
Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 30.09.2021

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat cu participarea a 36 de membri (34 de cadre didactice şi 2 studenţi), din

totalul de 44 de membri (37 de cadre didactice şi 7 studenţi).

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui Senatului:

1. Aprobarea rezultatelor concursului de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem.
II al anului universitar 2020-2021;

2. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru programele de studii universitare de doctorat din cadrul
Universităţii din Piteşti, pentru anul universitar 2021-2022;

3. Aprobarea măsurilor pentru constituirea statelor de funcții în cadrul Universității din Pitești, pentru
anul universitar 2021-2022;

4. Aprobarea hotărârii Consiliului de Administrație cu privire la recompensarea excelenței în activitatea
de cercetare științifică prin reducerea încărcării normei de bază prevăzută în Regulamentul de
întocmire a statelor de funcții pentru anul universitar 2021 – 2022;

5. Aprobarea statelor de funcții aferente anului universitar 2021 – 2022;
6. Aprobarea statelor de funcții pentru programele de studii universitare de doctorat în anul universitar

2021 – 2022;
7. Aprobarea statelor de funcţii pentru programele de conversie profesională, pentru anul universitar

2021 – 2022;
8. Aprobarea statului de funcţii al Centrului regional de cercetare - dezvoltare pentru materiale, procese şi

produse inovative destinate industriei de automobile (CRC&D-Auto), pentru anul universitar
2021-2022;

9. Aprobarea statului de funcţii de la Colegiul Terţiar Nonuniversitar, în anul școlar 2021 – 2022;
10. Aprobarea structurii activităților din cadrul Colegiului Terţiar Nonuniversitar în anul școlar

2021 – 2022;
11. Informare cu privire la hotărârea Consiliului de Administrație privind constituirea normei didactice în

anul universitar 2021/2022 pentru Rectorul și Prorectorii Universității din Pitești în conformitate cu
prevederile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale, Art. 287, alin.(10);

12. Aprobarea repartizării locurilor destinate categoriilor speciale de candidați, rămase vacante în cadrul
procesului de admitere din cadrul Universității din Pitești pentru anul universitar 2021 – 2022;

13. Aprobarea componenţei comisiilor pentru acordarea burselor pe universitate, pentru anul universitar
2021 – 2022;

14. Aprobarea referatului cu privire la acordarea unui număr de 6 burse speciale pe universitate (burse
pentru activitatea sportivă şi burse pentru activitatea cultural-artistică), pentru anul universitar
2021 – 2022;

15. Aprobarea Procedurii privind monitorizarea și asigurarea echivalenței activităților din planul de
învățământ IFR cu cele de la IF ;
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16. Aprobarea Procedurii de elaborare, actualizare periodică și monitorizare a materialelor de studiu
utilizate în procesul educațional la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR );

17. Aprobarea Procedurii operaționale privind stimularea participării la competițiile de proiecte de
cercetare – dezvoltare – inovare;

18. Aprobarea cererii de menținere a calității de titular în învățământ a domnului prof. univ. dr. Mihai
POPESCU, în cadrul Departamentului Asistență Medicală și Kinetoterapie , Facultatea de Ştiinţe,
Educaţie fizică şi Informatică, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022, în conformitate cu
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;

19. Aprobarea cererii de menținere a calității de titular în învățământ a do amnei șef lucrări Cornelia
BARBU, în cadrul Departamentului Asistență Medicală și Kinetoterapie , Facultatea de Ştiinţe,
Educaţie fizică şi Informatică, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022, în conformitate cu
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;

20. Aprobarea cererii de menținere a calității de titular în învățământ a domnului lect. univ. dr. Marius
ANDREESCU, în cadrul Departamentului Drept și administrație publică, Facultatea de Științe
Economice și Drept, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022, în conformitate cu 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;

21. Aprobarea cererii domnișoarei Mihaela BRÎNZEA, angajata a Universităţii din Piteşti, cu funcția de
secretar al Biroului UPIT Media și Comunicare din cadrul Centrului de Marketing Universitar, cu
privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, în cadrul Centrului IFR, din
cadrul Facultății de Științe Economice și Drept, în afara programului de bază, în anul universitar 2021-
2022;

22. Aprobarea cererii domnului conf. univ. dr. ing. Mihai OPROESCU, angajat al Universității din Pitești
în funcția de director general administrativ, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de
plata cu ora, în cadrul Departamentului Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică, în anul
universitar 2021-2022;

