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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 176 din data 19.06.2017
cu privire la actul adiţional la Contractul de studii pentru programul de conversie profesională,
valabil începând cu anul universitar 2017-2018

În conformitate cu prevederile H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, anexa 3, punctul 35, prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei
Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 19.06.2017,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea actului adiţional la Contractul de studii pentru programul de conversie profesională, valabil
începând cu anul universitar 2017-2018, (Anexa 1).
Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

Consilier juridic,
Elena Mateescu

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

Anexa 1
ACT ADIȚIONAL
LA CONTRACTUL DE STUDII
nr. ……........ din…………........
Incheiat între:
1. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI cu sediul în Piteşti, str. Târgu din Vale, nr.1, jud. Arges, telefon: 0348/453.102, fax:0348/453.123,
cod postal 110040, cod fiscal 4122183, reprezentată legal de Rector - conf. univ. dr. ing. Dumitru Chirleșan, în calitate de furnizor de
formare profesională, şi Facultatea de ...................................................................,
reprezentată de Decan
..........................................................................,
și
2. …………………………………….................….., cadru didactic la …..........………........................................…………, domiciliat în
...........................................................……………………….....................….........…….., identificat cu BI/CI seria….… nr........………..,
CNP……………………………........……, eliberat de ……………....................................... la data de…....……….., în calitate de
beneficiar
al
programului
de
conversie
profesională
în
specialitatea
……............................................................…………................……
Programul de conversie profesională în specialitatea ................................................................................................. se organizează în
regim cu taxă, iar aceasta este în valoare de ......................... lei/an/cursant. Plata taxei se efectuează eşalonat, în următoarele
tranşe:
Taxă studii
Data plății
Valoare (lei)
- prima tranșă 30%
- se plătește la înmatriculare în anul I, iar pentru anii superiori până la data de 15.10
- a doua tranșă 40%
- se plătește în perioada 16.10 – 08.01
- a treia tranșă 30%
- se plătește în perioada 09.01 - 15.05
Pentru plata integrală până la data de 15.10 studentul beneficiază de o reducere de 5%.
Neplata taxei de școlarizare în acord cu termenele menționate mai sus, duce la suspendarea calității de student, până la achitarea
taxelor restante. În cazul neachitării la zi a taxelor de școlarizare, un student nu poate susține examenele şi nu se poate înscrie în
anul academic următor.
Neplata taxelor până la finalizarea anului academic respectiv, la 30 septembrie, conduce la exmatricularea studentului(ei).
Art.12 m) Studentul are obligația parcurgerii disciplinelor opționale alese de el, cuprinse în anexa la Contractul de studii, pe parcursul
anului universitar pentru care s-a încheiat respectiva anexă.
Art.21. În termen de maximum 2 (doi) ani de la susținerea și promovarea examenului de licență / diplomă / disertație, absolventul
declarat admis își poate ridica diploma de la Biroul Acte de studii din cadrul rectoratului. Depășirea acestui termen implică achitarea
unei taxe de arhivare.
Prezentul act adițional devine parte integrantă din contractul de studii și a fost încheiat pentru anul universitar 2017-2018.
Încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară a contractului.

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

DECAN,
Prof. / conf. univ. dr.
................................................

BENEFICIAR,
…………………………………………....
(numele și prenumele)

