franceză, engleză) 3200 

ZI / 3 ani Limba şi literatura franceză – limba şi literatura engleză 3200 
ZI / 3 ani Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză (la Rm. 

Vâlcea) 3200 

ZI / 3 ani Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă: 
Franceză / Spaniolă / Germană 3200 

Limbi moderne aplicate ZI / 3 ani Limbi moderne aplicate 3200 
Istorie ZI / 3 ani Istorie 3200 
Arte vizuale ZI / 3 ani Artă sacră 3200 
Muzică ZI / 3 ani Muzică 3200 
Teatru și Artele spectacolului ZI / 3 ani Artele spectacolului (Actorie) 5300 



Taxe  de  şcolarizare pentru programele universitare de master 

valabile în anul universitar 2018 - 2019 
 

 
Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul de studii 
universitare de masterat Programul de studii 

Taxa anuală 
(lei) 

2018-2019 

1 

Facultatea de Ştiinţe, 
Educație fizică și 

Informatică 
 

35-0-01 

Biologie 
Biologie medicală 3200 

Conservarea şi protecţia naturii 3200 

Ştiinţa mediului 

Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului 
(interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Horticultură) 3200 

Monitorizare și protecția mediului (interdisciplinar cu domeniile: Horticultură, 
Biologie) 3200 

Horticultură Protecţia plantelor (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Știința mediului) 3200 

Chimie Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii (interdisciplinar cu domeniile: 
Biologie, Fizică) - 

Ştiinţe inginereşti aplicate Materiale şi tehnologii nucleare 3200 

Ingineria mediului Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă (interdisciplinar cu domeniul Știința 
mediului) 3200 

Ştiinţa sportului şi educaţiei 
fizice 

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi 3200 
Activităţi motrice extracurriculare şi curriculare 3200 
Performanţă în sport 3200 
Sport, turism şi activităţi de timp liber 3200 
Organizare şi conducere în sport 3200 
Comunicare – Jurnalism sportiv 3200 

Informatică 

Tehnici avansate pentru prelucrare a informaţiei (în limba engleză) 3200 
Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei (Advanced Techniques for 
Information Proccesing) 3200 

Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software 3200 

Matematică 
Matematică aplicată 3200 
Matematică didactică 3200 

2 

 
Facultatea de Mecanică şi 

Tehnologie 
 

35-0-02 
 
 

Ingineria autovehiculelor 

Concepţia şi managementul proiectării automobilului 3200 
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă (lb.engleză) 3200 

Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de autovehicule - 

Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie - 

Inginerie industrială 

Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă - 
Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor 3200 

Ştiinţa şi tehnologia materialelor (română-franceză) 3200 

Inginerie şi management Managementul logisticii 3200 
Ingineria transporturilor Transporturi şi siguranţă rutieră 3200 

3 

Facultatea de Electronică, 
Comunicaţii şi 
Calculatoare 

35-0-03 

Inginerie electrică 
Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice 3200 
Sisteme de conversie a energiei 3200 

Inginerie electronic şi 
telecomunicaţii 

Electronica surselor autonome de energie electrică - 

Inginerie electronică şi sisteme inteligente 3200 
Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită - 
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale 3200 
Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere - 

4 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice și Drept 

 
35-0-04 

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate 3200 

Contabilitate 
Contabilitate managerială şi audit contabil 3200 
Management contabil şi informatică de gestiune 3200 

Finanţe 
Economie şi finanţe europene 3200 
Sisteme bancare europene - 
Management financiar-bancar și în asigurări 3200 

Management 

Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării - 
Managementul strategic al resurselor umane 3200 
Management strategic și dezvoltarea afacerilor (în limba engleză- Strategic 
management and bussines development) 3200 

Drept 

Asistenţa juridică a întreprinderii - 
Cariere juridice 3200 
Instituţii juridice europene şi internaţionale - 
Dreptul contenciosului 3200 

Ştiinţe administrative Administraţie publică în contextul integrării europene 3200 



 
Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul de studii 
universitare de masterat Programul de studii 

Taxa anuală 
(lei) 

2018-2019 

5. 
Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Științe sociale și 
Psihologie 

35-0-05 

Ştiinţe ale educaţiei 

Didactica limbilor  străine - 
Consiliere educațională 3200 
Educaţie timpurie (Pitești, Alexandria, Rm. Vâlcea) 3200 
Management  educaţional (Pitești, Slatina) 3200 

Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice - 

 Sociologie 
Managementul serviciilor sociale şi de sănătate 3200 

 Consiliere în asistenţa socială 3200 

 
Psihologie Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie 3200 

Ştiinţe ale comunicării Comunicare organizaţională 3200 

6. 

