
Extras

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 26.07.2021

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat cu participarea a 35 de membri (31 de cadre didactice şi 4 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 Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Marketing Universitar;
2. Aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat ;
3. Aprobarea Metodologiei cu privire la menținerea calității de titular în înv ățământ și/sau cercetare a

cadrelor didactice sau de cercetare care împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani, pe baza evaluării
anuale a performanțelor academice;

4. Aprobarea Metodologiei privind transferul elevilor în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar;
5. Aprobarea structurii generale a anului universitar 2021-2022;
6. Aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de

licenţă/master/conversie profesională, începând cu anul universitar 2021-2022, în baza raportului
referitor la verificarea indicatorilor ARACIS cu privire la conținutul procesului de învățământ în anul
universitar 2021-2022;

7. Aprobarea componenței comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat în
anul universitar 2021-2022;

8. 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
2021-2022;

9. Aprobarea taxelor de școlarizare pentru programele universitare de doctorat valabile pentru anul
universitar 2021-2022;

10. Aprobarea componenței Comisiei de evaluare și asigurare a calității din cadrul Școlii Doctorale
Interdisciplinare (CEAC-SDI);

11. Aprobarea Actului adiţional la Contractul de studii pentru studenţii din ani superiori, anul universitar
2021-2022;

12. Aprobarea Actului adiţional la Contractul de studii pentru studenţii programului de studii Teologie
Ortodoxă Asistenţă Socială (TAS), din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte;

13. Aprobarea transformării postului de secretar II S în secretar I S în cadrul Biroului UPIT Media și
Comunicare;

14. Aprobarea transformării postului de referent specialitate II S în referent debutant S în cadrul Biroului
UPIT Media și Comunicare;

15. Aprobarea numirii domnului conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN drept reprezentant legal al
societății S.C. UPIT NOUA GENERAȚIE S.R.L., societate înregistrată sub nr. J03/48/2013 la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, ca urmare a  necesității continu ării procedurii de
dizolvare, lichidare, radiere a acestei societăți.

16. Aprobarea alocării unui spațiu cu suprafața de 12 mp situat în str. Târgu din Vale, nr. 1, clădire
Editură, imobil Academica, cam. 1, cu titlu de sediu social al S.C. UPIT NOUA GENERAȚIE S.R.L.,
până la finalizarea procesului de radiere a societății.
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1. Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Marketing
Universitar;

2. Senatul aprobă Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat ;
3. Senatul aprobă Metodologia cu privire la menținerea calității de titular în învățământ și/sau cercetare a

cadrelor didactice sau de cercetare care împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani, pe baza evaluării
anuale a performanțelor academice;

4. Senatul aprobă Metodologia privind transferul elevilor în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar;
5. Senatul aprobă structura generală a anului universitar 2021-2022, (Anexa1);
6. Senatul aprobă planurile de învățământ pentru programele de studii universitare de

licenţă/master/conversie profesională, începând cu anul universitar 2021-2022, în baza raportului
referitor la verificarea indicatorilor ARACIS cu privire la conținutul procesului de învățământ în anul
universitar 2021-2022;

7. Senatul aprobă componența comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat
în anul universitar 2021-2022, (Anexa 2);

8. 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
2021-2022, după cum urmează:

Nr.
crt. Școala doctorală Domeniul de doctorat

Anul I 2021-2022
Buget cu bursă IF Buget fără bursă

IF/IFR
1. Ingineria autovehiculelor Ingineria autovehiculelor 1 2 rrom
2. Interdisciplinară Inginerie mecanică
3. Ingineria materialelor 1
4. Inginerie industrială
5. Inginerie electronică,

telecomunicații și tehnologii
informaționale

1

6. Matematică 1
7. Informatică
8. Biologie
9. Filologie Filologie 1 rrom
10. Educație fizică și sport Știința sportului și educației

fizice
1 + 1 rom pret 2 rrom +

1 rom pret
Total buget cu bursă/buget fără bursă 6 6

TOTAL 12

Total locuri alocate de la MEC 10 din care:
- 5 locuri pentru rromi,
- 1 loc domenii prioritare de dezvoltare ale României
- 4 locuri repartizate statistic.
2 locuri români de pretutindeni din care:
- 1 buget cu bursă
- 1 buget fără bursă.

