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UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” din Piteşti 
 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ADMITERII LA 

PROGRAMELE DE STUDII OFERITE DE UNIVERSITATE 2021 
(organizarea înscrierii, condiţiile de admitere, desfăşurarea admiterii, oferta de şcolarizare, formularistica şi taxele de şcolarizare) 

 

a. Aspecte generale 
a.1. Admiterea în Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti pentru anul universitar 2021 – 

2022 se organizează potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, a Ordinului MENCS 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de 

doctorat pentru anul universitar 2017-2018 cu modificările şi completările ulterioare (Ordinul 

MEN 3062/2018 privind modificarea Anexei Ordinului MENCS 6102/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, 

de master şi de doctorat, Ordinul Ministerul Educației și Cercetării nr. 5618/2019 pentru 

modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii 

în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016), Ordinul MEC nr. 

4205/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii 

în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016, a Ordinul nr. 3199/2021 pentru 

modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației 

naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 şi cu respectarea prezentului regulament. 

a.2. În baza autonomiei universitare, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti (denumită 

în continuare UCB) pentru a-şi selecta viitorii studenţi organizează concurs de admitere, care 

constă în valorificarea rezultatelor obţinute de candidaţi la unul din examenele anterioare care 

le-au testat cunoştinţele şi capacităţile cognitive.  

a.3. În cadrul fiecărei facultăţi a UCB admiterea la fiecare ciclu de studii universitare (de licenţă şi de 

master) se organizează pe domenii, la programele de studii acreditate sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu.  

a.4. Admiterea la studii universitare de licenţă se susţine în limba română, pentru programele de 

licenţă la care predarea se face în limba română, respectiv,  în limba engleză, pentru programele 

de licenţă la care predarea se face în limba engleză. Admiterea pentru studiile universitare 

organizate în limba engleză, va conţine obligatoriu şi o probă de competenţă lingvistică, 

eliminatorie, notată cu admis/respins, care se va desfăşura sub formă de interviu, susţinut în 

prezenţa a cel puţin două cadre didactice din cadrul departamentului didactic de specialitate 

(Departamentul de limba română, limbi străine şi ştiinţe ale comunicării). 

a.5. Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu 

diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului. Au dreptul 

să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de 

licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă. 

a.6. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii 

universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce 

priveşte taxele de şcolarizare.  

Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene 

se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice. 

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii 
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Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, 

conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz. 

Cetăţenii străini declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă şi master se pot 

înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, respectiv, de licenţă, recunoscute în 

conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 

a.7. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat la cel mult două programe de studii concomitent, 

indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. În cazul în care unul 

dintre cele două programe la care este admis şi înmatriculat candidatul este finanţat din granturi 

de la bugetul statului, iar celălalt, de la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, este finanţat 

din taxe plătite de către candidat, la cel de al doilea va prezenta copie legalizată a diplomei de 

bacalaureat sau licenţă, după caz, şi o adeverinţă emisă de instituţia care gestionează primul 

program din care să rezulte că diploma în original a fost depusă la aceasta. 

a.8. Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile 

corespunzătoare anului şcolar/universitar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, până la eliberarea 

diploma de bacalaureat/licenţă, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ din care 

să rezulte că a promovat examenul de bacalaureat/licenţă ți notele la acest examen.  

a.9. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei Centrale de 

Admitere, la nivel de Universitate şi a comisiilor de admitere pe facultăţi, numite prin decizia 

rectorului, care răspund pentru aplicarea în mod corect a prezentului regulament. Comisia de 

Admitere la nivel de Universitate este formată din Rector, ca preşedinte, prorectori, decani, 

directori de departamente. Comisiile de admitere la nivel de facultate sunt formate din decan, în 

calitate de preşedinte, prodecan şi 3-5 membrii ai consiliului facultăţii.  

a.10. În Universitate sunt operaţionale următoarele sisteme de admitere: 

• pentru cursurile cu frecvenţă ale studiilor universitare de licenţă; 

• pentru cursurile cu frecvenţă redusă ale studiilor universitare de licenţă; 

• pentru cursurile cu frecvenţă ale învăţământului de master. 