Facultatea de Teologie, 
Litere, Istorie și Arte 

35-0-06 

 

Teologie 

Apologetică şi duhovnicie 3200 
Consiliere spirituală 3200 

 
Ecumenism în noul context european 3200 

 Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual 3200 

 Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească 3200 

 Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet 3200 

 

Filologie 

Limbi moderne şi comunicare internaţională 3200 

 Literatura română modernă şi contemporană 3200 

 Structura limbii române actuale 3200 

 Traductologie – Limba engleză 3200 

 Traductologie – Limba franceză 3200 

 Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române 3200 

 Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române (la Rm. Vâlcea) 3200 

 Limbă, cultură şi identitate în Europa 3200 

 
Limbaje specializate și traducere asistată de calculator 3200 

 Istorie Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIV-XX) 3200 

 Muzică Educaţie muzicală contemporană 3200 
 

 

 

Taxe  de  şcolarizare pentru programele de conversie profesională 

valabile în anul universitar 2018 - 2019 
 

Nr. 
crt. Facultatea Domeniul de studii universitare 

de licență Programul de studii Taxa anuală (lei) 
2018-2019 

1 

Facultatea de Ştiinţe, 
Educație fizică și 

Informatică 
 

35-0-01 

Biologie Biologie 3200 

Matematică 
Matematică (3 semestre) 1300 / sem. 
Matematică (4 semestre) 1300 / sem. 

Informatică 
Informatică (3 semestre) 1400 / sem. 
Informatică (4 semestre) 1400 / sem. 

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă 3400 

2 Facultatea de Teologie, 
Litere, Istorie și Arte 35-0-06 

Limbă și Literatură 

Limba si literatura romana 3200 
Limba si literatura engleza 3200 
Limba si literatura franceza. 3200 

Muzică Educaţie muzicală instrumentală 3200 

3 
Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Științe sociale 

și Psihologie 
35-0-05 

Psihologie Psihologie 3200 

Științe ale Educației Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar 3300 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taxe  de  şcolarizare pentru programele universitare de doctorat 

valabile în anul universitar 2018 – 2019 
 

Nr. crt. Denumirea taxei 
Taxă anuală 

(lei) 
2018-2019 

1.  Taxă de înscriere concurs admitere  100 
2.  Taxă de înmatriculare în anul I 100 
3.  Taxă școlarizare în cadrul Școlilor doctorale : Filologie, Biologie, Informatică, Matematică,  5000 

4.  Taxă de școlarizare în cadrul Școlilor doctorale Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică și 
Interdisciplinară 6000 

5.  Taxă școlarizare în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport 6500 
6.  Taxă susținere teza de doctorat absolvent buget în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică și sport 4000 
7.  Taxă susținere teză de doctorat absolvent cu taxă în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport  4000 

8.  Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin buget în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi 
sport 4000 

9.  Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul Școlilor doctorale  4000 

10.  Taxă susținere teza de doctorat absolvent buget în cadrul Școlilor doctorale Filologie, Biologie, 
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară 5000 

11.  Taxă susținere teză de doctorat absolvent cu taxă în cadrul Școlilor doctorale Filologie, Biologie, 
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară 5000 

12.  Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin buget în cadrul Școlilor doctorale Filologie, 
Biologie, Informatică, Matematică, Interdisciplinară 5000 

13.  Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul Școlilor doctorale Filologie, 
Biologie, Informatică, Matematică, Interdisciplinară 5000 

14.  Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul Școlilor doctorale Ingineria 
autovehiculelor, Inginerie mecanică 1200 euro 

15.  Taxă an de prelungire studii doctorale în cadrul Școlilor doctorale Educaţie fizică şi sport, Filologie, 
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară 

80% din taxa de 
studiu anuală 

16.  Taxă an de prelungire studii doctorale  în cadrul Școlii doctorale Biologie 40% din taxa de 
studiu anuală 

17.  Taxă an de grație în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport 1000 
18.  Taxă an de amânare susținere teză de doctorat  500 

19.  Taxă an de grație în cadrul Școlilor doctorale Filologie, Biologie, Informatică, Matematică, Ingineria 
autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară 500 

20.  Taxă abilitare cadre didactice și/ sau de cercetare provenite de la alte instituții din țară 6000 

 
Taxe de şcolarizare pentru programele din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar valabile 

în anul universitar 2018 - 2019 
 

 Taxa de admitere 100 lei 
 

Nr. crt. Domeniul de studii  Forma de 
învăţământ Programul de studii 

Taxa 
anuală (lei) 
2018-2019 

1. Sănătate și asistență 
pedagogică 

ZI/3 ani Asistent medical generalist 2500 
2. ZI/3 ani Asistent medical de farmacie 2500 
3. 

