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

din data de 07.09.2020

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat online cu participarea a 44 de membri (35 de cadre didactice şi 9
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 reviziei Actului adițional la contractul de studii pentru anul universitar 2020-2021 aprobat în

ședința Senatului din 29.06.2020, astfel:
- Actul adițional nr. 1 pentru anul II de studii, (Anexa 1);
- Actul adițional nr. 2 pentru anul III de studii, (Anexa 2);
- Actul adițional nr. 3 pentru anul IV de studii, (Anexa 3);

2. Aprobarea organizării unei sesiuni extraordinare de examene în perioada 15-17.09.2020, pentru studenții
din ani terminali și neterminali, cu posibilitatea susţinerii a maximum 3 examene şi achitarea sumei de
450 lei/examen nepromovat;

3. Aprobarea Planului de integrare a doamnei Tamaș Monica, asistent universitar drd. în cadrul
Departamentului de Limbă, Literatură, istorie și Artă, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte,
angajată pe perioadă determinată până la  30 septembrie 2019, cu privire la prelungirea contractului de
muncă, pe perioadă determinată în anul universitar 2020-2021;

4. Aprobarea Planului de integrare al domnului Udrescu Ovidiu, asistent universitar drd. în cadrul
Departamentului de Limbă, Literatură, istorie și Artă, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte,
angajat pe perioadă determinată până la  30 septembrie 2019, cu privire la prelungirea contractului de
muncă, pe perioadă determinată în anul universitar 2020-2021;

5. Aprobarea cererii doamnei Sofia Loredana TUDOR, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de Ştiinţe
ale Educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, cu privire la desfăşurarea
de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”, Câmpulung, în
anul universitar 2020-2021;

6. Aprobarea referatului cu privire la transformarea unui post vacant de Administrator I S în Administrator
debutant, în cadrul Serviciului administrativ, Corp B – central;

7. Aprobarea cererii doamnei Moșineguțu Sorina Mihaela (Cioc), absolventă a programului de studii de
licență Psihologie, din cadrul Facultății de Psihologie, Universitatea Ecologică din București, domeniul
Psihologie, forma de învățământ IFR (f recvență redusă), promoția 2018, cu privire la susținerea
examenului de licență la Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie, sesiunea 2020;

8. Aprobarea încheierii unui contract de comodat între Universitatea din Pitești și Colegiul Ecologic ”Prof.
Univ. Dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Pitești pentru spații de învățământ ale Universității (corp
D) pe o perioadă de 12 luni, în baza următoarelor documente:
 Statutul Asociației Româno - Franceză ARGESSIS din Pitești (2012);
 OMEN nr. 4234/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar

particular Colegiul Ecologic ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Pitești;
 Certificatul de atestare fiscală a Asociației Româno - Franceză ARGESSIS din Pitești;
 Hotărâre Judecătorească din 2007 privind modificări aduse Statutului Asociației Româno - Franceză

ARGESSIS din Pitești;
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 Hotărâre Judecătorească din 2012 privind modificări aduse Statutului Asociației Româno - Franceză
ARGESSIS din Pitești;

 Act adițional la Actul Constitutiv și Statutul Asociației Româno - Franceză ARGESSIS din Pitești
(2006);

 Act adițional la Actul Constitutiv și Statutul Asociației Româno - Franceză ARGESSIS din Pitești
(2012);

Cheltuielile de întreținere vor fi suportate de către ocupantul spațiului.

1. Senatul aprobă revizia Actului adițional la contractul de studii pentru anul universitar 2020-2021 aprobat
în ședința Senatului din 29.06.2020 astfel:
- Actul adițional nr. 1 pentru anul II de studii;
- Actul adițional nr. 2 pentru anul III de studii;
- Actul adițional nr. 3 pentru anul IV de studii

2. Senatul aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare de examene în perioada 15-17.09.2020, pentru
studenții din ani terminali și neterminali, cu posibilitatea susţinerii a maximum 3 examene şi achitarea
sumei de 450 lei/examen nepromovat;

3. Senatul aprobă Planul de integrare a doamnei Tamaș Monica, asistent universitar drd. în cadrul
Departamentului de Limbă, Literatură, istorie și Artă, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte,
angajată pe perioadă determinată până la  30 septembrie 2019, cu privire la prelungirea contractului de
muncă, pe perioadă determinată în anul universitar 2020-2021;

4. Senatul aprobă Planul de integrare al domnului Udrescu Ovidiu, asistent universitar drd. în cadrul
Departamentului de Limbă, Literatură, istorie și Artă, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte,
angajat pe perioadă determinată până la  30 septembrie 2019, cu privire la prelungirea contractului de
muncă, pe perioadă determinată în anul universitar 2020-2021;

5. Senatul aprobă cererea doamnei Sofia Loredana TUDOR, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”,
Câmpulung, în anul universitar 2020-2021;

6. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea unui post vacant de Administrator I S în
Administrator debutant, în cadrul Serviciului administrativ, Corp B – central;

7. Senatul aprobă cererea doamnei Moșineguțu Sorina Mihaela (Cioc), absolventă a programului de studii
de licență Psihologie, din cadrul Facultății de Psihologie, Universitatea Ecologică din București,
domeniul Psihologie, forma de învățământ IFR (frecvență redusă), promoția 2018, cu privire la
susținerea examenului de licență la Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației, Științe
Sociale și Psihologie, sesiunea 2020;