Sistemele de admitere sunt independente, constituindu-se trei baze de date distincte, fără 

legătură între ele. Un candidat care doreşte să se înscrie la mai multe sisteme va avea tot atâtea 

înregistrări în bazele de date. 
 

b. Criteriile de selecţie a candidaţilor 
b.1. Admiterea pentru fiecare dintre sistemele enumerate la punctul a.10. se face pe baza unor criterii de 

selecţie a candidaţilor. Selecţia se organizează la nivelul facultăţilor, domeniilor, formelor de învăţământ.  

b.2. La învăţământul universitar de licenţă (toate domeniile şi formele de învăţământ) criteriul de selecţie 

a candidaţilor este promovarea examenului de bacalaureat şi media la acest examen. Media de la 

concursul de admitere la studiile universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5 (cinci). 

b.3. La învăţământul universitar de masterat criteriul de selecţie a candidaţilor este  promovarea 

examenului de licenţă şi media de la acest examen. Media de admitere la studiile universitare de 

master nu poate fi mai mică de 6 (şase). 

 

c. Sesiunea de admitere. Graficul admiterii  
c1. Admiterea la toate ciclurile şi formele de învăţământ ale studiilor universitare se va organiza într-o 

singură sesiune, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie. 

c2. Graficul admiterii este următorul: 

Activitatea Data/Perioada 

Înscrieri şi proba de competenţă lingvistică (la programele de studii în limba 

engleză) şi, în caz de promovare a acestora, semnarea contractului de studii 

şi achitarea primei rate din taxă 

1 iulie – 30 septembrie 

Finalizarea admiterii şi afişarea listelor cu candidaţii admişi  30 septembrie, ora 20 
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d. Documentaţia pentru înscrierea la admitere 
d.1. La înscriere, candidaţii pentru studiile universitare de nivel licenţă, vor depune următoarele 

documente: cererea de înscriere, diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă din care să 

rezulte susţinerea şi promovarea bacalaureatului (pentru absolvenţii anului 2021, valabilă până la 

începutul anului universitar) şi în care să se menţioneze media generală de la bacalaureat, foaia 

matricolă însoţitoare a diplomei în original, certificat de naştere (copie certificată pentru 

conformitate), certificat de căsătorie (copie certificată pentru conformitate), adeverinţă medicală, 2 

(două) fotografii format ¾, buletin/carte de identitate (copie), un dosar plic.  

d.2. La înscriere, candidaţii pentru învăţământul de masterat, vor depune următoarele 

documente: cererea de înscriere la concurs, diploma de bacalaureat (original), foaia matricolă 

însoţitoare a diplomei (copie certificată pentru conformitate) pentru cei din promoții recente, care 

nu au pe diploma de bacalaureat informații despre parcursul școlar/liceal, diploma de licenţă 

(original) sau, pentru absolvenţii anului 2021, adeverinţă din care să rezulte susţinerea şi 

promovarea examenului de licenţă şi în care să se menţioneze media la acesta (valabilă până la 

eliberarea diplomei de licenţă), suplimentul la diplomă sau foaia matricolă a studiilor universitare 

de licenţă (copie certificată pentru conformitate), certificat de naştere (copie certificată pentru 

conformitate), certificat de căsătorie (copie certificată pentru conformitate), adeverinţă medicală, 2 

(două) fotografii tip buletin, buletin/carte de identitate (copie), un dosar plic. 

d.3. În vederea înmatriculării, candidaţii de la studiile de licenţă, au obligaţia să depună, la secretariatul 

facultăţii, până la data de 1 octombrie a.c. diploma de bacalaureat în original. Neprezentarea diplomei în 

original, în termenul stabilit, atrage neînmatricularea. Sunt exceptaţi de la prevederea anterioară 

candidaţii declaraţi admişi care au susţinut examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2021, în situaţiile 

în care liceele nu au eliberat diplome până la 1 octombrie (aceşti candidaţi trebuind să prezinte pentru 

înmatriculare adeverinţa de promovarea bacalaureatului). 

 

e. Ocuparea locurilor 
 

e.1. Ocuparea locurilor la fiecare domeniu/program de studiu se va face în ordinea înscrierii 

candidaților cu condiția îndeplinirii criteriului/criteriilor de selecție. 