Informatică 
ZI/2 ani Analist programator 2200 

4. ZI/1,5 ani Tehnician echipamente de calcul 2000 
5. Comerț ZI/2 ani Agent comercial 2200 
6. 

Economie 
ZI/2 ani Asistent de gestiune 2200 

7. ZI/2 ani Funcționar bancar 2200 
8. ZI/2 ani Agent fiscal 2200 
9. 

Turism și alimentație 

ZI/2 ani Agent de turism-ghid 2200 
10. ZI/2 ani Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație 2200 
11. ZI/1,5 ani Asistent manager unități hoteliere 2000 
12. ZI/1,5 ani Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții 2000 
13. Producție media ZI/2 ani Cameraman- fotoreporter 2200 

 

 

 



Taxe  de  şcolarizare pentru programele de studii psihopedagigice Nivel I și Nivel II 

valabile în anul universitar 2018 - 2019 

 
TAXE pentru STUDENȚII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL I 

(iniţial) de certificare pentru profesia didactică – MONOSPECIALIZARE, pentru anul universitar 2018 – 2019 
  

Nr. ctr. Denumirea disciplinei Valoarea taxei / 
disciplină  
2018-2019 

1. Psihologia educaţiei (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
2. Pedagogie I (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
3. Pedagogie II (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
4. Didactica specialităţii A (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
5. Managementul clasei de elevi (14 ore curs + 14 ore seminar) 150 lei 
6. Instruire asistată de calculator (14 ore curs + 14 ore seminar) 140 lei 
7. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (42 ore) 180 lei 
8. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (36 ore) 180 lei 
9. Examen de absolvire Nivelul I 150 lei 

TOTAL 1600 lei 
 

 

TAXE pentru STUDENȚII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL I 
(iniţial) de certificare pentru profesia didactică - DUBLA SPECIALIZARE, pentru anul universitar 2018 – 2019  

 
Nr. ctr. Denumirea disciplinei Valoarea taxei / 

disciplină  
2018-2019 

1. Psihologia educaţiei (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
2. Pedagogie I (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
3. Pedagogie II (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
4. Didactica specialităţii A (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
5. Didactica specialităţii B (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
6. Managementul clasei de elevi (14 ore curs + 14 ore seminar) 125 lei 
7. Instruire asistată de calculator (14 ore curs + 14 ore seminar) 125 lei 
8. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (42 ore) 180 lei 
9. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (36 ore) 180 lei 
10. Examen de absolvire Nivelul I 150 lei 

TOTAL 1760 lei 
 
 

TAXE pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 
credite de extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică - MONOSPECIALIZARE,  

ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru anul universitar 2018 – 2019 
Taxa înscriere - 100 lei 
Taxa înmatriculare - 100 lei 

Nr. ctr. Denumirea disciplinei Valoarea taxei / 
disciplină 
2018-2019 

1. Psihologia educaţiei (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
2. Pedagogie I (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
3. Pedagogie II (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
4. Didactica specialităţii A (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
5. Managementul clasei de elevi (14 ore curs + 14 ore seminar) 150 lei 
6. Instruire asistată de calculator (14 ore curs + 14 ore seminar) 150 lei 
7. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (42 ore) 185 lei 
8. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (36 ore) 185 lei 
9. Examen de absolvire Nivelul I 150 lei 

TOTAL 1620 lei 
 

 
 
 



TAXE pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 
credite de extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică – DUBLĂ SPECIALIZARE,  

ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru anul universitar 2018 – 2019 
Taxa înscriere - 100 lei 
Taxa înmatriculare - 100 lei 

Nr. ctr. Denumirea disciplinei Valoarea taxei / 
disciplină  
2018-2019 

1. Psihologia educaţiei (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
2. Pedagogie I (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
3. Pedagogie II (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
4. Didactica specialităţii A (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
5. Didactica specialităţii A (28 ore curs + 28 ore seminar) 200 lei 
6. Managementul clasei de elevi (14 ore curs + 14 ore seminar) 150 lei 
7. Instruire asistată de calculator (14 ore curs + 14 ore seminar) 150 lei 
8. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (42 ore) 150 lei 
9. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (36 ore) 150 lei 
10. Examen de absolvire Nivelul I 160 lei 