9. Senatul aprobă taxele de școlarizare pentru programele universitare de doctorat valabile pentru anul
universitar 2021-2022, (Anexa 3);

10. Senatul aprobă componența Comisiei de evaluare și asigurare a calității din cadrul Școlii Doctorale
Interdisciplinare (CEAC-SDI), după cum urmează:
Președinte: Prof. univ. dr. Adriana Gabriela PLĂIAȘU
Membri: Prof. univ. dr. Gheorghe GAVRILOAIA

Prof. univ. dr. habil Loredana BĂLILESCU



Student: drd. Ing. Ștefana BĂJENARU
Reprezentant mediu socio-economic: Niculaie BOICEA, Dacia Renault

11. Senatul aprobă Actul adiţional la Contractul de studii pentru studenţii din ani superiori, anul universitar
2021-2022, (Anexa 4);

12. Senatul aprobă Actul adiţional la Contractul de studii pentru studenţii programului de studii Teologie
Ortodoxă Asistenţă Socială (TAS), din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, pentru anul
universitar 2021-2022 (Anexa 5);

13. Senatul aprobă transformarea postului de secretar II S în secretar I S în cadrul Biroului UPIT Media și
Comunicare;

14. Senatul aprobă transformarea postului de referent specialitate II S în referent debutant S în cadrul
Biroului UPIT Media și Comunicare;

15. Senatul aprobă numirea domnului conf. univ. dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN drept reprezentant legal al
societății S.C. UPIT NOUA GENERAȚIE S.R.L., societate înregistrată sub nr. J03/48/2013 la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, ca urmare a  necesității continuării procedurii de
dizolvare, lichidare, radiere a acestei societăți;

16. Senatul aprobă alocarea unui spațiu cu suprafața de 12 mp situat în str. Târgu din Vale, nr. 1, clădire
Editură, imobil Academica, cam. 1, cu titlu de sediu social al S.C. UPIT NOUA GENERAȚIE S.R.L.,
până la finalizarea procesului de radiere a societății.

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

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



Anexa 1

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

Semestrul I
PERIOADA ACTIVITATE DURATA ACTIVITĂȚII

30.09.2021 Deschiderea anului universitar

01.10 - 23.12.2021
Activități didactice 12 săptămâni (marți, 30.11.2021 –

Sf. Andrei, Miercuri, 01.12.2021 –
Ziua Marii Uniri – zile libere)

24.12.2020-07.01.2022 Vacanța de Crăciun 2 săptămâni
10.01 - 21.01.2022 Activități didactice 2 săptămâni

24.01 - 13.02.2022
Evaluări finale/Sesiune de
examene

3 săptămâni (Luni, 24.01.2022
Ziua Unirii Principatelor Române
– zi liberă)

31.01 - 13.02.2022
Examene de finalizare studii 3 săptămâni - Examene de

finalizare studii (pentru
absolvenții promoțiilor anterioare)

14.02 - 20.02.2022 Vacanță 1 săptămână

21.02 – 27.02/3.03.2022 Refacere evaluări finale pentru
anii terminali

1 săptămână – pentru programele
de master cu 90 ECTS

4.03-15.03 Examene finalizare studii 2 săptămâni – pentru programele
de master cu 90 ECTS

Semestrul II
PERIOADA ACTIVITATE DURATA ACTIVITĂȚII

21.02.22 – 22.04.2022 Activitate didactică 9 săptămâni (Vineri, 22.04.2022,
Vinerea Mare – zi liberă)

23.04.2022 – 01.05.2022 Vacanța de Paște 1 săptămână
02.05.2022 – 3.06.2022 Activități didactice 3 săptămâni (Miercuri, 1.06.2022,

Ziua Copilului, zi liberă)
06.06.2022 – 26.06.2022 Sesiune de examene 3 săptămâni (Luni, 13.06.2022, a

doua zi de Rusalii – zi liberă)
27.062022 – 8.07.2022 Practică *2 săptămâni - unde este cazul
01.09 – 15.09.2022 Refacere evaluări finale
* Notă: perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în perioada vacanţelor universitare.

