
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 96 din data 29.06.2020

cu privire la aprobarea repartizării locurilor/granturilor de studii pentru programele universitare de

licență și master în anul universitar 2020 -2021

În conformitate cu dispoziţiile H.G. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi

Cercetării, anexa 6, punctul 35,  prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale

Cartei Universităţii din Piteşti, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii

din Piteşti, precum şi în temeiul hotărârii adoptate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de

27.05.2020, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 29.06.2020,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea repartizării locurilor/granturilor de studii pentru programele universitare de licență și

master în anul universitar 2020-2021, (Anexa 1).

Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
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Anexa 1

Repartizarea locuri/granturi de studii pentru programele universitare de licență și master în anul
universitar 2020 - 2021

Prin adresa MEC nr. 9157 / 19.05.2020, Universității din Pitești i-au fost repartizate pentru anul universitar 2020 –
2021 un număr de 850 locuri/granturi de studii pentru programele universitare de licență, din care un număr de 715
locuri sunt repartizate statistic, 19 locuri/granturi de studii sunt repartizate pentru romii care vor fi înmatriculați la
programele universitare de licență în anul universitar 2020 – 2021, 50 locuri pentru programele încadrate în
domeniile de specializare inteligente ale României, 64 locuri pentru absolvenți de liceee situate în mediul rural.
Propunerea pentru repartizarea celor 850 de locuri este următoarea:

Facultatea

Locuri
repartizate
statistic în

anul
universitar
2019-2020

Propunere
de
repartizare
a locurilor
în anul
universitar
2020-2021

Situația ocupării
locurilor de
studii pentru
romi în anul
universitar
2019-2020

Propunere de
repartizare a
granturilor
de studii

pentru romi
în anul

universitar
2020-2021

Propunere
de

repartizare
a locurilor

pentru
domeniile

de
specializare
inteligente

în anul
universitar
2020-2021

Situația
ocupării

locurilor de
studii pentru
absolvenți de

licee din
mediul rural în

anul
universitar
2019-2020

Propunere
de

repartizare a
locurilor
pentru

absolvenți
de licee din
mediul rural

în anul
universitar
2020-2021

Total locuri
repartizate
pe facultate

Facultatea de Științe,
Educație Fizică și

Informatică
189 190 0 5 20 10 17 232

Facultatea de Mecanică și
Tehnologie 95 96 1 3 7 6 9 115

Facultatea de Electronică,
Comunicații și Calculatoare 83 83 0 2 7 2 7 99

Facultatea de Științe
Economice și Drept 123 124 3 3 12 11 11 150

Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale și

Psihologie
123 124 7 3 3 8 11 141

Facultatea de Teologie,
Litere, Istorie și Arte 99 100 8 3 1 0 9 113

TOTAL 712 717 19 19 50 37 64 850

Prin adresa MEN nr. 9157 / 19.05.2020, Universității din Pitești i-au fost repartizate pentru anul universitar
2020 – 2021 un număr de 470 locuri/granturi de studii pentru programele universitare de master, din care un număr
de 412 de locuri/ granturi de studii sunt repartizate statistic, 12 locuri/granturi de studii sunt repartizate pentru romii
care vor fi înmatriculați la programele universitare de master în anul universitar 2020 – 2021 și 46 de locuri pentru
programele încadrate în domeniile de specializare inteligente ale României.
Propunerea pentru repartizarea celor 470 de locuri este următoarea:

Facultatea

Locuri
repartizate
statistic în

anul
universitar
2019-2020

Propunere de
repartizare a
locurilor în

anul
universitar
2020-2021

Situația ocupării
locurilor de
studii pentru
romi în anul
universitar
2019-2020

Propunere de
repartizare a

granturilor de
studii pentru
romi în anul
universitar
2020-2021

Propunere de
repartizare a

locurilor pentru
domeniile de
specializare

inteligente în
anul universitar

2020-2021

Total locuri
repartizate
pe facultate

Facultatea de Științe, Educație Fizică și
Informatică 105 112 2 3 12 127

Facultatea de Mecanică și Tehnologie 58 62 0 2 10 74
Facultatea de Electronică, Comunicații și

Calculatoare 40 42 0 1 4 46

Facultatea de Științe Economice și Drept 64 68 1 2 10 80
Facultatea de Științe ale Educației, Științe

Sociale și Psihologie 51 54 9 2 9 66

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și
Arte 70 74 0 2 1 77

TOTAL 388 412 12 12 46 470



Modul de repartizare a locurilor destinate candidaților pentru programele încadrate în domeniile de specializare inteligente ale României în anul universitar 2020-2021

Domeniile și specializările / programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu la Univer sitatea din Pitești, care corespund
sectoarelor economice cu potențial de specializare inteligentă în România, în conformitate cu Ordinul 5376/2017

Semnificația primelor cinci coloane din tabelul de mai jos este următoarea:
a - Bioeconomie
b - Tehnologia informatiilor si a comunicatiilor, spațiu și securitate
c - Energie, mediu și schimbări climatice
d - Eco-nanotehnologii si materiale avansate
e – Sănătate