TOTAL 1760 lei 
 

TAXE pentru MASTERANZII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru 
NIVELUL II  (aprofundare) pentru profesia didactică, pentru anul universitar 2018 – 2019 

 
Nr. ctr. Denumirea disciplinei Valoarea taxei / 

disciplină 
2018-2019 

1. Psihopedagogia tinerilor, adolescentilor si adultilor (28 ore curs + 14 ore seminar) 220 lei 
2. Proiectarea si managementul programelor educationale (28 ore curs + 14 ore 

seminar) 
220 lei 

3. Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specialitatii (28 ore curs + 14 ore 
seminar) 220 lei 

4. Practica pedagogica in invatamantul liceal, postliceal si universitar (42 ore) 210 lei 
5. Pachet optional 1 (14 ore curs + 28 ore seminar) 190 lei 
6. Pachet optional 2 (14 ore curs + 28 ore seminar) 190 lei 
7. Examen absolvire Nivel II 150 lei 

TOTAL 1400 lei 
 

 
TAXE pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 

credite de extensie pentru NIVELUL II (aprofundare) pentru profesia didactică  
ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru anul universitar 2018 – 2019 

 
Taxa înscriere - 100 lei 
Taxa înmatriculare - 100 lei 
Nr. ctr. Denumirea disciplinei Valoarea taxei / 

disciplină 
2018-2019 

1. Psihopedagogia tinerilor, adolescentilor si adultilor (28 ore curs + 14 ore seminar) 220 lei 
2. Proiectarea si managementul programelor educationale (28 ore curs + 14 ore 

seminar) 220 lei 

3. Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specialitatii (28 ore curs + 14 ore 
seminar) 220 lei 

4. Practica pedagogica in invatamantul liceal, postliceal si universitar (42 ore) 210 lei 
5. Pachet optional 1 (14 ore curs + 28 ore seminar) 190 lei 
6. Pachet optional 2 (14 ore curs + 28 ore seminar) 190 lei 
7. Examen absolvire Nivel II 150 lei 

TOTAL 1400 lei 
 

 
 

 

 



ALTE TAXE  

valabile în anul universitar 2018 – 2019 
 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei 

Valoarea taxei (lei) 

2018-2019 

1 Taxă de înscriere concurs admitere / Taxă înmatriculare în anul I 100/100 

2 Taxă an de graţie (an refacere)  
200 înscriere şi 

40 pt. fiecare p.c. 
nepromovat 

3 
Prima reînmatriculare 
A doua reînmatriculare 
A treia reînmatriculare 

250 
500 
750 

4 Examen de diferenta şi examene creditate 100 

5 Pentru refacere an  terminal,  în cazul în care nu mai poate beneficia de an de 
grație și mai are de promovat maxim 20 p.c. 

taxă de reînmatriculare 
cf.pct. 3  şi 40 lei pentru 
fiecare p.c. nepromovat 

6 Refacerea lucrarilor de laborator (2h) 50 
7 Înmatriculare prin transfer pentru studenţii care vin la Universitatea din Piteşti 150 

8 
Taxa de transfer intern de la o specializare la alta în aceeaşi facultate sau de la 
o facultate la alta facultate din Universitate sau de la o formă de învăţământ la 
alta 

150 

9 Taxa de transfer de la Universitatea din Piteşti la alte universităţi 250 
10 Eliberare copii acte din arhivă 15/pagina 
11 Taxă întrerupere studii la cerere (pentru studenţii “cu taxă” şi “fără taxă”) 300 
12 Repetarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă/master 600 

13 Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii “cu taxă” de 
la specializări acreditate 300 

14 
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la 
specializări acreditate care au absolvit pe baza legii 84/1995 și pentru studenții 
din alte universitați care se înscriu individual. 