23. Aprobarea cererii doamnei Mariana Ionela TUDOR, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistenţă medicală şi Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea “Valahia” din Târgovişte,
în anul universitar 2021-2022;

24. Aprobarea cererii domnului Constantin CIUCUREL, prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Valahia” din Târgovişte,
în anul universitar 2021-2022;

25. Aprobarea cererii domnișoarei Ioana ICONARU, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Valahia” din Târgovişte,
în anul universitar 2021-2022;

26. Aprobarea cererii doamnei Manuela CIUCUREL, prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență socială , Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Științe
Sociale și Psihologie, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la
Universitatea „Politehnica” din București, în anul universitar 2021-2022;

27. Aprobarea cererii domnului Julien Leonard FLEANCU, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Educație Fizică și Sport , Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizică și Informatică , cu privire la desfăşurarea
de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Spiru Haret” din București, în anul
universitar 2021-2022;



28. Aprobarea alocării unui spațiu în clădirea Casa Universitarilor Fundației Universitare Pitești, în
vederea activării Centrului de Cultură și Civilizație Sud-Europeană;

29. Aprobarea solicitării Facultății de Științe, Educație Fizică ș i Informatică cu privire la efectuarea
activităților didactice aferente disciplinelor facultative Epidemiologie și igienă și Chimia
medicamentelor; relația structură - activitate biologică prevăzute în Planul de învățământ al
programului de master Chimie criminalistică anul I, pentru o parte dintre studenții înmatriculați la
acest master, astfel:

- Epidemiologie și igienă (1 oră curs cuplaj cu studenții programului de studii de master Biologie
medicală, anul I + 1 oră seminar grupă distinctă - plata cadrului didactic va fi suportată de către
studenți, in baza calculului financiar);

- Chimia medicamentelor; relația structură - activitate biologică (1 oră curs + 1 oră laborator cuplaj
pentru ambele activități cu studenții programului de studii de licență Chimie medicală, anul II);

30. Aprobarea Actului adițional la Contractul de studiu pentru studenţii programului de studii de master
Chimie criminalistică, din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică pentru anul I,
anul universitar 2021-2022;

31. Aprobarea Actului adiţional la Contractul de studii pentru studenţii programului de studii de licență
Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială (TOAS), din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte,
pentru anii de studiu II și III, anul universitar 2021-2022;

32. Aprobarea solicitării Facultății de Științe Economice și Drept cu privire la reactualizarea listei
programelor de licență în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii
universitare prin eliminarea programului de studii de licență Marketing.

1. Senatul aprobă rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem.
II al anului universitar 2020-202, (Anexa 1);

2. Senatul aprobă planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de doctorat din cadrul
Universităţii din Piteşti, pentru anul universitar 2021-2022;

3. Senatul aprobă măsurile pentru constituirea statelor de funcții în cadrul Universității din Pitești, pentru
anul universitar 2021-2022, după cum urmează:

1. Constituirea formaţiilor de studii în cadrul Universității din Pitești în urma procesului de
admitere 2021
Modul de desfăşurare a activităţilor cu formaţiile de studii la programele anilor întâi la care nu se
înmatriculează 30 de studenţi la programele de licenţă şi 20 de studenţi la programele de masterat,
în conformitate cu Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii 2021-2022 este următorul :
- în cazul formaţiilor de studii de licență care au între 29 şi 25 de studenţi, orele pentru activităţile

didactice vor fi grupate numai în posturi de plata cu ora, aceste activităţi fiind retribuite la
tariful de 40 lei/oră brut;

- în cazul formaţiilor de studii de licență care au între 24 şi 20 de studenţi, orele pentru activităţile
didactice vor fi grupate numai în posturi de plata cu ora, aceste activităţi fiind retribuite la
tariful de 20 lei/oră brut;

- în cazul formaţiilor de studii de licență care au între 19 şi 15 de studenţi, orele pentru activităţile
didactice vor fi grupate numai în posturi de plata cu ora, aceste activităţi fiind retribuite la
tariful de 10 lei/oră brut;

- în cazul formaţiilor de studii de master care au între 19 şi 15 de studenţi, orele pentru activităţile
didactice vor fi grupate numai în posturi de plata cu ora, aceste activităţi fiind retribuite la
tariful de 30 lei/oră brut;

- în cazul în care un astfel de program de studii va fi în evaluare ARACIS şi orele pentru activităţi
didactice la anul I trebuie plasate în posturi de bază, pentru cadrele didactice aflate în această
situaţie se vor realiza şi posturi de plata cu ora distincte, cu ore la paritate cu cele plasate în
posturile de bază, care vor fi retribuite după regulile de mai sus.