La sfârșitul sesiunii de admitere, indiferent de gradul de ocupare a locurilor, candidații urmează să 

fie ordonați descrescător, în funcție de mediei obţinute la concursul de admitere (stabilită pe baza 

criteriului/criteriilor de selecție) şi în limita numărului de locuri aprobat.  

e.2. Media minimă de admitere este 5 (cinci) la studiile de universitare de licenţă, respectiv minim 6 

(şase) la studiile universitare de master. Media de admitere este media examenului de bacalaureat, 

pentru studiile universitare de licență, respectiv media examenului de licență, pentru studiile 

universitare de master. Mediile obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii 

de clasificare a acestora.  

e.3. Este declarat admis candidatul care are media la concursul de admitere mai mare sau egală cu 

ultima medie de admitere, semnează contractul de şcolarizare şi achită prima rată din taxa de 

şcolarizare. 

e.4. Criteriile de departajare a candidaţilor, în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul 

candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată fiecărui domeniu/ program de 

studii, vor fi: 

a. pentru studiile universitare de licenţă, în următoarea ordine, (a) nota la prima probă a examenului de 

bacalaureat, respectiv, (b) la a doua probă a examenului de bacalaureat. 

b. pentru studiile universitare de master, în următoarea ordine, (a) nota la prima probă a examenului de 

licenţă/diplomă, respectiv, (b) la a doua probă a examenului de licenţă/diplomă. 

e.5. La înscriere candidatul va completa şi contractul de şcolarizare şi va achita prima rată din taxa de 

şcolarizare.  
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e.6. La înscriere un candidat trebuie să menţioneze pe fişa de înscriere cel puţin trei opţiuni 

privind programele de studii pe care doreşte să le urmeze1. La epuizarea locurilor de la un 

domeniu/program de studii, admiterea se închide pentru acesta, iar candidaţii vor fi redistribuiţi la 

alte programe de studii, în funcţie de opţiunile din fişa de înscriere. Dacă la programul de studii 

aferent primei opţiuni a candidatului nu se va putea constitui cel puţin o grupă de studii, atunci 

acesta va fi repartizat la programul de studii reprezentând următoarea opţiune a candidatului 

pentru care se constituie grupă de studiu.  

e.7. Candidați la programele de studii școlarizate în limba română şi care nu prezintă acte de 

studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau din 

străinătate, cu predare în limba română trebuie să susțină un test de limba română 

organizat de UCB, în ultima zi lucrătoare a sesiunii de admitere, ora 10. Candidații care au 

urmat școala primară (clasele 0-4 sau 1-4 în limba română şi/sau parţial, gimnaziul (V-

VIII) sau, liceul în România, pot aduce, pentru certificarea competențelor lingvistice 

privind cunoaşterea limbii române o adeverinţă de la şcoala primară/gimnazială/liceul 

absolvit/urmat din care să rezulte că a urmat cursuri în limba română.   

Pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, 

certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu 

diploma de bacalaureat. 

 

f. Reduceri de taxe şi alte facilităţi 
 

f.1. Universitatea acordă următoarele reduceri de taxe: 

• reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare pentru absolvenţii studiilor de licenţă ai Universităţii 

„Constantin Brâncoveanu”, care îşi continuă studiile la master în Universitate; 

• reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare în cazul achitării integrale a acesteia la începutul anului 

universitar; 

• reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare în cazul şcolarizării unui număr de doi sau mai mulţi 

membri ai aceleiaşi familii (aplicată pentru fiecare membru). Reducerea se acordă la achitarea 

ultimei rate din taxa anuală de studii, cu condiţia achitării celorlalte rate la termenele scadente, 

prevăzute în contractul de şcolarizare; 

• reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare pentru studenţii înscrişi la două specializări (reducerea 

se aplică pentru fiecare specializare). Reducerea se acordă la achitarea ultimei rate din taxa 

anuală de studii, cu condiţia achitării celorlalte rate la termenele scadente, prevăzute în 

contractul de şcolarizare. 

f.2. Universitatea acordă următoarele facilităţi: 

• preţuri reduse la manuale şi cursuri universitare pentru studenţi şi cursanţi; 

• burse de merit pentru studenţii cu rezultate excepţionale în învăţământ şi cercetarea ştiinţifică;  

• reduceri de taxă pentru cazurile sociale, în funcţie de condiţiile materiale ale solicitanţilor 

(exclusiv prima rată) - burse sociale; 

• acces gratuit la INTERNET şi la utilizarea reţelei de calculatoare din universitate. 

f.3. Taxele practicate de Universitatea”Constantin Brâncoveanu” din Piteşti pentru anul universitar 

2021-2022 vor fi stabilite de către Consiliul de Administraţie. 