1500 

15 
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la 
specializări acreditate care au absolvit și nu au susținut examenul de finalizare 
studii în primii trei ani de la absolvire 

1000 

16 Duplicat diploma / certificat 500 
17 Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă 200 
18 Duplicat adeverință de finalizare a studiilor 200 
19 Duplicat carnet de student 100 

20 Taxă procesare dosar pentru obţinere viză CNRED pentru absolvenţii altor 
universităţi 100 

21 Taxă eliberare programe analitice 300/an universitar 
22 Taxă înscriere şi înmatriculare gradul I 350 
23 Taxă înscriere şi înmatriculare gradul II 200 

24 Taxă de logistică pentru absolvenții universitaților cu programe autorizate să 
funcționeze provizoriu Minim 500 

25 Taxă de confirmare a autenticităţii diplomei  100 
26 Taxă de confirmare a autenticităţii foii matricole/suplimentului la diplomă 100 

27 Taxă de arhivare pentru absolvenţii care nu au ridicat actele studii în maxim doi 
ani de la susţinerea examenului de finalizare 300 

28 Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru certificatul de 
absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul I 200 

29 Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru certificatul de 
absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul II 200 

30 
Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru foaia matricolă 
aferentă certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică 
Nivelul I 

200 

31 
Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru foaia matricolă 
aferentă certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică 
Nivelul II 

200 

 
 

 

 



Anexa 3 

 

PROPUNERI 

 
Privind acordarea de burse din venituri proprii, în conformitate cu art. 19, alin 2 din Regulamentul 

privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat 
 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și 
prenumele 

studentului 

Facultatea/ 

Specializarea/ an de 

studiu 

Motivarea solicitării acordării 

bursei din venituri proprii  

Valoare 

bursă alocată 

(RON) 

1 
LOZOVEANU N. 
VERONICA 

FTLIA / PEDAGOGIE 
MUZICALĂ / III 

Premii obținute  la diverse  concursuri  de 
interpretare vocală a cantecului  popular 
românesc  din ț ară (Ex: Premiul  I în 
cadrul Festivalului  Concurs  Național de 
Interpretare Vocală a Cântecului Popular  
Romînesc "Drăgan  Muntean", ed. a VII-a, 
19-20 aprilie 2018, Deva;  Premiul I solist  
vocal obținut  la Festivalul Concurs 
Național  de interpretare Vocală și 
lnstrumentală "Luță Ioviță", Ediția  a 
XXIV-a,  Caransebeș, 12-13 aprilie 2018; 
Premiul  I secțiunea  Canto  Tradițional,  
20-25 ani la Festivalul  Concurs de muzică  
popular pentru copii și tineret "Florile  
Ceahlăului", editia a XXX-a, Neamț;  
Premiul  special pentru Interpretare  
vocală, în cadrul  Festivalului Concurs  
Internațional de Interpretare Vocală și 
lnstrumentală, Sus pe Argeș la Izvoare,  
ediția a Vlll-a,  2017  etc.) 

1.000 

2 
GOGLEA 
ALEXANDRU 

FECC, RST, IV 
Locul 1 TIE, Concurs de Proiectare 

PCB, Faza finală Pitești 
1.000 

3 ZAMFIRICĂ VLAD FECC, C, IV 
Mențiune TIE, Locul 1 TIE, Concurs 
de Proiectare PCB, Faza finală Pitești 

1.000 

4 
BEQO ERJOL – 
ALBANIA 

FSEdSSP / AN 
PREGĂTITOR 

LIMBA ROMÂNĂ 

Participant Sesiunea de comunicări 
științifice studențești 2018; Participant la 
“Ziua studentului internațional”, ediția a 
VI-a 2018 

1.000 

5 
ABDURAKHIMOV 
ABDURASUL - 
UZBEKISTAN 

FSEdSSP / AN 
PREGĂTITOR 

LIMBA ROMÂNĂ 

Participant Sesiunea de comunicări 
științifice studențești 2018; Participant la 
“Ziua studentului internațional”, ediția a 
VI-a 2018 

1.000 

6 
KENGNA MBIAGA 
DIANE CAROLE – 
CAMERUN 

FSEdSSP / AN 
PREGĂTITOR 

LIMBA ROMÂNĂ 

Participant Sesiunea de comunicări 
științifice studențești 2018; Participant la 
“Ziua studentului internațional”, ediția a 
VI-a 2018 

1.000 

7 
ASSAF LAITH 
LOAY MOH’D - 
IORDANIA 

FSEdSSP / AN 
PREGĂTITOR 

LIMBA ROMÂNĂ 

Participant Sesiunea de comunicări 
științifice studențești 2018; Participant la 
“Ziua studentului internațional”, ediția a 
VI-a 2018 

