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

din data de 29.06.2020

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat online cu participarea a 41 de membri (34 de cadre didactice şi 7
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 Planului operațional 2020;
2. Aprobarea Regulamentului de întocmire a statelor de funcții pentru anul universitar 2020-2021;
3. Aprobarea contractului de studii pentru anul universitar 2020-2021;
4. Aprobarea actului adițional la Contractul de studii pentru studenţii din ani superiori, anul universitar

2020-2021;
5. Aprobarea reviziei Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la

Colegiul Terțiar Nonuniversitar, anul universitar 2020-2021;
6. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere on-line pentru

programele de studii de licență, pentru forma de învățământ cu frecvență redusă, anul universitar
2020-2021;

7. Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în Universitatea din
Pitești, pentru anul 2020, în conformitate cu Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice;

8. Aprobarea Metodologiei de desfășurare a concursului pentru funcția de director al Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD – Universitatea din Pitești;

9. Aprobarea reviziei Instrucțiunilor de lucru privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale Universității din
Pitești, în anul universitar 2020-2021;

10. Aprobarea componenței Comisiei de monitorizare a Universității din Pitești;
11. Aprobarea repartizării locurilor/granturilor de studii pentru programele universitare de licență și

master în anul universitar 2020-2021;
12. Informare cu privire la repartizarea locurilor/granturilor de studii la nivelul facultăților pe programe

universitare de licență și master în anul universitar 2020-2021, după solicitarea MEC prin adresa nr.
5138/04.06.2020, privind alocarea a cel puțin 10 locuri pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat
care provin din sistemul de protecție socială;

13. Aprobarea repartizării pe școli doctorale a locurilor bugetate cu bursă, bugetate fără bursă, la IF/IFR,
români de pretutindeni și domenii prioritare de dezvoltare a României pentru anul universitar 2020-
2021;

14. Aprobarea structurii generale a anului universitar 2020-2021;
15. Aprobarea înfiinţării programului postuniversitar Formator de competențe antreprenoriale (acest

program va funcţiona în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie,
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic) precum şi validarea și înscrierea în Registrul
Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a calificărilor aferente acestui program
postuniversitar; în cadrul proiectului “Activități și măsuri integrate de asistență educațională,
consiliere antreprenorială și mentorat, respectiv sprijin financiar pentru creșterea accesului și
participării la învățământul terțiar în regiunea Sud-Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate
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socială (POCU 379/6/21 ID 125165) a fost prevăzută proiectarea, realizarea și livrarea acestui
program postuniversitar;

16. Aprobarea componenței comisiilor pentru finalizarea studiilor universitare de master și conversie
profesională, pentru anul universitar 2019-2020, din cadrul Facultății de Teologie, Litere, istorie și
Arte;

17. Aprobarea organizării unei sesiuni extraordinare pentru studenţii din anii terminali cu posibilitatea
susţinerii a maximum 3 examene şi achitarea sumei de 300 lei/examen nepromovat, planificarea
examenelor se va realiza sub coordonarea decanatelor facultăţilor;

18. Aprobarea componenței comisiilor de echivalare a studiilor de scurtă durată, de la Facultatea de
Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie pentru absolvenții de colegiu cu durata de 3 ani sau
ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul de studii universitare de licență, pentru 4 cadre
didactice din sistemul de învățământ preuniversitar, specializarea matematică și 110 cadre didactice
din sistemul de învățământ preuniversitar, specializarea pedagogia învățământului primar sau
preșcolar, ca urmare a adresei MEC cu nr. 1443/28.05.2020, precum și aprobarea taxei de echivalare
în cuantum de 200 lei/candidat;

19. Aprobarea solicitării cu privire la eliminarea taxei de admitere la clasele TTM și TOCN, domeniul
mecanic, din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar;

20. Aprobarea menținerii calității de titular pentru domnul prof. univ. dr. Euge n CHELARU, în cadrul
Departamentului Drept și Administrație Publică, Facultatea de Științe Economice și Drept, până la
sfârșitul anului universitar 2019-2020;

21. Informare cu privire la numirea domnului conf. univ. dr. Mihai OPROESCU în funcția de Director
General Administrativ interimar, începând cu 01.07.2020, până la ocuparea prin concurs a postului.

1. Senatul aprobă Planul operațional 2020;
2. Senatul aprobă Regulamentul de întocmire a statelor de funcții pentru anul universitar 2020-2021;
3. Senatul aprobă contractul de studii pentru anul universitar 2020-2021, (Anexa 1);
4. Senatul aprobă actul adițional la Contractul de studii pentru studenţii din ani superiori, anul

universitar 2020-2021, (Anexa 2);
5. Senatul aprobă revizia Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la

Colegiul Terțiar Nonuniversitar, anul universitar 2020-2021;
6. Senatul aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere on -line

pentru programele de studii de licență, pentru forma de învă țământ cu frecvență redusă, anul
universitar 2020-2021;

7. Senatul aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în Universitatea
din Pitești, pentru anul 2020, în conformitate cu Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice;

8. Senatul aprobă Metodologia de desfășurare a concursului pentru funcția de director al Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD – Universitatea din Pitești;

9. Senatul aprobă revizia Instrucțiunilor de lucru privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale Universității din
Pitești, în anul universitar 2020-2021;

10. Senatul aprobă componența Comisiei de monitorizare a Universității din Pitești, după cum urmează:
Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE
Membri:  Prof. univ. dr. ing. Adrian CLENCI

Conf. univ. dr. Ionuţ Adrian SĂMĂRESCU
Conf. univ. dr. Corina Amelia GEORGESCU
Prof. univ. dr. Marian ENĂCHESCU
Prof. univ. dr. Daniela PÎRVU
Conf. univ. dr. Augustus Constantin BĂRBULESCU
Conf. univ. dr. Marius Claudiu LANGA



Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU
Conf. univ. dr. Alin Daniel RIZEA
Conf. univ. dr. Mihai OPROESCU
Prof. univ. dr. Ionela NICULESCU
Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU
Conf. univ. dr. Amalia DUŢU
Ec. Victor BRATU
Ec. Aura BRAȘOVEANU
Ing. Ionuţ BROŞTESCU
Jurist Elena MATEESCU
Dr. Smaranda GĂVAN