 

g.Derularea admiterii 
g.1. Înscrierea candidaţilor se efectuează la sediile facultăţilor din Universitate care organizează concurs 

de admitere, de către personalul din secretariatele tehnice şi/sau de cadrele didactice nominalizate de 

decanate, sub controlul comisiei de admitere pe facultate.  

g.2. Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia unde s-a 

făcut înscrierea. După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi 
 

1 Înscriind cifrele 1, 2, 3, unde „1” reprezintă prima opţiune şi „3” ultima opţiune a acestuia. 
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alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate. Comisiile de admitere pe facultate 

verifică dosarele de admitere ale candidaţilor, sub raportul existenţei documentelor legale şi 

veghează ca în concurs să nu intre nicio persoană care nu îndeplineşte condiţiile legale. 

g.3. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a 

celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere. Înscrierea la concursul de 

admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură. 

g.4. La înscriere, pentru finalizarea admiterii, candidatul va trebui să semneze contractul de 

şcolarizare (inclusiv contractul privitor la şcolarizarea la forma de învăţământ cu frecvenţă 

redusă, pentru candidaţii de la această formă) şi să achite prima rată din taxa de şcolarizare.  

g.5. Dacă un candidat doreşte să urmeze simultan mai multe programe de studii (dar nu mai mult de 

două), va depune câte un dosar pentru fiecare dintre acestea, inclusiv taxele aferente. 

 

h.Finalizarea admiterii 
h.1. Finalizarea admiterii se face în ultima zi a perioadei de înscriere, indiferent de gradul de ocupare 

a locurilor de la un domeniu/program de studii. Finalizarea constă în întocmirea listelor cu 

candidaţii înscrişi şi admişi la un anumit domeniu de studii, de către comisiile de admitere pe 

facultăţi, inclusiv cu candidaţii care ocupă locurile fără taxă.  

Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel 

puţin două tipuri de liste: (a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după 

admitere şi, respectiv, (b) liste  definitive  -  cu  ierarhizarea  candidaţilor,  generate  după  

soluţionarea  contestaţiilor  care  cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. Listele conţin 

următoarele categorii de informaţii: (a) candidaţii admişi pentru locurile în regim cu taxă, în 

limita numărului de locuri repartizate şi (b) candidaţii respinşi. 

h.2. La începutul anului universitar 2021-2022, după soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea 

candidaţilor declaraţi admişi. Pentru a fi înmatriculaţi candidaţii declaraţi admişi trebuie să achită 

cuantumul primei rate din taxa de şcolarizare şi să semneze contractul de şcolarizare. După  

înmatriculare  se  generează  şi  se  afişează  listele  finale,  cu  candidaţii  declaraţi  admişi  şi 

înmatriculaţi. Candidaţii sunt înmatriculaţi în anul I pentru anul universitar 2021 – 2022 prin 

decizia Rectorului. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub 

un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la facultatea la care au fost admişi. 

h.3. Actele candidaţilor care doresc să se retragă sau ale candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, 

în cel mult 48 de ore de la depunerea acesteia şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe. Rata achitată 

din taxa de şcolarizare se restituie potrivit condiţiilor menţionate în contractele de şcolarizare. 

h.4. Comisia Centrală de Admitere, comisiile de admitere pe facultăţi vor aduce la cunoştinţa publicului 

informaţii despre desfăşurarea concursului de admitere şi despre rezultatele lui prin afişare la sediile 

Universităţii şi prin publicare pe pagina de web a Universităţii, www.univcb.ro. Din categoria 

informaţiilor publice fac parte: a) regulamentul propriu de admitere; b) oferta anuală de şcolarizare, 

în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere; d) perioadele 

sesiunilor de admitere; e) modalitatea şi probele de concurs; f) facilităţile sau condiţiile speciale; g) 

taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii; h) rezultatele concursului; i) alte 

informaţii utile candidaţilor.  