1.000 

8 

CIOCAN  MIHAI 
CĂTĂLIN  

FMT / AR / IV  

Locul I la concursul profesional 
studențesc de inginerie a autovehi-
culelor ,,Kart Low Kost 2017, 
desfășurat în perioada 18-19 mai la 
“Universite de Bourgogne France” 

1.000 

9 

PĂTRĂȘCIOIU 
MARIA TALIDA  

FMT / CMPA / I  

Locul I la concursul profesional 
studențesc de inginerie a autovehi-
culelor ,,Kart Low Kost 2017, 
desfășurat în perioada 18-19 mai la 
“Universite de Bourgogne France” 

1.000 

10 

CHIRCU 
M.VALENTIN  

FMT / ITT / IV 

Locul I la concursul profesional 
studențesc de inginerie a autovehi-
culelor ,,Kart Low Kost 2017, 
desfășurat în perioada 18-19 mai la 
“Universite de Bourgogne France” 

1.000 

TOTAL: 10.000 



 

 

Anexa 4 

 

Componența comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat 

în anul universitar 2018-2019 
 

  
1. Școala doctorală în domeniul Ingineria Autovehiculelor 

Președinte: prof.univ.dr.ing. Dinel POPA  
Membri: prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE 

   prof. univ. emerit dr. ing. Ion TABACU 
    prof. univ. dr. ing. habil. Ștefan TABACU 
    conf. univ. dr. ing. habil. Adrian CLENCI 
 
2. Școala doctorală în domeniul Inginerie Mecanică 
Președinte:  prof. univ. dr. ing. habil. Nicolae-Doru STĂNESCU 
Membri: prof. univ. emerit dr. ing. Nicolae PANDREA 
    prof. univ. emerit dr. ing. Nicolae POPA 
    prof. univ. dr. ing. habil. Dinel POPA 
 
3. Școala doctorală în domeniul Matematică 

Președinte: conf. univ. dr. habil. Radu MICULESCU  
Membri: lect. univ. dr. habil. Alexandu MIHAIL 
    conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN 
 
4. Școala doctorală în domeniul Informatică 

Președinte: prof. univ. dr. Tudor BĂLĂNESCU 
Membri: prof. univ. dr. Horia GEORGESCU 
    conf.univ.dr. Costel BĂLCĂU 
  
5. Școala doctorală în domeniul Filologie 

Președinte: prof. univ. dr. Ștefan GĂITĂNARU  
Membri: prof. univ. dr. Petru PISTOL  

   prof. univ. dr. Mircea BÂRSILĂ 
    conf. univ. dr. habil. Diana LEFTER 
 
6. Școala doctorală în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice 

Preşedinte: prof. univ. dr.  Liliana MIHĂILESCU 
Membri: prof. univ. dr. Pierre de HILLERIN 
    prof. univ. dr. Luminița GEORGESCU 

   prof. univ. dr. Simion GHEORGHE 
   prof. univ. dr. Nicolae MIHĂILESCU 
   prof. univ. dr. habil. Ion MIHĂILĂ 
   prof. univ. dr. habil. Ligia RUSU 
    

7. Școala doctorală în domeniul Biologie 

Președinte: Prof. univ. dr. Alexandru Gabriel MARINESCU  
Membri:Prof. univ. dr. habil. Marian PETRE  

  Prof. univ. emerit dr. Octavian Liviu DRĂGHICI  
  Conf. univ. dr. Liliana Cristina SOARE  

              Lect. univ. dr.  Alina PĂUNESCU 
 
 



 
8. Școala doctorală Interdisciplinară 
    Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 
Președinte: prof. univ. dr. ing. Gheorghe GAVRILOAIA 
Membri: prof. univ. dr. ing. Mariana JURIAN 
    prof. univ. dr. ing. habil. Ion LIȚĂ 
    conf. univ. dr. ing. habil. Petre ANGHELESCU 

    
    Domeniul: Inginerie industrială 
Președinte: prof. univ. dr. ing. habil. Eduard-Laurențiu NIȚU 
Membri: conf. univ. dr.  ing. Alin RIZEA 
    conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE 
    conf. univ. dr. chim. habil. Gabriela PLĂIAȘU 
 
    Domeniul: Ingineria materialelor 
Președinte: prof. dr.  ing. Mărioara ABRUDEANU 
Membri: conf. univ. dr. chim. habil. Gabriela PLĂIAȘU 

conf. univ. dr. ing. Sorin CIUCĂ-Universitatea Politehnica București 
conf. univ. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU 
C.S. dr. ing. Cătălin Marian DUCU 

    
 