Ec. Lucia STAN
Secretariat tehnic: Lect. univ. dr. Cristina Ionela MICU
Dr. ec. Mihaela BRÎNZEA
Ing. Magdalena DĂNILĂ

11. Senatul aprobă repartizarea locurilor/granturilor de studii pentru programele universitare de licență și
master în anul universitar 2020-2021, (Anexa 3);

12. Senatorii sunt informați cu privire la repartizarea locurilor/granturilor de studii la nivelul facultăților
pe programe universitare de licență și master în anul universitar 2020 -2021, după solicitarea MEC
prin adresa nr. 5138/04.06.2020, privind alocarea a cel puțin 10 locuri pentru absolvenții cu diplomă
de bacalaureat care provin din sistemul de protecție socială, (Anexa 4);

13. Senatul aprobă repartizarea pe școli doctorale a locurilor bugetate cu bursă, bugetate fără bursă, la
IF/IFR, români de pretutindeni și domenii prioritare de dezvoltare a României pentru anul universitar
2020-2021, după cum urmează:

Nr.
crt. Școala doctorală Domeniul de doctorat Anul I 2020-2021

Buget cu bursă Buget fără bursă
1. Ingineria

autovehiculelor Ingineria autovehiculelor 1 2 IF/IFR
11 rom pret

2. Inginerie
mecanică

Inginerie mecanică 0 1 IF

3. Matematică Matematică 0 0
4. Filologie Filologie 1 11 rom pret
5. Interdisciplinară Ingineria materialelor 12 dom prioritar 0

Inginerie industrială 1 0
Inginerie electronică, telecomunicații și
tehnologii informaționale 0 11 rom pret

6. Biologie Biologie 0 0
7. Informatică Informatică 0 1 IF
8. Educație fizică și

sport Știința sportului și educației fizice 1
11 rom pret 1 IFR

Total buget cu bursă/buget fără bursă 6 8
TOTAL 14

14. Senatul aprobă structura generală a anului universitar 2020-2021, (Anexa 5);
15. Senatul aprobă înfiinţarea unui program postuniversitar Formator de competențe antreprenoriale

(acest program va funcţiona în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie,
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic) precum şi validarea și înscrierea în Registrul
Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a calificărilor aferente acestui program
postuniversitar; în cadrul proiectului “Activități și măsuri integrate de asistență educațională,
consiliere antreprenorială și mentorat, respectiv sprijin financiar pentru creșterea accesului și
participării la învățământul terțiar în regiunea Sud-Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate



socială (POCU 379/6/21 ID 125165) a fost prevăzută proiectarea, realizarea și livrarea acestui
program postuniversitar;

16. Senatul aprobă componența comisiilor pentru finalizarea studiilor universitare de master și conversie
profesională, pentru anul universitar 2019-2020, din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și
Arte, (Anexa 6);

17. Senatul aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare pentru studenţii din anii terminali cu
posibilitatea susţinerii a maximum 3 examene şi achitarea sumei de 300 lei/examen nepromovat,
planificarea examenelor se va realiza sub coordonarea decanatelor facultăţilor;

18. Senatul aprobă componența comisiilor de echivalare a studiilor universitare de scurtă durată, de la
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie pentru absolvenții de colegiu cu
durata de 3 ani sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de
licență, pentru 4 cadre didactice din sistemul de învățământ preuniversitar, specializarea matematică și
110 cadre didactice din sistemul de învățământ preuniversitar, specializarea pedagogia învățământului
primar sau preșcolar, ca urmare a adresei MEC cu nr. 1443/28.05.2020, după cum urmează:

Specializarea: Matematica
Președinte: Conf. univ. dr. Ionuț Bulgaru
Membri: Conf. univ. dr. Florin Tecău

Lect. univ. dr. Georgiana Dumitru
Asist. univ. dr. Ana Oproescu
Dr. Smaranda Găvan

Secretar:  Morlova Lavinia-Maria
Chițulescu Daniela
Specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Președinte: Conf. univ. dr. Maria Magdalena Stan
Membri:  Conf. univ. Adriana Lazăr

Lect. univ. dr. Florentina Bucuroiu
Conf. univ. dr. Loredana Tudor
Lect. univ. dr. Tudor Petrescu
Lect. univ. dr. Stan Ruxandra
Conf. univ. dr. Loredana Bloju
Lect. univ. dr. Cristina Dumitru
Lect. univ. dr. Jianu Eugenia

Secretar:  Andrei Livia
Marcu Mihaela

De asemenea Senatul aprobă taxa de echivalare în cuantum de 200 lei/candidat;
19. Senatul aprobă eliminarea taxei de admitere la clasele TTM și TOCN, domeniul mecanic, din cadrul

Colegiului Terțiar Nonuniversitar;
20. Senatul aprobă menținerea calității de titular pentru domnul prof. univ. dr. Eugen CHELARU, în

cadrul Departamentului Drept și Administrație Publică, Facultatea de Științe Economice și Drept,
până la sfârșitul anului universitar 2019-2020;

21. Senatorii sunt informați cu privire la numirea domnului conf. univ. dr. Mihai OPROESCU în funcția
de Director General Administrativ interimar, începând cu 01.07.2020, până la ocuparea prin concurs a
postului.

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

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



Anexa 1

CONTRACT  DE STUDII
Nr. .....................................................................

(Acronim facultate / nr. contract din registrul facultatii / nr. dosar admitere / 2020)

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI
UNIVERSITATEA din PITEŞTI, cu sediul în str. Târgu din Vale, nr. 1, cod 110040, Pitești, jud. Argeș, tel:
+40.348.453.102, fax +40.348.453.123, adresă web www.upit.ro, reprezentată legal de conf. univ. dr. ing. Dumitru
CHIRLEŞAN, în calitate de Rector, denumită în conținutul contractului UNIVERSITATE
și
Dl./D-na ..............................………………………….............................. născut(ă) la data de …........……………...,
în localitatea …………..….........................…., judeţul……….............…….., fiul (fiica) lui…………...........………
şi al …….....…………..…… domiciliat(ă) în localitatea ……………..………… str. …...................……...... nr..…,
bl…., sc….., ap….., județ (sector)…….......…, legitimat(ă) cu C.I. seria…..… nr………….....,
CNP.................................................................., eliberat de ………………… la data de …………......., în calitate de
student(ă) la Facultatea ……………………………………………………………………, anul de studii .……….......,
regim de finanțare fără taxă (buget) / cu taxă, denumit(ă) în continuare STUDENT/CURSANT.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităților curriculare şi extracurriculare în campusul universitar și
reglementează raporturile dintre UNIVERSITATE şi STUDENT/CURSANT

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.2. Prezentul contract este încheiat pentru întreaga perioadă a studiilor universitare, așa cum este prevăzută în
actele normative în vigoare, începând cu anul universitar 2020-2021.