 

j. Contestaţii 
j.1. Eventualele  contestaţii  cu  privire  la  rezultatele  concursului  de  admitere  se  depun  la  

secretariatele tehnice ale facultăţilor organizatoare ale concursului în cel mult 24 de ore de la 

momentul/ziua afişării rezultatelor şi vor fi soluţionate în următoarele 24 de ore la finalizarea 

termenului de depunere a contestaţiilor. Comisiile de contestaţii vor fi stabilite prin decizia 

conducerii universităţii. Din comisiile de contestaţii vor face parte alte cadre didactice decât cele 

care au stabilit rezultatele iniţiale. Nu se admit contestaţii pentru probele orale şi cele care au la bază 

necunoaşterea metodologiei de admitere. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin 

http://www.univcb.ro/
http://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=17897727&d=2011-01-10#p-17897727
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afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. 

Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul 

instituţiei de învăţământ superior. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

 

k. Înscrierile online la admitere  
 

k.1. Înscrierea la concursul de admitere la studiile universitare de licență și la studiile universitare de 

master, se poate face atât la sediile Universității ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Brăila și 

Rm. Vâlcea, cât și online pe platforma www.univcb.ro. 

 

k.2. Înscrierea online la concursul de admitere presupune parcurgerea următorilor pași: 

 

a. Realizarea înscrierii online, care constă în îndeplinirea cumulată a următoarelor 

condiții: 

- completarea fișei de înscriere și a contractului de școlarizare și atașarea copiilor după unele 

dintre documentele de admitere (la studiile universitare de licență: diploma de bacalaureat 

sau, pentru absolvenţii anului 2021, adeverinţa din care să rezulte susţinerea şi promovarea 

bacalaureatului şi în care să se menţioneze media generală de la bacalaureat, foaia matricolă 

însoţitoare a diplomei, certificat de naştere, certificat de căsătorie, adeverinţă medicală, 

buletin/carte de identitate, iar la studiile universitare de master: diploma de bacalaureat, foaia 

matricolă însoţitoare a diplomei, diploma de licenţă sau, pentru absolvenţii anului 2021, 

adeverinţă din care să rezulte susţinerea şi promovarea examenului de licenţă şi în care să se 

menţioneze media la acesta, suplimentul la diplomă sau foaia matricolă a studiilor universitare 

de licenţă, certificat de naştere, certificat de căsătorie, adeverinţă medicală, buletin/carte de 

identitate); 

- plata primei rate din taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2021 – 2022 și atașarea 

dovezii că plata a fost efectuată (chitanță, copie instrument de plată etc.) pe platforma pentru 

admitere a universității. Conturile în care se va face plata taxei de școlarizare sunt următoarele: 

- pentru facultăţile din centrul universitar Piteşti: 

 RO77RZBR0000060002074710, deschis la Raiffeisen Bank Piteşti 

   - pentru facultăţile din centrul universitar Râmnicu Vâlcea: 

 RO90RZBR0000060002615639, deschis la Raiffeisen Bank Râmnicu Vâlcea 

   - pentru facultăţile din centrul universitar Brăila: 

   RO31RZBR0000060002089215, deschis la Raiffeisen Bank Brăila 

 

b. Acceptarea înscrierii. 

După efectuarea înscrierii online, personalul din secretariatele tehnice al Universității va verifica 

dacă documentația de înscriere la admitere a fost depusă în totalitate, dacă există concordanța 

între informațiile completate de candidat pe fișa de înscriere și pe contractul de școlarizare și 

documentele anexate de acesta și dacă plata a fost acceptată. Candidatul care a completat eronat 

parțial sau integral informațiile din fișa de înscriere și din contractul de școlarizare va fi anunțat 

pentru a-și corecta erorile. Înscrierea va fi acceptată numai după remedierea acestora. 

 

c. Validarea înscrierii.  