2. Constituirea posturilor în statele de funcţii
Referitor la cele declarate de către fiecare cadru didactic în Anexa 9, verificarea respectării acestui
angajament se va face după fiecare semestru. Astfel, la încheierea semestrului întâi se va face
verificarea numărului de ore suplimentare efectuate de către fiecare cadru didactic, iar dacă volumul
acestora depăşeşte 280 ore, directorul de departament va analiza planificarea activităţilor din
semestrul al doilea şi va stabili măsurile adecvate pentru a nu se depăşi limita de 560 de ore
suplimentare anual de către cadrele didactice. De asemenea, după atingerea limitei de 560 de ore,
cadrul didactic aflat în această situaţie nu va mai putea întocmi referat pentru plata cu ora pentru
orele suplimentare, deoarece acestea nu vor mai fi retribuite. Directorii de departamente au întreaga
responsabilitate pentru a stabili încărcarea corectă a fiecărui cadru didactic din departament la
realizarea statelor de funcţii, astfel încât să nu se ajungă la astfel de situaţii.
În conformitate cu hotărârea CA din 30.06.2021, la facultăţile de inginerie din cadrul Universităţii
din Piteşti numărul de ore de activităţi didactice prevăzute în planurile de învăţământ trebuie să se
încadreze în standardele minimale ARACIS specifice domeniilor de studii, astfel încât media pe cei
4 ani de studii să fie de 26,5 ore / săptămână. Orele introduse în plus în planurile de învăţământ
(maxim 4 ore peste limita de 26) nu vor fi normate în statele de funcţii, ci vor fi normate la alte
activităţi în folosul învăţământului.

4. Senatul aprobă hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la recompensarea excelenței în
activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice titulare care au obținut rezultate didactice și de
cercetare de excelență, prin reducerea încărcării normei de bază de la 16 ore așa cum este prevăzută în
Regulamentul de întocmire a statelor de funcții pentru anul universitar 2021-2022, în raport cu rezultatele
obținute; decizia va fi luată la nivelul departamentelor;

5. Senatul aprobă statele de funcții aferente anului universitar 2021-2022;
6. Senatul aprobă statele de funcții pentru programele de studii universitare de doctorat în anul universitar

2021-2022;
7. Senatul aprobă statele de funcţii pentru programele de conversie profesională, pentru anul universitar

2021-2022;
8. Senatul aprobă statul de funcţii al Centrului regional de cercetare - dezvoltare pentru materiale, procese şi

produse inovative destinate industriei de automobile (CRC&D-Auto), pentru anul universitar 2021-2022;
9. Senatul aprobă statul de funcţii de la Colegiul Terţiar Nonuniversitar, în anul școlar 2021-2022;
10. Senatul aprobă structura activităților din cadrul Colegiului Terţiar Nonuniversitar în anul școlar

2021-2022;
11. Informare cu privire la hotărârea Consiliului de Administrație privind constituirea normei didactice în

anul universitar 2021/2022 pentru Rectorul și Prorectorii Universității din Pitești în conformitate cu
prevederile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale, Art. 287, alin.(10);

12. Senatul aprobă repartizarea locurilor destinate categoriilor speciale de candidați, rămase vacant e în cadrul
procesului de admitere din cadrul Universității din Pitești pentru anul universitar 2021- 2022, (Anexa 2);

13. Senatul aprobă componenţa comisiilor pentru acordarea burselor pe universitate, pentru anul universitar
2021 – 2022, după cum urmează:
1. Comisia pentru acordarea burselor pe universitate

Președinte: Conf. univ. dr. Adrian SĂMĂRESCU
Membri: Ec. Lucia STAN

Lect. univ. dr. Sorin FIANU
Consilier Juridic Diana ILIE

Reprezentantul studenților în C.A. Ancuța DOLOFAN
Secretar: Mădălina STOIAN

2. Comisia pentru acordarea burselor speciale privind activitatea sportivă
Președinte: Prof.univ.dr. Ion MIHĂILĂ
Membri: Conf. univ. dr. Liviu MIHĂILESCU



Conf. univ. dr. Corina POPESCU
Secretar: Mădălina STOIAN

3. Comisia pentru acordarea burselor speciale privind activitatea cultural-artistică
Președinte: Conf. univ. dr. Valentina STÂNGĂ
Membri: Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ

Conf. univ. dr. Dorin GRECU
Secretar: Mădălina STOIAN

14. Senatul aprobă referatul cu privire la acordarea unui număr de 6 burse speciale pe universitate (burse
pentru activitatea sportivă şi burse pentru activitatea cultural-artistică), pentru anul universitar
2021-2022;

15. Senatul aprobă Procedura privind monitorizarea și asigurarea echivalenței activităților din planul de
învățământ IFR cu cele de la IF;

16. Senatul aprobă Procedura de elaborare, actualizare periodică și monitorizare a materialelor de studiu
utilizate în procesul educațional la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR );

17. Senatul aprobă Procedura operațională privind stimularea participării la competițiile de proiecte de
cercetare – dezvoltare – inovare;

18. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular în învățământ a domn ului prof. univ. dr. Mihai
POPESCU, în cadrul Departamentului Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe,
Educaţie fizică şi Informatică, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022, în conformitate cu
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;

19. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular în învățământ a doamnei șef lucrări Cornelia
BARBU, în cadrul Departamentului Asistență Medicală și Kinetoterapie , Facultatea de Ştiinţe, Educaţie
fizică şi Informatică, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022, în conformitate cu 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;

20. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular în învățământ a domnului lect. univ. dr. Marius
ANDREESCU, în cadrul Departamentului Drept și administrație publică, Facultatea de Științe Economice
și Drept, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022, în conformitate cu 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;

21. Senatul aprobă cererea domnișoarei Mihaela BRÎNZEA, angajata a Universităţii din Piteşti, cu funcția de
secretar al Biroului UPIT Media și Comunicare din cadrul Centrului de Marketing Universitar, cu privire
la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, în cadrul Centrului IFR, din cadrul
Facultății de Științe Economice și Drept, în afara programului de bază, în anul universitar 2021-2022;

22. Senatul aprobă cererea domnului conf. univ. dr. ing. Mihai OPROESCU, angajat al Universității din
Pitești în funcția de director general administrativ, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în
regim de plata cu ora, în cadrul Departamentului Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică, în anul
universitar 2021-2022;

23. Senatul aprobă cererea doamnei Mariana Ionela TUDOR, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistenţă medicală şi Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea “Valahia” din Târgovişte, în
anul universitar 2021-2022;

24. Senatul aprobă cererea domnului Constantin CIUCUREL, prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, în
anul universitar 2021-2022;



25. Senatul aprobă cererea domnișoarei Ioana ICONARU, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistență Medicală și Kinetoterapie , Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, în
anul universitar 2021-2022;

26. Senatul aprobă cererea doamnei Manuela CIUCUREL, prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență socială , Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Științe Sociale
și Psihologie, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea
„Politehnica” din București, în anul universitar 2021-2022;

27. Senatul aprobă cererea domnului Julien Leonard FLEANCU, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Educație Fizică și Sport, Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizică și Informatică, cu privire la desfăşurarea de
activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Spiru Haret” din București, în anul
universitar 2021-2022;

28. Senatul aprobă alocarea unui spațiu în clădirea Casa Universitarilor Fundației Universitare Pitești, în
vederea activării Centrului de Cultură și Civilizație Sud-Europeană;

29. Senatul aprobă solicitarea Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică cu privire la efectuarea
activităților didactice aferente disciplinelor facultative Epidemiologie și igienă și Chimia
medicamentelor; relația structură - activitate biologică prevăzute în Planul de învățământ al
programului de master Chimie criminalistică anul I, pentru o parte dintre studenții înmatriculați la acest
master, astfel:
- Epidemiologie și igienă (1 oră curs cuplaj cu studenții programului de studii de master Biologie

medicală, anul I + 1 oră seminar grupă distinctă - plata cadrului didactic va fi suportată de către
studenți, in baza calculului financiar);

- Chimia medicamentelor; relația structură - activitate biologică (1 oră curs + 1 oră laborator cuplaj
pentru ambele activități cu studenții programului de studii de licență Chimie medicală, anul II);

30. Senatul aprobă Actul adițional la Contractul de studiu pentru studenţii programului de studii de master
Chimie criminalistică, din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică pentru anul I, anul
universitar 2021-2022, (Anexa 3);

31. Senatul aprobă Actul adiţional la Contractul de studii pentru studenţii programului de studii de licență
Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială (TOAS), din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte,
pentru anii de studiu II și III, anul universitar 2021-2022, (Anexa 4);

32. Senatul aprobă solicitarea Facultății de Științe Economice și Drept cu privire la reactualizarea listei
programelor de licență în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii
universitare prin eliminarea programului de studii de licență Marketing.