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.3. Drepturile şi obligațiile părților contr actante decurg din legislația în vigoare, din Carta Universitară, precum și
din regulamentele specifice Universității din Pitești.

3.1. Drepturile și obligațiile Universității din Pitești
3.1.1. Universitatea are următoarele drepturi prevăzute de legislația în vigoare:

a) să monitorizeze și să verifice prin intermediul conducerii sale, modul în care studentul îşi respectă toate
îndatoririle prevăzute în Legea nr. 1/2011, Carta Universitară, Regulamentul privind activitatea profesională a
studentului, Codul studentului şi în alte dispoziţii legale incidente, aplicabile în interiorul Universității;
b) să implementeze sisteme de evaluare a cunoştinţelor, competenţelor și abilităţilor, să stabilească şi să aplice
normele privind întreruperea studiilor, indiferent de motive, precum şi de aplicare a Regulamentului privind sistemul
de credite transferabile.

3.1.2. Universitatea are următoarele obligaţii prevăzute de legislația în vigoare:
a) să asigure infrastructura şi suportul logistic în derularea activităţilor prevăzute la art. 2, conform planurilor de
învăţământ la standarde de calitate, conform calificativului de încredere ridicată obținut de Universitate;
b) să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare și cu toate
regulamentele interne, aduse la cunoștința studenților prin intermediul paginii web www.upit.ro, sectiunea Studenți;

3.2. Drepturile şi obligațiile studentului
3.2.1. Drepturile studentului

a) să utilizeze baza materială şi logistică, având acces la toate serviciile legate de procesul de învățământ sau de
activitate sportivă, culturală, socială, de orientare profesională şi consiliere în carieră;
b) să participe la formarea / instruirea prevăzută în curriculum şi la activități didactice suplimentare organizate la
cerere, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare şi cele ale Senatului Universității din Pitești;



c) să participe prin liberă exprimare a opiniilor la evaluarea activității pentru disciplinele frecventate, respectând
reglementările Senatului Universității;
d) să solicite întreruperea studiilor, din alte motive decât cele medicale, prin formularea unei cereri depusă la
decanatului facultății, caz în care toate obligațiile existente la acea dată, inclusiv plata taxei de studii restantă, trebuie
sa fie îndeplinite, în caz contrar Universitatea procedând la recuperarea acestora;
e) să solicite întreruperea studiilor pentru motive medicale, sens în care va prezenta documente justificative eliberate
de organele competente care vor confirma situaţia invocată ce a determinat cererea;
f) să solicite retragerea de la studii, prin formularea unei cereri depusă la decanat, caz în care toate obligațiile
existente la acea dată, inclusiv plata taxei de studii restantă, trebuie sa fie îndeplinite, în caz contrar Universitatea
procedând la recuperarea acestora pe cale amiabilă sau pe cale judiciară.
g) Pentru determinarea valorii ce urmează să fie restituită, Direcția Economică va avea în vedere momentul
înregistrării cererii de retragere de la studii și va ține cont de următoarele situații:
1. pentru studentul anului I, declarat admis în regim cu taxă, în cazul solicitării retragerii de la studii printr-o cerere
scrisă şi înregistrată la decanatul facultății în intervalul cuprins de la semnarea contractului până în ziua precedentă
începerii anului universitar, taxa de şcolarizare se restituie integral;
2. în cazul solicitării retragerii anterior începerii anului universitar, studentul din ani superiori (II, III sau IV, după
caz) poate beneficia de rambursarea integrală a taxei de şcolarizare plătite în avans;
3. ulterior începerii anului universitar, după înmatriculare, studentul care urmează programe de studii în regim cu
taxă, indiferent de anul de studii, datorează taxa de şcolarizare în funcție de momentul solicitării scrise a retragerii
astfel:

- dacă cererea de retragere este înregistrată pe parcursul semestrului I al anului universitar, studentul va datora
50% din taxa de școlarizare totală;
- dacă cererea de retragere este înregistrată pe parcursul semestrului al II-lea al anului universitar, studentul va
datora 100% din taxa de școlarizare totală.

3.2.2. Obligațiile studentului
a) să se încadreze în reglementările privind evaluarea cunoștințelor, acordarea creditelor transferabile şi de certificare
a examinărilor; nerespectarea acestei obligații se va sancționa cu exmatricularea studentului.
b) să plătească taxele de studii precum și alte taxe stabilite de Senatul Universităţii;
c) să ia cunoştinţă despre cuantumul taxelor şi datele limită de plată, prin unul din mijloacele puse la dispoziţie de
instituţia de învăţământ (afişare la avizierul facultăţii, postarea pe site-ul universităţii, secretariatul facultăţii) și să
accepte cuantumul acestora prin semnarea contractului;
d) să semneze anual, în completarea prezentului contract Anexa, precum și Actul adițional și Fișa de înscriere în ani
superiori, în caz contrar va fi exmatriculat;
e) studenţii la forma de învăţământ „cu taxă” să plătească taxa aferentă pentru susţinerea licenţei aprobată de Senatul
universităţii în care se susţine acest examen, termenul limită pentru această plată fiind data limită pentru înscrierea la
examenul de finalizare studii pentru care se achită taxa;
f) să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale Universității
din Pitești;
g) să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spațiile de învățăm ânt, cămine, cantine, biblioteci etc, şi să le
păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va
recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în vigoare.
h) să parcurgă disciplinele opționale alese de el, cuprinse în anexa la Contractul de studii, pe parcursul anului
universitar pentru care s-a încheiat respectiva anexă;
i) să se încadreze în reglementările legislației în vigoare şi cele specifice Universității din Pitești, în derularea
activităților curriculare şi extracurriculare;

V. CUANTUMUL TAXELOR ȘI FINANȚAREA STUDIILOR
Art.4. a) Cuantumul taxelor de studii se aprobă anual de Senatul Universităţii din Pitești. Pentru anul universitar
2020-2021, cuantumul taxei de studii pentru specializarea la care va fi înmatriculat studentul și defalcarea acesteia pe
tranșe sunt următoarele:



Taxă studii Data  plății Valoare (lei)

- prima tranșă 50% - se plătește la înmatriculare de către studenții în anul I și
la semnarea Fișei de înscriere pentru studenții din ani superiori ……..