După efectuarea înscrierii și acceptarea acesteia candidatul are obligația ca până la 30 

septembrie 2021 să se prezinte la secretariatele tehnice ale Universității pentru: 

- depunerea, într-un dosar plic, a documentelor originale de studii (diplome, foi matricole, 

suplimente la diplomă, adeverințe de absolvire și medicală), a copiilor certificatelor de naștere 

(care vor fi certificate pe baza documentului original / căsătorie și a 2 fotografii 3/4; 

- semnarea contractului de școlarizare (care a fost completat online la momentul înscrierii). 

Neprezentarea până la 30 septembrie 2021 la secretariatele facultății pentru validarea înscrierii 

conduce la anularea înscrierii și eliminarea candidatului din listele de admitere. 

http://www.univcb.ro/
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l. Dispoziţii finale 
 

l.1. Prezentul regulament se completează cu Anexa nr. 1. -  Domeniile, specializările şi cifra de 

şcolarizare pentru anul universitar 2021 – 2022 şi Anexa nr. 2. -  Formularistica pentru 

concursul de admitere. 

 
 

 

Prezentul regulament a fost aprobat de senatul universitar al Universităţii „Constantin 

Brâncoveanu” din Piteşti în şedinţa din 15 aprilie 2021. 

 

 

 
 

 

RECTORUL UNIVERSITĂŢII PREŞEDINTELE SENATULUI 

 

prof. univ. dr. Alexandru Puiu prof. univ. dr. Ovidiu Puiu  
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Anexa nr. 1. – Domeniile, specializările şi cifra de şcolarizare 

pentru anul universitar 2021 – 2022 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
Specializarea/ 

Programul de studii universitare de licenţă 

A
cr

ed
ita

re
 (A

)/ 

A
ut

or
iza

re
 p

ro
viz

or
ie 

(A
P)

 

F
o

rm
a 

d
e 

în
vă

ţă
m

ân
t 

C
if

ra
 d

e 
şc

o
la

ri
za

re
 

Documente pe care le primesc 
candidaţii la înscriere (cod 

formular)2 

Documente 
pe care le 
primesc 

studenţii din 
anii 2, 3, 41 

(cod 
formular) 

Fişă de 
înscriere3 

Contract de 
şcolarizare 

Alte 
documente 

Act adiţional  

1 

Facultatea de 
Management, 
Marketing în 

Afaceri 
Economice 

Studii de licenţă 

Management – limba română A IF 100 FL1 CSU - CASU 

Management A IFR 100 FL1 CSU CSFIFR CASU 
Studii de master 

Managementul afacerilor A IF 25 FM1 CSU - CASU 

Managementul resurselor umane A IF 25 FM1 CSU - CASU 
Management în administraţie şi servicii publice A IF 100 FM1 CSU - CASU 
Management şi logistică A IF 25 FM1 CSU - CASU 

2 
Facultatea de 

Finanţe - 
Contabilitate 

Studii de licenţă 

Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 100 FL1 CSU - CASU 

Studii de master 

Standarde, reglementări şi politici contabile A IF 50 FM1 CSU - CASU 

3 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Juridice, 
Administrative 

şi ale 
Comunicării 

Studii de licenţă 

Drept A IF 80 FL1 CSU - CASU 

Administraţie publică A IF 100 FL1 CSU - CASU 
Studii de master 

Drept privat 
A IF 50 

FM1 CSU 
- CASU 

4 

Facultatea de 
Management, 
Marketing în 

Afaceri 
Economice 

Brăila 

Studii de licenţă 

Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 75 FL2 CSU - CASU 

Management A IF 100 FL2 CSU - CASU 
Administraţie publică A IF 60 FL2 CSU - CASU 
Studii de master 

Standarde, reglementări şi politici contabile A IF 50 FM2 CSU - CASU 
Management şi strategii în resurse umane A IF 50 FM2 CSU - CASU 
Managementul serviciilor publice A IF 50 FM2 CSU - CASU 

5 

Facultatea de 
Management, 
Marketing în 

Afaceri 
Economice 
Rm. Vîlcea 

Studii de licenţă 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IF 90 FL3 CSU - CASU 

Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 60 FL3 CSU - CASU 
Management A IF 90 FL3 CSU - CASU 