8. Senatul aprobă încheierea unui contract de comodat între Universitatea din Pitești și Colegiul Ecologic
”Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Pitești pentru spații de învățământ ale Universității
(corp D) pe o perioadă de 12 luni, în baza următoarelor documente:
 Statutul Asociației Româno - Franceză ARGESSIS din Pitești (2012);
 OMEN nr. 4234/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar

particular Colegiul Ecologic ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Pitești;
 Certificatul de atestare fiscală a Asociației Româno - Franceză ARGESSIS din Pitești;
 Hotărâre Judecătorească din 2007 privind modificări aduse Statutului Asociației Româno - Franceză

ARGESSIS din Pitești;
 Hotărâre Judecătorească din 2012 privind modificări aduse Statutului Asociației Româno - Franceză

ARGESSIS din Pitești;
 Act adițional la Actul Constitutiv și Statutul Asociației Româno - Franceză ARGESSIS din Pitești

(2006);
 Act adițional la Actul Constitutiv și Statutul Asociației Româno - Franceză ARGESSIS din Pitești

(2012);



Cheltuielile de întreținere vor fi suportate de către ocupantul spațiului.

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

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



Anexa 1

ACT ADIȚIONAL NR.* 1 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 continuare 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 p revăzute 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 pr ivind 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, tre buie 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 cere rii 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 con tractului 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.

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 superio ri, în caz contrar va
fi exmatriculat;
e) studenţii la forma de învăţământ „cu taxă” sa plătească taxa aferentă pentru susţinerea licenţei/disertației aprobată de S enatul 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 s tare.
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 da ta semnării
lui. 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 încetării trebuie executate în condițiile co ntractuale.

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 înche ie astăzi ………….….., data semnării sale, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

contractantă.
RECTOR, DECAN,                                                    STUDENT,

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



Anexa 2

ACT ADIȚIONAL NR.*2_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 continuare
STUDENT, au procedat la încheierea prezentului ACT ADIȚIONAL prin care se modifică și se
completează contractul de studii menționat anterior, după cum urmează:

Art.1.Capitolul VALOAREA CONTRACTULUI ȘI FINANȚAREA STUDIILOR
UNIVERSITARE din contractul de studii ABROGAT.

Art.2. Art.10 Drepturile și obligațiile Universității din Pitești din contractul de studii va avea
următorul conținut:

Art.10.1. 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.

Art.10.2. 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,
secțiunea Studenți;

Art.3. Articolul 11 Drepturile și obligațiile Studentului din contractul de studii se modifică și va
avea următorul conținut:

Art.11. 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;

*Act aditional nr.2 la Contractul de studii încheiat pentru anul universitar 2018-2019



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.

Art.11.2. 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;

i) să se încadreze în reglementările legislației în vigoare şi cele specifice Universității din Pitești, în
derularea activităților curriculare şi extracurriculare;

Art.4. Capitolul REGIMUL TAXELOR SI CONDIȚIILE DE RAMBURSARE A TAXEI DE
STUDII din contractul de studii se modifica și va avea următorul conținut:
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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 returnează în nicio altă situație decât
cele precizate la art. 11.1 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).

Art.5. Capitolul ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI din contractul de studii se
modifica și va

avea următorul conținut:
Art. 20. Contractul de studii poate înceta sau rezilia în condițiile prevăzute de legislația

aplicabilă.
Art. 20.1 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.

Art.20.2. 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.
Art.20.3. 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.

Art.6. Capitolul ALTE CLAUZE din contractul de studii se modifica și va avea   următorul
conținut:

Art.21. Studentul  se  oblige  să  respecte  prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și
sănătatea în muncă.

Art.22. Abrogat
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Art.23. 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.24. 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.25. 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.26. 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. 27. 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.28. 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.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

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

RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

DECAN,                                      STUDENT,
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Anexa 3

ACT ADIȚIONAL NR.*3 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 continuare
STUDENT, au procedat laîncheierea prezentului ACT ADIȚIONAL prin care se modifică și se
completează contractul de studii menționat anterior, dupa cum urmează:

Art.1. Capitolul ”FINANȚAREA STUDIILOR UNIVERSITARE„ din contractul de studii SE
ABROGA.

Art.2. ”Art.11. Drepturile și obligațiile Universității din Pitești din contractul de studii va avea
următorul conținut:

Art.11.1. 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 stabil ească şi să
aplice normele pr ivind întreruperea studiilor, indiferent de motive, precum şi de aplicare a Regulamentului
privind sistemul de credite transferabile.

Art.11.2. 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.3. ”Articolul 12 Drepturile și obligațiile Studentului ”din contractul de studii se modifică și va
avea următorul conținut:
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Art.12. 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 vaține 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.

Art.12.2. 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;
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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;

i) să se încadreze în reglementările legislației în vigoare şi cele specifice Universității din Pitești, în derularea
activităților curriculare şi extracurriculare;

Art.4. Capitolul ”REGIMUL TAXELOR” din contractul de studii se modifica și va avea
următorul conținut:

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. 12.1. 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).

Art.5. Capitolul ”ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI” din contractul de studii se
modifica și va avea următorul conținut:

Art. 19. Contractul de studii poate înceta sau rezilia în condițiile prevăzute de legislația
aplicabilă.

Art. 19.1 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 încetării trebuie executate în
condițiile contractuale.
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Art.19.2. 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.

Art.19.3. 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.

Art.6. Capitolul ”ALTE CLAUZE ” din contractul de studii se modifica și va avea   următorul
conținut:

Art.20. Studentul  se  oblige  să  respecte  prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și
sănătatea în muncă.

Art.21. Abrogat
Art.22. 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.23. 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. 24. 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.25. 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.26. 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. 27. 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.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul contract se încheie astăzi………….….., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.
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Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

DECAN,                                      STUDENT,