SEMESTRUL II – ANII TERMINALI
PERIOADA ACTIVITATE DURATA ACTIVITĂȚII

21.02.22 – 22.04.2022 Activitate didactică 9 săptămâni (Vineri, 22.04.2022,
Vinerea Mare – zi liberă)

23.04.2022 – 01.05.2022 Vacanța de Paște 1 săptămână
02.05.2022 – 3.06.2022 Activitate didactică 5 săptămâni
09.05.2022 – 03.06.2022 Practică de specialitate 2 săptămâni (Miercuri,

01.06.2022, Ziua Copilului – zi
liberă)

23.05.2022 – 26.06.2022 Sesiune de examene 3 săptămâni (Luni, 13.06.2022, a
doua zi de Rusalii – zi liberă)

30.05.2022 – 10.07.2022 Refacere evaluări finale 2 săptămâni
13.06.2022 – 24.07.2022 Examene de finalizare studii 3 săptămâni



Anexa 2

Componența comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat în anul
universitar 2021-2022.

1. Școala doctorală în domeniul Ingineria Autovehiculelor
Preşedinte: prof.univ.dr.ing. Dinel POPA
Membri: prof.univ.dr.ing. Nicolae VIOREL

prof.univ.dr. habil.ing. Ştefan TABACU
prof.univ.dr.ing. Ion TABACU
prof.univ.dr. habil.ing. Adrian CLENCI

2. Școala doctorală în domeniul Filologie
Comisie studii literare:
Președinte: conf. univ. dr. habil. Diana LEFTER
Membri: prof. univ. dr. habil Mina Maria RUSU

conf. univ. dr. habil. Corina GEORGESCU
Membru supleant: prof. univ. dr. Mircea BÂRSILĂ

Comisie studii lingvistice:
Președinte: conf. univ. dr. habil. Diana LEFTER
Membri: prof. univ. dr. Ștefan GĂITĂNARU

conf. univ. dr. habil. Liliana SOARE
conf. univ. dr. habil. Constantin MANEA

Membru supleant: prof. univ. dr. habil. Cristinel MUNTEANU

3. Școala doctorală în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice
Preşedinte: prof. univ. dr. habil. Ion MIHĂILĂ
Membri: prof univ. dr Liliana MIHĂILESCU

prof univ. dr. Pierre Joseph DE HILLERIN
prof univ. dr. Luminița GEORGESCU
conf. univ. dr. Vladimir POTOP

Membru supleant: conf. univ.dr. Julien Leonard FLEANCU

4. Școala doctorală Interdisciplinară
Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Președinte: prof. univ. dr. ing. Gheorghe GAVRILOAIA
Membri: prof.univ.dr. ing. Ioan LITA

prof.univ.dr. ing Adrian TULBURE
conf.univ.dr. ing. Petre ANGHELESCU

Domeniul: Inginerie industrială
Președinte: prof. univ. dr. ing. habil. Eduard-Laurențiu NIȚU
Membri: conf. univ. dr.  ing. Alin RIZEA

conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE
conf. univ. dr. Cătălin Marian DUCU

Domeniul: Ingineria materialelor
Președinte: prof. univ. emerit dr. ing. Mărioara ABRUDEANU
Membri: prof. univ. dr. hab. Adriana-Gabriela PLĂIAȘU

prof. univ. dr. ing. Alexandru SOVER – Universitatea Hoch Schule Ansbach
conf. univ. dr. fiz. Marian-Cătălin DUCU
conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA
conf. univ. dr. ing. Mihai OPROESCU



Domeniul Inginerie mecanică
Președinte: prof. univ. dr. ing. habil. Nicolae-Doru STĂNESCU
Membri: prof. univ. emerit dr. ing. Nicolae PANDREA

prof. univ. emerit dr. ing. Nicolae POPA
prof. univ. dr. ing. habil. Dinel POPA

Domeniul Matematică
Președinte: prof. univ. dr. habil. Loredana BĂLILESCU
Membri: prof. univ. dr. habil. Claudia TIMOFTE

prof. univ. dr.Corneliu UDREA
conf. univ. dr. Costel BĂLCĂU

Membru supleant: conf. univ. dr. Șerban COSTEA

Domeniul Informatică
Președinte: prof. univ. dr. Tudor BĂLĂNESCU
Membri: prof. univ. dr. Horia GEORGESCU

conf. univ. dr. Costel BALCAU
conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN

Domeniul Biologie
Președinte: prof. univ. dr. habil. Marian PETRE
Membri: prof. univ. dr. Alexandru MARINESCU

conf. univ. dr. Cristina SOARE
conf. univ. dr. Anca ȘUȚAN
conf. univ. dr. Alina PĂUNESCU
conf. univ. dr. Monica POPESCU



Anexa 3

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de doctorat
valabile pentru anul universitar 2021 – 2022

Nr.
crt. Denumirea taxei Taxa anuală

(lei)
Prima tranșă 50%

(lei)
1. Taxă de înscriere concurs admitere 100 -
2. Taxă de înmatriculare în anul I 100 -
3. Taxă școlarizare în cadrul domeniului: Biologie, Informatică, Matematică, 5000 2500
4. Taxă școlarizare în cadrul domeniului: Filologie 5500 2750

5. Taxă de școlarizare în cadrul domeniului: Ingineria autovehiculelor, Ingineria materialelor, Inginerie industrială,
Inginerie mecanică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 6000 3000

6. Taxă școlarizare în cadrul domeniului: Știința sportului și Educație fizică 7000 3500
7. Taxă susținere teza de doctorat absolvent buget în cadrul domeniului: Știința sportului și Educație fizică 4000 2000
8. Taxă susținere teză de doctorat absolvent cu taxă în cadrul domeniului: Știința sportului și Educație fizică 5000 2500
9. Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin buget în cadrul domeniului: Știința sportului și Educație fizică 4000 2000

10. Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul domeniului: Știința sportului și Educație
fizică 5000 2500

11.
Taxă susținere teza de doctorat absolvent buget în cadrul domeniului: Filologie, Biologie, Informatică,
Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Ingineria materialelor, Inginerie industrială,
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

5000 2500

12.
Taxă susținere teză de doctorat absolvent cu taxă în cadrul domeniului: Filologie, Biologie, Informatică,
Matematică, Ingineria autovehiculelor, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Inginerie mecanică,
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

5000 2500

13.
Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin buget în cadrul domeniului: Filologie, Biologie, Informatică,
Matematică, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie electronică,
telecomunicații și tehnologii informaționale

5000 2500

14.
Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul domeniului: Filologie, Biologie, Informatică,
Matematică, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii
informaționale

5000 2500

15. Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul domeniului: Ingineria autovehiculelor,
Inginerie mecanică 1200 euro -

16.
Taxă an de prelungire studii doctorale în cadrul domeniului: Știința sportului și Educație fizică, Filologie,
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Ingineria materialelor, Inginerie
industrială, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

80% din taxa de
studiu anuală -

17. Taxă an de prelungire studii doctorale  în cadrul domeniului: Biologie 40% din taxa de
studiu anuală -

18. Taxă an de grație în cadrul domeniului: Știința sportului și Educație fizică 20% din taxa de
studiu -

19.
Taxă an de amânare susținere teză de doctorat în cadrul domeniul: Filologie, Biologie, Informatică,
Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Ingineria materialelor, Inginerie industrială,
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

500 -

20. Taxă an de amânare susținere teză de doctorat domeniul: Știința sportului și Educație fizică 1500 -

21.
Taxă an de grație în cadrul doemniul: Biologie, Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie
mecanică, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii
informaționale

500 -

22.
Taxă abilitare cadre didactice și/ sau de cercetare provenite de la alte instituții din țară în cadrul domeniului:
Filologie, Biologie, Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Ingineria
materialelor, Inginerie industrială, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

6000 -

23. Taxă abilitare cadre didactice și/ sau de cercetare provenite de la alte instituții din țară în cadrul domeniului:
Știința sportului și Educație fizică 6500 -



Anexa 4

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 de
_____________________________________________________________________, programul de
studii _______________________________________________________ anul ________ de studii,
regim de finanțare fără taxă (buget) / cu taxă, denumit(ă) în continuare STUDENT/CURSANT,
începând cu data de, 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 ” Drepturile și obligațiile Universității ” din contractul de studii va avea
următorul conținut:

”1. Universitatea are următoarele drepturi prevăzute de legislația în vigoare:
a) să supravegheze şi să urmărească, 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;
c) să recupereze taxele de studiu restante neachitate.
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 incredere ridicata obținut de
Universitate;
b) să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului/cursantului, în conformitate cu legislaţia în
vigoare și cu toate regulamentele interne, aduse la cunoștința studenților prin intermediul paginii web
www.upit.ro, sectiunea ”Studenți” și prin intermediul secretariatului facultății.
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Art.2. Articolul  ”Drepturile și obligațiile Studentului/Cursantului” din contractul de
studii se modifică și va avea următorul conținut:

1. Drepturile Studentului/Cursantului
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
adresata conducerii  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, prin formularea unei cereri adresata
conducerii facultății sens în care va prezenta documente justificative, 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;
f) să solicite retragerea de la studii, prin formularea unei cereri adresata conducerii
facultății/colegiului, 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.
2. Obligațiile Studentului/Cursantului
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/cursantului.
b) să plătească taxele de studii precum și alte taxe stabilite de Senatul Universităţii, inclusiv taxele
ocazionate de finalizarea studiilor;
c) să ia cunoştinţă despre cuantumul taxelor şi datele limită de plată, prin 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, Actul adițional și Anexa, precum și Fișa de
înscriere în ani superiori, în caz contrar va fi exmatriculat;
e) să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale
Universității din Pitești;
f) 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.
g) 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;
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Art.3. Articolul ”Cuantumul taxelor și finanțarea studiilor” din contractul de studii se
modifică și va avea următorul conținut:
”a) Cuantumul taxelor de studii se aprobă anual de Senatul Universităţii din Pitești.
Pentru anul universitar 2021-2022, cuantumul taxei de studii pentru specializarea la care va fi
înmatriculat studentul/cursantul și defalcarea acesteia pe tranșe sunt următoarele:

Taxă studii Dată/condiții de plată 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, dar nu mai târziu de 15.10.2021

______________

- a doua tranșă
50%

- se plătește până la data de 17.01.2022 ________________

b) Neplata primei tranșe din taxa de şcolarizare până la data de 15 octombrie a fiecărui an
universitar, în cazul studenților/cursanților din anii II, III, IV, atrage exmatricularea de drept a
acestora după termenul de plată scadent.
c) În cazul neachitării celei de a -II-a tranșe a taxei, în cuantumul şi la termenele stabilite prin
contract, student/cursantul va fi suspendat din calitatea sa, nu va putea beneficia de resursele de
învăţare şi nu va fi acceptat la evaluările programate conform calendarului anual al activităţilor, până
la achitarea taxei restante.
d) Taxele platite de studentul/cursantul la forma de învăţământ „cu taxă” nu se returneaza în nicio
situație, excepție făcând studenții care trec din regim cu taxă în regim bugetat în timpul anului
universitar și care datorează taxa doar până la data trecerii în regim bugetat.
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 ”Încetarea și rezilierea contractului” din contractul de studii se modifica și
va avea următorul conținut:
”Încetarea contractului

Contractul încetează să mai producă efecte în condițiile stabilite de părțile semnatare, conform
legislației în vigoare la data semnării lui.
1. Contractul de studii încetază:
a) la data formulării cererii de retragere de către student/cursant. Obligaţiile născute până la
data încetării trebuie executate în condiţiile contractuale.
b) la momentul finalizării studiilor. Obligațiile născute până la data încetării trebuie executate în
condițiile contractuale.
c) în cazul exmatriculării. Sumele achitate cu titlu de taxe de şcolarizare nu se restituie. Obligaţiile
născute până la data exmatriculării fiind cele prevăzute în prezentul contract.
d) în cazul transferului, la cererea studentului/cursantului, la altă instituţie de învăţământ.
Obligațiile născute până la data transferului trebuie executate în condițiile contractuale, inclusiv plata
taxei de studii.