Administraţie publică A IF 60 FL3 CSU - CASU 
Studii de master 

Turism, gestiune hotelieră şi politici în industria 
ospitalităţii 

A 
IF 50 

FM3 
CSU - CASU 

Managementul afacerilor A IF 50 FM3 CSU - CASU 
Standarde, reglementări şi politici contabile A IF 50 FM3 CSU - CASU 
Management şi strategii în resurse umane A IF 25 FM3 CSU - CASU 

 

 

 

 

 

 
 

2 Codurile înscrise în aceste coloane se citesc astfel: F-fişă înscriere, CS – contract de şcolarizare, A – anual (adiţional), L-

studii de licenţă, M-studii de master, 1- centrul universitar Piteşti, 2- centrul universitar Brăila, 3 - centrul universitar Rm. 

Vîlcea 
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Anexa nr. 2. 

 

Formularistica pentru concursul de admitere 



 

11 

T1 

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"  

din PITEŞTI 
Facultatea _________________________________ 

 

 

 

Lista candidaţilor înscrişi 
la studiile universitare de ___________________ 

în sesiunea septembrie 2021 

 

programul de studii: ______________, forma de învăţământ: ____________ 

 
Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele4 

Media de la examenul de 

bacalaureat/licenţă5 
Opţiuni pe programe de studiu 

Opţiunea 1 Opţiunea 2 Opţiunea 3 

1 Anastase I. Sorina 7,33 CIG MG FR FB 

2 Balamace Gh. Ingrid 6,63 CIG FB AP 

3 Calamar D. Betrix 7,30 CIG AP ECTS 

4 Dodoc H. Otilia 6,18 CIG FR CIG FB 

 

Preşedinte,                                                                                            Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4Toţi candidaţii (cu sau fără taxă) ordonaţi alfabetic 
5Media de la examenul de bacalaureat/licenţă este criteriu de admitere 
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T2A 

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"  

din PITEŞTI 
Facultatea _________________________________ 

 

 

Lista candidaţilor admişi  
la studiile universitare de __________________ pe locurile fără taxă 

în sesiunea septembrie 2021 

 

programul de studii: ________________, forma de învăţământ: ________________ 

 
Nr. crt. Numele şi prenumele6 Media de la examenul de bacalaureat/licenţă7 

1 Anastase I. Sorina 9,93 

2 Balamace Gh. Ingrid 9,63 

 

 

 

Preşedinte,                                                                                            Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6Ordonare în funcţie de media de la bacalaureat/licenţă 
7Media de la examenul de bacalaureat/licenţă este criteriu de admitere 
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T2B 

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"  

din PITEŞTI 
Facultatea _________________________________ 

 

 

Lista candidaţilor admişi  
la studiile universitare de __________________ pe locurile cu taxă 

în sesiunea septembrie 2021 

 

programul de studii: ________________, forma de învăţământ: ________________ 

 

 
Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele8 

Media de la examenul de 

bacalaureat/licenţă9 

Numărul opţiunii finale în 

urma repartizării 

1 Anastase I. Sorina 7,33 1 

2 Balamace Gh. Ingrid 6,63 1 

3 Calamar D. Betrix 7,30 1 

4 Dodoc H. Otilia 6,18 2 

 

Preşedinte,                                                                                            Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8Ordonare în funcţie de media de la bacalaureat/licenţă 
9Media de la examenul de bacalaureat/licenţă este criteriu de admitere 
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T3  

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"  

din PITEŞTI 
Facultatea _________________________________ 

 

 

Proces verbal al şedinţei comisiei de admitere  

sesiunea septembrie 2021 

 

pentru validarea rezultatelor la: 

 
- Facultatea ________________________________________ 

- Nivelul studiilor ___________________________________ 

- Programul de studii ________________________________ 

- Forma de învăţământ _______________________________ 
 

Analizând rezultatele înregistrate la admitere comisia a constatat următoarele: 

 

a) Candidaţi înscrişi   

b) Candidaţi care au semnat contractul de şcolarizare  

c) Candidaţi care au achitat prima rată din taxa de şcolarizare  

d) Candidaţi admişi  

− Candidaţi admişi fără taxă  

− Candidaţi admişi cu taxă  

e) Prima medie de admitere  

f) Ultima medie de admitere  
 

 

Data_____________ 

 
Preşedinte,     Secretar, 