Domenii de
specializare

inteligente ale
României

Programul de licență (specializarea)
Locuri
alocate

programelor
de licență

Domeniul de studii universitare de
masterat Programul de master

Locuri
alocate

programelor
de mastera b c d e

x Matematică (FȘEFI) 1 Matematică Matematică didactică (FȘEFI) 1
x Informatică (FȘEFI) 1 Informatică Tehnici avansate pentru prelucratea informației-lb.engleză (FȘEFI) 3

x x Chimie (FȘEFI) 2 Chimie Chimie criminalistică (FȘEFI) 1x x Chimie medicală (FȘEFI) 2
x x Ecologie și protecția mediului (FȘEFI) 2 Știința mediului Monitorizarea și protecția mediului (FȘEFI) 1

x x Electromecanică (FECC) 2 Inginerie electrică Sisteme de conversie a energiei (FECC) 1
x Energetică și tehnologii nucleare (FȘEFI) 1 Inginerie energetică 0

x x Electronică aplicată (FECC) 2 Inginerie electronică, telecomunicații și
tehnologii informaționale

Inginerie electronică și sisteme inteligente (FECC) 1
x Rețele și software de telecomunicații (FECC) 1 Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale (FECC) 2

x x x Autovehicule rutiere (FMT) 3 Ingineria autovehiculelor Concepția și managementul proiectării automobilului (FMT) 1
Ingineria automobilelor pentru mobilitate durabilă-lb. engleză (FMT) 3

x Ingineria transporturilor și a traficului (FMT) 1 Ingineria transporturilor Transporturi și siguranță rutieră (FMT) 1
x x Horticultură (FȘEFI) 2 Horticultură 0

x x Calculatoare (FECC) 2 Calculatoare și tehnologia informației 0

x x Tehnologia construcțiilor de mașini (FMT) 2 Inginerie industrială Ingineria și managementul fabricației produselor (FMT) 1
Știința și tehnologia materialelor-lb. franceză (FMT) 3

0 Științe inginerești aplicate Materiale și tehnologii nucleare (FȘEFI) 1
x x Ingineria mediului (FȘEFI) 2 Ingineria mediului 0

x Inginerie economică industrială (FMT) 1 Inginerie și management Managementul logisticii (FMT) 1
x x x Biologie (FȘEFI) 3 Biologie Biologie medicală (FȘEFI) 1

x Asistență medicală generală (FȘEFI) 1 Medicină 0
x x Drept (FSED) 2 Drept Dreptul contenciosului (FSED) 1
x x Administrație publică (FSED) 2 Științe administrative Administrație publică și integrare europeană (FSED) 1

0 Științe ale comunicării Comunicare organizațională (FSESSP) 1
x Resurse umane (FSESSP) 1 Sociologie 0



x Asistență socială (FSESSP) 1 Asistență socială Consiliere în asistența socială (FSESSP) 1
Managementul serviciilor sociale și de sănătate (FSESSP) 1

x x Administrarea afacerilor (FSED) 2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii de ospitalitate (FSED) 1

x x Management (FSED) 2 Management Managementul strategic al resurselor umane (FSED) 1
Mnanagement strategic și dezvoltarea afacerilor-lb. engleză (FSED) 3

x x Contabilitate și informatică de gestiune (FSED) 2 Contabilitate Contabilitate managerială și audit contabil (FSED) 1
Management contabil și informatică de gestiune (FSED) 1

x x Finanțe și bănci (FSED) 2 Finanțe Management financia-bancar și în asigurări (FSED) 1
x Psihologie (FSESSP) 1 Psihologie Psihologie clinică – evaluare și intervenție (FSESSP) 1x Terapie ocupațională (FȘEFI) 1

0 Științe ale educației

Consiliere educațională (FSESSP) 1
Educație timpurie (la Alexandria) (FSESSP) 1
Educație timpurie (la Rm.Vâlcea) (FSESSP) 1

Management educaționale (la Pitești) (FSESSP) 1
Management educaționale (la Slatina) (FSESSP) 1

0 Istorie Istoria românilor și a României în context european (sec.XIV -XX) (FTLIA) 1
x Actorie (FTLIA) 1 Teatru și artele spectacolului 0

x Educație fizică și sportivă (FȘEFI) 1
Știința sportului și educației fizice

Activități motrice curriculare și extracurriculare (FȘEFI) 1
Organizare și conducere în sport (FȘEFI) 1

x Kinetoterapie și motricitate specială (FȘEFI) 1 Performanță în sport (FȘEFI) 1
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități (FȘEFI) 1

Total locuri alocate programelor de licență 50 Total locuri alocate programelor de master 46
Notă:
Pentru programele de licență s -a acordat câte un loc pentru fiecare domeniu de specializare acoperit de programul respectiv.
Pentru programele de master, repartizarea s-a efectuat astfel: câte un loc pentru programele de master în limba română și câte trei locuri pentru programele de master într-o limbă străină.

Repartizarea pe facultăți a locurilor destinate candidaților pentru programele încadrate în domeniile de specializare inteligente ale României în anul universitar 2020-2021 este următoarea:

Facultatea Locuri alocate programelor de licență Locuri alocate programelor de master
Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică 20 12

Facultatea de Mecanică și Tehnologie 7 10
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare 7 4

Facultatea de Științe Economice și Drept 12 10
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 3 9

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 1 1
TOTAL 50 46