- a doua tranșă 50% - se plătește până la data de 15.01.2021 ………

b) Neplata primei tranșe din taxa de şcolarizare până la data de 15.10 a fiecărui an universitar în cazul studenților
anilor II, III sau IV atrage exmatricularea de drept a studentului începând cu următoarea zi lucrătoare după această
dată.
c) În cazul neachitării taxelor în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract, studentul va fi suspendat, nu va
putea beneficia de resursele de învăţare şi nu va fi acceptat la evaluările programate conform calendarului anual al
activităţilor.
d) Taxele plătite de studentul la forma de învăţământ „cu taxă” nu se returneaza în nicio altă situație decât cele
precizate la art. 3.2.1 pct.g.
e) Ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat se face anual, conform legislației în vigoare și Regulamentului
privind activitățile profesionale studențești (www. upit.ro).

VI. ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 5. Contractul de studii poate înceta sau rezilia în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

5.1. Contractul de studii încetază:
a) la cerere, prin acordul părţilor, la data formulării cererii de retragere de către student. Obligaţiile născute până la
data încetării trebuie executate în condiţiile contractuale.
b) de drept, la momentul finalizării studiilor. Obligațiile născute până la data în cetării trebuie executate în condițiile
contractuale.

5.2. Contractul este reziliat de drept în cazul exmatriculării, sumele achitate cu titlu de taxe de şcolarizare
nu se restituie, obligaţiile studentului fiind cele prevăzute în prezentul contract

5.3 Contractul este reziliat la cererea studentului, în cazul transferului la altă instituţie de învăţământ
superior. Obligațiile născute până la data rezilierii trebuie executate în condițiile contractuale, inclusiv plata taxei de
studii.

VII. ALTE CLAUZE
Art.6. Studentul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.
Art.7. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine atenționarea şi
aplicarea sancțiunilor prevăzute în regulamentele din universitate la propunerea Consiliului facultății, aprobate de
Rector, sau după caz, conform legilor în vigoare. Sancționarea aplicată, în funcție de gravitatea abaterilor, de
repetarea lor şi de condițiile în care au fost săvârșite, poate fi contestată în termenul legal de 30 de zile de la data
comunicării, la organul de conducere abilitat pentru a o trata.
Art.8. Actele de studii ale studentului, în original, vor rămâne la dosarul personal al acestuia până la semnarea fișei
de lichidare, în condițiile menționate în contract.
Art.9. În situații litigioase, conflicte interpersonale, comportament indecent în relațiile cu alți studenți sau în relațiile
dintre student şi cadre didactice, atât studentul cât şi cadrul didactic se pot adresa organismului abilitat să trateze
astfel de situații.
Art.10. Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu regulamentele și metodologiile specifice aflate
pe pagina de web a instituției, www.upit.ro, cu alte clauze contractuale, după caz, prin act adițional, în conformitate
cu prevederile legislației in vigoare.
Art. 11. Orice modificare a prezentelor clauze contractuale, inclusiv cele referitoare la regimul taxelor de studii,  se
va realiza prin act adițional însușit și semnat de părți.
Art.12. Prezentul contract se completează anual cu o anexă, parte integrantă a contractului de studii, cuprinzând
disciplinele pe care studentul se obligă să le urmeze în cursul respectivului an universitar.
Art.13. Studentul ia la cunoştinţă, în baza Notei de informare, cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter
personal, puse la dispoziţia Universităţii de către acesta în calitate de beneficiar al unui program de studii, în scopul
aducerii la îndeplinire a obiectului prezentului contract, precum şi a obligaţiilor legale ce îi revin Universităţii, în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR). Vă recomandăm să consultaţi mai multe
informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal accesând pagina de internet a Universității noastre la
secţiunea https://www.upit.ro/ro/protectia-datelor-personale .



Prezentul contract se încheie astăzi………….….., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

RECTOR, DECAN, STUDENT,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN ……………………….................... ..........................................
………………………………………………. ………………………………… ……………………………

Notă: în cazul candidaților care nu au împlinit vârsta de 18 ani, părintele / tutorele își exprimă acordul cu privire la
încheierea prezentului contract:
DA NU
Numele și prenumele părintelui / tutorelui .......................................................

Semnătura ..........................



Anexa 2

ACT ADIȚIONAL NR.* ___ LA CONTRACTUL  DE STUDII Nr. .....................................................................

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI
UNIVERSITATEA din PITEŞTI, cu sediul în str. Târgu din Vale, nr. 1, cod 110040, Pitești, jud. Argeș, tel:
+40.348.453.102, fax +40.348.453.123, CUI 4122183, adresă web www.upit.ro, reprezentată legal de conf. univ. dr.
ing. Dumitru CHIRLEŞAN, în calitate de Rector, denumită în continuare UNIVERSITATE
și
Dl./D-na ..............................…………………………................................ născut(ă) la data de …........……………...,
în localitatea …………..….........................…., judeţul……….............…….., fiul (fiica) lui…………...........……… şi
al …….....……………… domiciliat(ă) în localitatea ……………………… str. …...................…..........................…..
nr..…, bl….., sc….., ap….., județ (sector)……..................…, legitimat(ă) cu C.I. seria…..… nr…………..............…,
CNP.................................................................., eliberat de ………………… la data de …………......., în calitate de
student(ă) la Facultatea ……………………………………………………………………, anul de studii .………...,
regim de finanțare fără taxă (buget) / cu taxă, denumit(ă) în ctinuare STUDENT, au procedat la încheierea
prezentului ACT ADIȚIONAL prin care se modifică și se completează contractul de studii menționat anterior, dupa
cum urmează:

Art.1. Articolul 4 Drepturile și obligațiile Universității din contractul de studii va avea următorul
conținut:
Art.4.Drepturile și obligațiile Universității din Pitești

4.1. Universitatea are următoarele drepturi prevăzute de legislația în vigoare:
a) să monitorizeze și să verifice prin intermediul conducerii sale, modul în care studentul îşi respectă toate
îndatoririle prevăzute în Legea nr. 1/2011, Carta Universitară, Regulamentul privind activitatea profesională a
studentului, Codul studentului şi în alte dispoziţii legale incidente, aplicabile în interiorul Universității;
b) să implementeze sisteme de evaluare a cunoştinţelor, competenţelor și abilităţilor, să stabilească şi să aplice
normele privind întreruperea studiilor, indiferent de motive, precum şi de aplicare a Regulamentului privind
sistemul de credite transferabile.