Art.5. Articolul ”Alte clauze” din contractul de studii se modifica și va avea următorul
conținut:
a)Studentul/cursantul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și
sănătatea în muncă.
b)Actele de studii existente la dosarul studentului în format original, îi vor fi vor fi eliberate acestuia,
după completarea și semnarea fișei de lichidare.
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c)În situații litigioase generate de conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizică sau
verbală, hărțuire, în relațiile cu alți studenți/cursanți sau în relațiile dintre student/cursant şi cadre
didactice, părțile se pot adresa conducerii Consiliul facultății pentru soluționarea acestora.
Nerespectarea de către student/cursant a îndatoririlor sale cu privire la manifestarea unui
comportament civilizat și conduita decentă,    atrage după sine atenționarea şi aplicarea sancțiunilor
prevăzute în regulamentele din Universitate la propunerea Consiliului facultății, aprobate de Rector,
sau după caz, conform normelor legale aplicabile în vigoare. Sancționarea aplicată în funcție de
gravitatea abaterilor, de repetarea lor şi de condițiile în care au fost săvârșite, poate fi contestată în
termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul de Administrație al Universității din Pitești, în
calitate de organ de conducere colectivă imediat superior.
d)Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu regulamentele și metodologiile
specifice, aprobarte de Senatul Universității din Pitești, 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.
e)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.
f)Anexele cuprinzând disciplinele pe care studentul/cursantul se obligă să le urmeze în cursul fiecarui
an  universitar sunt parte integrantă a prezentului contract și vor fi încheiate și semnate la începutul
fiecărui an de studiu.
h)Studentul/cursantul ia la cunoștință de faptul că datele cu c aracter personal din prezentul contract și
cele furnizate prin fișa de înscriere sau pe parcursul anilor de studiu vor fi folosite doar în scopul
aducerii la îndeplinire a obiectului prezentului contract, inclusiv pentru arhivare, în baza prevederilor
legale, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului U.E. 679/2016.

Prezentul act adițional se încheie astăzi ___________ 2021, data semnării sale, în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

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

DECAN,
________________________
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Anexa 5

ACT ADIŢIONAL
LA

CONTRACTUL DE STUDII

NR. FTLIA / ……………….. /…………………. / 2021
(Acronim facultate/ nr. contract din registrul facultăţii/ nr. dosar admitere/ 2021)

pentru specializarea Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială

UNIVERSITATEA din PITEŞTI, cu sediul în str. Târgu din Vale, nr.1, cod 110040, Piteşti, jud. Argeş, tel:
+40.348.453102, fax +40.348.453123, adresă web www.upit.ro, reprezentată prin conf. univ. dr. ing. Dumitru
CHIRLEŞAN, având funcţia de Rector, denumită în continuare în conţinutul contractului UNIVERSITATEA
şi
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.
……...., judeţ (sector)………........……, legitimat cu C.I. seria .......… nr. …………....……,
CNP..................................................... eliberat de ……………………………la data de …………......., în calitate de
student(ă) la  ................................................................, programul de studii
…..................……………………….……….........................., regim de finanţare fără taxă (buget) / cu taxă,
denumit(ă) în continuare STUDENT, au convenit de comun acord să intervină prezentul act adiţional care modifică
şi completează, începând cu data de 01.10.2021 respectivul contract de studii după cum urmează:
Art.3.2.1. Drepturile şi obligaţiile studentului se completează cu următoarele prevederi:
h) Studentul are obligaţia parcurgerii disciplinelor facultative alese de el, cuprinse în Anexa la Contractul de studii,
pe parcursul anului universitar pentru care s-a încheiat respectiva anexă, respectiv Patrologia şi literatura
postpatristică an I, semestrele 1 şi 2, Muzică bisericească şi ritual, an I, semestrele 1 şi 2, Spiritualitate ortodoxă,
an I, semestrul 1 şi Limbi clasice (greacă şi latină), an I, semestrul 2  (din planul de învăţământ al specializării
Teologie Asistenţă Socială, începând cu anul universitar 2021-2022).
i) Studentul se obligă să achite taxa de studiu aferentă parcurgerii disciplinelor facultative pentru care a optat (1300
lei) în termenele stabilite de conducerea Universităţii din Piteşti, astfel:

Taxă discipline
facultative

Data  plăţii Valoare (lei)

- prima tranşă 50% - se plătește la înmatriculare în anul I, iar pentru anii superiori până
la data de 18.10.2021

650

- a doua tranşă 50% - se plătește până la data de 15.01.2022 650
Toate celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Prezentul act adiţional, întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, intră în vigoare începând cu
data semnării şi face parte integrantă din contractul de studii sus menţionat.

RECTOR, STUDENT,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN

DECAN,
Conf. univ. dr. Constantin-Augustus BĂRBULESCU

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 .........................
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