4.2. Universitatea are următoarele obligaţii prevăzute de legislația în vigoare:
a) să asigure infrastructura şi suportul logistic în derularea activităţilor prevăzute la art. 2, conform planurilor de
învăţământ la standarde de calitate, conform calificativului de încredere ridicată obținut de Universitate;
b) să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare și cu toate
regulamentele interne, aduse la cunoștința studenților prin intermediul paginii web www.upit.ro, sectiunea Studenți;

Art.2. Articolul 5 Drepturile și obligațiile Studentului din contractul de studii se modifică și va avea
următorul conținut:
Art.5. Drepturile și obligațiile Studentului

5.1. Studentul are următoarele drepturi prevăzute de legislația în vigoare:
a) să utilizeze baza materială şi logistică, având acces la toate serviciile legate de procesul de învățământ sau de
activitate sportivă, culturală, socială, de orientare profesională şi consiliere în carieră;
b) să participe la formarea / instruirea prevăzută în curriculum şi la activități didactice suplimentare organizate la
cerere, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare şi cele ale Senatului Universității din Pitești;
c) să participe prin liberă exprimare a opiniilor la evaluarea activității pentru disciplinele frecventate, respectând
reglementările Senatului Universității;
d) să solicite întreruperea studiilor, din alte motive decât cele medicale, prin formularea unei cereri depusă la
decanatului facultății, caz în care toate obligațiile existente la acea dată, inclusiv plata taxei de studii restantă,
trebuie sa fie îndeplinite, în caz contrar Universitatea procedând la recuperarea acestora;
e) să solicite întreruperea studiilor pentru motive medicale, sens în care va prezenta documente justificative
eliberate de organele competente care vor confirma situaţia invocată ce a determinat cererea;
f) să solicite retragerea de la studii, prin formularea unei cereri depusă la decanat, caz în care toate obligațiile
existente la acea dată, inclusiv plata taxei de studii restantă, trebuie sa fie îndeplinite, în caz contrar Universitatea
procedând la recuperarea acestora pe cale amiabilă sau pe cale judiciară.
g) Pentru determinarea valorii ce urmează să fie restituită, Direcția Economică va avea în vedere momentul
înregistrării cererii de retragere de la studii și va ține cont de următoarele situații:
1. în cazul solicitării retragerii anterior începerii anului universitar, studentul din ani superiori (II, III sau IV, după
caz) poate beneficia de rambursarea integrală a taxei de şcolarizare plătite în avans;



2. ulterior începerii anului universitar, după înmatriculare, studentul care urmează programe de studii în regim cu
taxă, indiferent de anul de studii, datorează taxa de şcolarizare în funcție de momentul solicitării scrise a retragerii
astfel:
- dacă cererea de retragere este înregistrată pe parcursul semestrului I al anului universitar, studentul va datora
50% din taxa de școlarizare totală;
- dacă cererea de retragere este înregistrată pe parcursul semestrului al II-lea al anului universitar, studentul va
datora 100% din taxa de școlarizare totală.

5.2. Obligațiile studentului
a) să se încadreze în reglementările privind evaluarea cunoștințelor, acordarea creditelor transferabile şi de
certificare a examinărilor; nerespectarea acestei obligații se va sancționa cu exmatricularea studentului.
b) să plătească taxele de studii precum și alte taxe stabilite de Senatul Universităţii;
c) să ia cunoştinţă despre cuantumul taxelor şi datele limită de plată, prin unul din mijloacele puse la dispoziţie de
instituţia de învăţământ (afişare la avizierul facultăţii, postarea pe site-ul universităţii, secretariatul facultăţii) și să
accepte cuantumul acestora prin semnarea contractului;
d) să semneze anual, în completarea prezentului contract Anexa, precum și Actul adițional și Fișa de înscriere în ani
superiori, în caz contrar va fi exmatriculat;
e) studenţii la forma de învăţământ „cu taxă” sa plătească taxa aferentă pentru susţinerea licenţei/disertației
aprobată de Senatul universităţii pentru anul în care se susţine acest examen, termenul limită pentru această plată
fiind data limită pentru înscrierea la examenul de finalizare studii pentru care se achită taxa;
f) să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale Universității
din Pitești;
g) să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spațiile de învățământ, cămine, cantine, biblioteci etc. şi să
le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se
va recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în vigoare.
h) să parcurgă disciplinele opționale alese de el, cuprinse în anexa la Contractul de studii, pe parcursul anului
universitar pentru care s-a încheiat respectiva anexă;
h) să se încadreze în reglementările legislației în vigoare şi cele specifice Universității din Pitești, în derularea
activităților curriculare şi extracurriculare;

Art.3. Articolul 6 Cuantumul taxelor și finanțarea studiilor din contractul de studii se modifica și va avea
următorul conținut:
Art.6. Cuantumul taxelor și finanțarea studiilor
a) Cuantumul taxelor de studii se aprobă anual de Senatul Universităţii din Pitești. Pentru anul universitar 2020-
2021, cuantumul taxei de studii pentru specializarea la care este  înmatriculat studentul și defalcarea acesteia pe
tranșe sunt următoarele:

Taxă studii Data  plății Valoare (lei)
- prima tranșă

50%
- se plătește la semnarea Fișei de înscriere și a Actului adițional pentru studenții

din anii superiori ……..

- a doua tranșă
50% - se plătește până la data de 15.01.2021 ………

b) Neplata primei tranșe din taxa de şcolarizare până la data de 15 octombrie a fiecărui an universitar în cazul
studenților anilor II, III sau IV atrage exmatricularea de drept a studentului începând cu următoarea zi lucrătoare
după această dată.
c) În cazul neachitării taxelor în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract, studentul va fi suspendat, nu va
putea beneficia de resursele de învăţare şi nu va fi acceptat la evaluările programate conform calendarului anual al
activităţilor.
d) Taxele plătite de studentul la forma de învăţământ „cu taxă” nu se returneaza în nicio altă situație decât cele
precizate la articolul referiitor la Drepturile studentului
e) Ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat se face anual, conform legislației în vigoare și Regulamentului
privind activitățile profesionale studențești (www. upit.ro).

Art.4. Articolul 7 Încetarea și rezilierea contractului din contractul de studii se modifica și va avea
următorul conținut:
Art. 7. Încetarea și rezilierea contractului

Contractul încetează să mai producă efecte în condițiile stabilite de părțile semnatare, conform legislației în
vigoare la data semnării lui. Contractul de studii încetează:



a) la cerere, prin acordul părţilor, la data formulării cererii de retragere de către student. Obligaţiile născute până
la data încetării trebuie
executate în condiţiile contractuale.
b) de drept, la momentul finalizării studiilor. Obligațiile născute până la data încetării trebuie executate în condițiile
contractuale.

Contractul este reziliat de drept în cazul exmatriculării, sumele achitate cu titlu de taxe de şcolarizare nu se
restituie, obligaţiile studentului fiind cele prevăzute în prezentul contract.

Contractul este reziliat la cererea studentului, în cazul transferului la altă instituţie de învăţământ superior.
Obligațiile născute până la data rezilierii trebuie executate în condițiile contractuale, inclusiv plata taxei de studii.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul act adițional se încheie astăzi ………….….., data semnării sale, în două exemplare, câte unul

pentru fiecare parte contractantă.

RECTOR, DECAN, STUDENT,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN ……………………….................... ...........................................

…………………………………………… …………………………………           ……………………………



Anexa 3

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 inte ligentă 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



Anexa 4
Repartizarea locurilor subvenționate pentru programele de studii de licență, anul universitar 2020-2021

Important: în afara locurilor subvenționate prezentate în tabelul care urmează, la Universitatea din Pitești mai sunt oferite 10 locuri subvenționate pentru candidați absolvenți cu diplomă de
bacalaureat care provin din sistemul de protecție socială . Acești candidați pot concura pentru orice program de studii de licență din cele prezentate în tabelul următor.

Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de predare)

Acreditare
(A) /

Autorizare de
funcţionare
provizorie

(AP)

Forma de
învăţământ

Număr
maxim de

studenţi care
pot fi

şcolarizaţi

Locuri
subvenționate
repartizate în

anul
universitar
2020-2021

Locuri pentru
programele de studii
care susțin domeniile

prioritare de
dezvoltare ale

României

Locuri
subvenționate
pentru romi

Locuri
subvenționate

pentru
absolvenți de
licee situale în
mediul rural

Total locuri
subvenționate

Locuri cu
taxă

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Sănătate Asistență medicală generală A IF 50 7 1 1 1 10 40
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 60 11 1 0 3 15 45

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă A IF 75 18 1 0 1 20 55
Sport şi performanţă motrică A IF 75 18 0 1 1 20 55

Biologie Biologie A IF 60 14 3 0 1 18 42

Chimie Chimie medicală AP IF 25 10 2 1 2 15 10
Chimie A IF 25 0 2 0 2 4 21

Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 50 14 2 0 0 16 34
Informatică Informatică A IF 100 20 1 0 2 23 77
Matematică Matematică A IF 30 19 1 1 0 21 9
Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 50 15 2 0 0 17 33
Inginerie energetică Energetică și tehnologii nucleare AP IF 45 14 1 0 2 17 28
Horticultură Horticultură A IF 30 14 2 1 0 17 13
Psihologie Terapie ocupațională A IF 60 13 1 0 2 16 44

Total 735 187 20 5 17 229 506

Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 90 28 3 1 2 34 56
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini A IF 75 24 2 1 2 29 46
Inginerie şi management Inginerie economică industrială A IF 75 24 1 0 3 28 47
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului A IF 60 19 1 1 2 23 37

Total 300 95 7 3 9 114 186
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare

Inginerie electronică
telecomunicații și tehnologii
informaționale

Electronică aplicată A IF 60 21 2 0 2 25 35

Rețele și software de telecomunicații A IF 45 21 1 1 1 24 21

Calculatoare și tehnologia
informației Calculatoare A IF 100 20 2 1 2 25 75

Inginerie electrică Electromecanică A IF 90 20 2 0 2 24 66
Inginerie electrică și calculatoare (la Râmnicu Vâlcea) AP IF 60 0 0 0 0 0 60

Total 355 82 7 2 7 98 257



Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de predare)

Acreditare
(A) /

Autorizare de
funcţionare
provizorie

(AP)

Forma de
învăţământ

Număr
maxim de

studenţi care
pot fi

şcolarizaţi

Locuri
subvenționate
repartizate în

anul
universitar
2020-2021

Locuri pentru
programele de studii
care susțin domeniile

prioritare de
dezvoltare ale

României

Locuri
subvenționate
pentru romi

Locuri
subvenționate

pentru
absolvenți de
licee situale în
mediul rural

Total locuri
subvenționate

Locuri cu
taxă

Facultatea de Științe Economice și Drept
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 90 19 2 1 2 24 66
Finanțe Finanțe și bănci A IF 75 17 2 0 1 20 55
Management Management A IF 60 14 2 0 2 18 42

Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IF 60 18 0 0 1 19 41
Administrarea afacerilor A IF 50 10 2 1 1 14 36

Marketing Marketing A IF 50 3 0 0 0 3 47
Drept Drept A IF 200 32 2 1 3 38 162
Științe administrative Administrație publică A IF 75 9 2 0 1 12 63

Total 660 122 12 3 11 148 512
Facultatea de Științe ale Educației , Științe Sociale și Psihologie

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Pitești) A IF 60 14 0 0 1 15 45
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Slatina) A IF 60 13 0 1 1 15 45
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Alexandria) A IF 60 13 0 0 1 14 46
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Rm.Vâlcea) A IF 60 13 0 0 1 14 46
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Câmpulung) A IF 50 13 0 0 1 14 36

Psihologie Psihologie A IF 100 19 1 0 0 20 80
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 40 18 0 0 2 20 20
Asistență socială Asistență socială A IF 75 13 1 2 2 18 57
Sociologie Resurse umane AP IF 60 6 1 0 2 9 51

Total 565 122 3 3 11 139 426 427
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză (la
Râmnicu Vâlcea) A IF 25 2 0 0 0 2 23

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză) A IF 100 15 0 0 1 16 84

Limba şi literatura franceză– Limba şi literatura engleză A IF 50 0 0 0 0 0 50
Limba şi literatura engleză– O limbă şi literatură modernă
(franceză, spaniolă, germană) AP IF 75 14 0 0 2 16 59

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 50 10 0 0 2 12 38
Muzică Muzică A IF 25 12 0 2 1 15 10
Arte vizuale Artă sacră A IF 20 10 0 0 1 11 9
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială A IF 50 13 0 0 1 14 36
Istorie Istorie A IF 30 17 0 0 1 18 12
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) AP IF 10 6 1 1 0 8 2

Total 435 99 1 3 9 112 323
TOTAL UNIVERSITATE 3050 707 50 19 64 840 2210



Repartizarea locurilor subvenționate pentru programele de studii de master, anul universitar 2020-2021

Domeniul de studii universitare de
master Programul de studii universitare de master Limba de

predare Locația
Număr maxim

de studenţi care
pot fi şcolarizaţi

Locuri
subvenționate
repartizate în

anul universitar
2020-2021

Locuri pentru
programele de studii
care susțin domeniile

prioritare de
dezvoltare ale

României

Locuri
subvenționate
pentru romi

Total locuri
subvenționate

Locuri
cu taxă

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Biologie Biologie medicală română Pitești 100 12 1 1 14 86
Chimie Chimie criminalistică română Pitești 50 9 1 0 10 40

Informatică Modelarea, proiectarea și managementul sistemelor software română Pitești 100 14 3 0
0 0

Tehnici avansate pentru prelucrarea informației engleză Pitești 17 83

Matematică Matematică didactică română Pitești 100 12 1 0
13 87

Matematică aplicată română Pitești 0 0
Știința mediului Monitorizarea și protecția mediului română Pitești 50 11 1 0 12 38
Științe inginerești aplicate Materiale și tehnologii nucleare română Pitești 50 12 1 1 14 36

Știința sportului și
educației fizice

Performanţă în sport română Pitești

300

11 1 0 12 63
Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare română Pitești 9 1 0 10 65
Organizarea şi conducere în sport română Pitești 8 1 1 10 65
Kinetoterapie la persoanele cu dizabilități română Pitești 14 1 0 15 60

Total 750 112 12 3 127 623

Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Ingineria autovehiculelor Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă engleză Pitești
200 12 3 0 15 85

Concepţia şi managementul proiectării automobilului română Pitești 9 1 1 11 89

Inginerie industrială Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor română Pitești
150 9 1 1 11 124

Ştiinţa şi tehnologia materialelor franceză Pitești 12 3 0 15 0
Inginerie şi management Managementul logisticii română Pitești 60 10 1 0 11 49
Ingineria transporturilor Transporturi şi siguranţă rutieră română Pitești 50 10 1 0 11 39

Total 460 62 10 2 74 386

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare

Inginerie electronică
telecomunicații și
tehnologii informaționale

Inginerie electronică și sisteme inteligente română Pitești
250

14 1 0 15 110

Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale română Pitești 14 2 0 16 109

Inginerie electrică Surse de conversie a energiei română Pitești 100 14 1 1 16 84
Total 350 42 4 1 47 303



Domeniul de studii universitare de
master Programul de studii universitare de master Limba de

predare Locația
Număr maxim

de studenţi care
pot fi şcolarizaţi

Locuri
subvenționate
repartizate în

anul universitar
2020-2021

Locuri pentru
programele de studii
care susțin domeniile

prioritare de
dezvoltare ale

României

Locuri
subvenționate
pentru romi

Total locuri
subvenționate

Locuri
cu taxă

Facultatea de Științe Economice și Drept

Contabilitate Contabilitate managerială şi audit contabil română Pitești
100 7 1 0 8 42

Management contabil şi informatică de gestiune română Pitești 7 1 0 8 42

Finanțe Economie şi finanţe europene română Pitești
75 0 0 0 0 0

Management financiar-bancar şi în asigurări română Pitești 7 1 0 8 67
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate română Pitești 50 7 1 0 8 42

Management
Managementul strategic al resurselor umane română Pitești

80
4 1 0 5 35

Management strategic și dezvoltarea afacerilor
Strategic management and business development engleză Pitești 12 3 0 15 25

Științe administrative Administraţie publică în contextul integrării europene română Pitești 75 9 1 0 10 65

Drept Cariere juridice română Pitești 100 8 1 2 11 39
Dreptul contenciosului română Pitești 7 0 0 7 43

Total 480 68 10 2 80 400
Facultatea de Științe ale Educației , Științe Sociale și Psihologie

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional română Pitești

200

6 1 0 7 33
Consiliere educațională română Pitești 5 1 0 6 34
Management educaţional română Slatina 6 1 1 8 32
Educaţie timpurie română Rm.Vâlcea 5 1 0 6 34
Educaţie timpurie română Alexandria 5 1 0 6 34

Psihologie Psihologie clinică: evaluare și intervenție română Pitești 50 9 1 0 10 40
Științe ale comunicării Comunicare organizațională română Pitești 50 7 1 0 8 42

Asistență socială Managementul serviciilor sociale și de sănătate română Pitești
150 5 1 1 7 68

Consiliere în asistență socială română Pitești 6 1 0 7 68
Total 450 54 9 2 65 385

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Filologie

Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române română Pitești

350

11 0 0 11 105
Traductologie – Limba engleză/Limba franceză. Traduceri în context
european. română Pitești 14 0 0 14 103

Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator română Pitești 9 0 0 9 108
Istorie Istoria românilor şi a României în context european (sec. XIV-XX) română Pitești 50 7 1 0 8 42

Teologie

Apologetică şi duhovnicie română Pitești

250

2 0 0 2 48
Ecumenism în noul context european română Pitești 2 0 0 2 48
Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual română Pitești 2 0 0 2 48
Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească română Pitești 2 0 0 2 48
Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet română Pitești 10 0 1 11 39

Muzică Educaţie muzicală contemporană română Pitești 50 15 0 1 16 34
Total 700 74 1 2 77 623

TOTAL UNIVERSITATE 3190 412 46 12 470 2720



Anexa 5

STRUCTURA GENERALĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021Aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de  24.06.2020 și în ședința Senatului prin Hotărârea 29.06.2020
Perioada Nr. de

săpt.
Denumirea activităţilor

Perioada Activități
Ani 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 - 20.12.2020 12 Activităţi didactice

21.12.2020 - 03.01.2021 2 Vacanţa de iarnă / concediu de odihnă pentru personalul didactic
04.01 - 17.01.2021 2 Activităţi didactice Ianuarie 2021 Activităţi didactice
18.01 - 07.02.2021 3 Evaluări finale sem. I Ian.- feb. 2021 Evaluări finale sem. I
25.01 - 07.02.2021 2 Examene de finalizare studii Examene de finalizare studii
08.02 - 14.02.2021 1 Vacanţa intersemestrială / concediu de odihnă pentru personalul didactic

Semestrul al II-lea
15.02 - 30.04.2021 11 Activităţi didactice --- Activităţi didactice Februarie-aprilie

2021 Activităţi didactice15.02 - 25.04.2021 10 --- Activităţi didactice --- ---
26.04 - 30.04.2021 1 Elaborare lucrare licență
01.05 - 09.05.2021 1 Vacanţa de Paşte / concediu de odihnă pentru personalul didactic
10.05 - 16.05.2021 1 --- Elaborare lucrare licență Activități didactice ---

Mai 2021 Activități didactice10.05 - 30.05.2021 3 Activități didactice --- --- Activități didactice
17.05 - 30.05.2021 2 --- Practică de specialitate Practică de specialitate ---
31.05 - 20.06.2021 3 Evaluări finale sem. II Evaluări finale sem. II Evaluări finale sem. II Evaluări finale sem. II Mai-iulie 2021 Evaluări finale sem. II și refacere

evaluări finale sem. II21.06 - 02.07.2021 2 --- Refacere evaluări finale sem. II Refacere evaluări finale sem. II Refacere evaluări finale sem. II
03.07 - 30.07.2021 3 --- Examene de finalizare studii (L,D) --- Examene de finalizare studii (L,D) Iunie-iulie 2021 Examene de finalizare studii (L, D)
14.06 - 31.07.2021 3 --- --- --- --- Iunie-iulie 2021 Sesiune admitere 2021

21.06 -11.07.2021 4 Practică --- --- --- 05-25.07.2021 Elaborarea Statelor de funcţii
pentru  anul universitar 2021-2022

02.08 - 31.08.2021 4 Vacanţa de vară / 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.



Anexa 6

COMISIILE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

COMPONENŢA COMISIILOR DE EXAMEN PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR DE MASTER

DEPARTAMENTUL LIMBĂ ŞI LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE
Comisia de examinare  nr. 1
Domeniul: Filologie
Programul de studii: Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române: 8 iulie, ora 9
Forma: ZI
Componenţa comisiei nr. 1

Preşedinte: Conf. univ. dr. Adrian Sămărescu
Membri: Conf. univ. dr. Liliana Soare

Conf. univ. dr. Lavinia Bănică
Lect. univ. dr. Adina Dumitru

Secretar: Lect. univ. dr. Lavinia Geambei
Membru supleant: Conf. univ. dr.Valentina Stîngă

Comisia de examinare  nr. 2, 8 iulie, ora 9
Domeniul: Filologie
Programul de studii: Traductologie limba engleză/limba franceză. Traduceri în context european.

(FRANCEZĂ)
Forma: ZI
Componenţa comisiei nr. 2
Preşedinte: Conf. univ. dr. Liliana Voiculescu
Membri: Conf. univ. dr. Corina Georgescu

Conf. univ. dr. Mihaela Mitu
Lect. univ. dr. Adriana Apostol

Secretar: Conf. univ. dr. Diana Lefter
Membru supleant: Lect. univ. dr. Adela Dumitrescu

Comisia de examinare  nr. 3
Domeniul de licenţă: Filologie
Programul de studii: Traductologie limba engleză/limba franceză. Traduceri în context european.

(ENGLEZĂ), 8 iulie, ora 9
Forma: ZI
Componenţa comisiei nr. 3
Preşedinte: Conf. univ. dr. Amalia Mărăşescu
Membri: Conf. univ. dr. Valentina Stîngă

Lect. univ. dr. Adela Dumitrescu
Lect. univ. dr. Cristina Miron

Secretar: Lect. univ. dr. Cristina Arsene-Onu
Membru supleant: Lect. univ. dr. Alina Ungureanu

Comisia de examinare  nr. 4, 8 iulie, ora 10
Domeniul: Istorie
Programul de studii: Istoria românilor şi a României în context european (sec. XIV-XX)
Forma: ZI
Componenţa comisiei nr. 4
Preşedinte: Conf. univ. dr. Aurelian Chistol
Membri: Conf. univ. dr .Constantin Augustus Bărbulescu



Conf. univ. dr. Claudiu Neagoe
Lect. univ. dr. George Ungureanu

Secretar: Lect. univ. dr. Alina Marinescu
Membru supleant: Lect. univ. dr. Cornel Popescu

Comisia de examinare nr. 5
Domeniul: Muzică
Programul de studii: Educaţie muzicală contemporană, 6 iulie, ora 15
Forma: ZI
Componenţa comisiei nr. 5
Preşedinte: Lect. univ. dr. Răzvan Dragnea
Membri: Lect. univ. dr. Gheorghiţă Stroe

Asist. univ. dr. Alin Ionescu
Asist. univ. dr. Olivia Iancu

Secretar: Asist. univ. dr. Camelia Clavac
Membru supleant: Asist. univ. dr. Codruţa Oprea

COMPONENŢA COMISIILOR DE EXAMEN PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR DE CONVERSIE
PROFESIONALĂ

Comisia de examinare  nr. 1
Domeniul de licenţă: Muzică, 7 iulie, ora 10
Programul de studii: Pedagogie muzicală şi instrumentală
Forma: ZI
Componenţa comisiei nr. 1
Preşedinte: Lect. univ. dr. Gheorghiţă Stroe
Membri: 1. Lect. univ. dr. Răzvan Dragnea

2. Asist. univ. dr. Alin Ionescu
3. Asist. univ. dr. Olivia Iancu

Secretar: Asist. univ. dr. Camelia Clavac
Membru supleant: Asist. univ. dr. Codruţa Oprea