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

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



Anexa 1

Rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. II al
anului universitar 2020-2021

1. Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Departamentul de Fabricație și Management Industrial

N
Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

Candidat admis în
urma concursului de
ocupare a posturilor
didactice și de cercetare
vacante

1.
11 Conferenţiar universitar 11

Managementul Logisticii I, II; Managementul
lanțului logistic; Întreprinderea simulată;
Ingineria sistemelor de producţie 1.

Gavriluță Cornelia Ana

Departamentul Autovehicule și Transporturi

Nr. crt.
Poziţia Funcţia Nr. ore/

săpt. Disciplinele postului

Candidat admis
în urma concursului de

ocupare a posturilor
didactice și de cercetare

vacante

1. 29 Șef lucrări 11,50

Reconstrucția accidentelor de
circulație; Tehnologii și materiale
neconvenționale; Mijloace de
transport; Transport multimodal

Sandu Ionela-Alina

2. Facultatea de Științe Economice și Drept
Departamentul  de Management și Administrarea Afacerilor

Nr. crt.
Poziţia Funcţia Nr. ore/

săpt. Disciplinele postului

Candidat admis
în urma concursului

de ocupare a
posturilor didactice și
de cercetare vacante

1. 9 conferențiar universitar 11,50

Ecotehnologie; Managementul
inovării; Managementul calității;
Managementul schimbării
organizaționale (Organizational
Change Management)

Sinisi Crenguța-Ileana

3. Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență socială

N
Nr.
crt.

Poziţia Funcţia Nr. ore/
săpt. Disciplinele postului

Candidat admis în
urma concursului de
ocupare a posturilor

didactice și de cercetare
vacante

1 28 Lector universitar 12

Sociologia organizațiilor; Teorii sociologice
contemporane; Leadership; Cultură
organizațională ; Metode și tehnici de
cercetare socială

Marinescu George Bogdan

4. Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Departamentul Limbi Străine Aplicate
Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

Candidat admis în urma
concursului de ocupare a
posturilor didactice și de
cercetare vacante

1. 12 Conferenţiar universitar 11
Iniţiere în interpretarea simultană şi
consecutivă (C>A), Limba franceză,
Limba germană

Boncescu Silvia



Departamentul Limbă și literatură, istorie și arte
N

Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

Candidat admis în urma
concursului de ocupare a
posturilor didactice și de

cercetare vacante

1. 1 Profesor universitar 10

Analiza procesului scenic; Arta
actorului; Educația și expresia
vorbirii scenice; Managementul
proiectului cultural;
Improvizație scenică

Cioabă Viorel-Bogdan

2. 2 Profesor universitar 10.5

Istoria literaturii și civilizației
franceze; Evolution des formes
dramatiques; Istoria literaturii și
civilizației spaniole; Teoria
dramei

Lefter Diana-Adriana

3. 30 Lector universitar 13 Teorie, solfegiu, dictat;
Aranjamente şi prelucrări corale

Ionescu Alin-Lucian

4. 32 Lector universitar 12

Arta actorului; Educația și
expresia vorbirii scenice;
Improvizație scenică ; Istoria
teatrului romănesc și a artei
spectacolului

Vizitiu Andrei

Departamentul de Teologie
N

Nr.
crt.

Poziţia Funcţia Nr. ore/
săpt. Disciplinele postului

1. 8 Conferenţiar universitar 11,25 Teologie liturgică; Artă creştină –
tehnici şi stiluri

Gârbea Gheorghe



Anexa 2

Repartizarea locurilor destinate categoriilor speciale de candidaţi, rămase vacante în cadrul
procesului de admitere 2021 din cadrul Universității din Pitești

Tabelul 1. Repartizarea locurilor vacante la programele de licenţă, admitere 2021

Facultatea
Repartizare finala a locurilor statistice

(transformate din locuri romi) pentru locurile
cu taxă ocupate, la programele de licenţă

Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizică și Informatică 5
Facultatea de Mecanică si Tehnologie 4

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare 2
Facultatea de Științe Economice și Drept 5

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 6
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 2

TOTAL UPIT 24
Notă: calculele s-au efectuat conform Tabelului 3.

Tabelul 2. Repartizarea locurilor vacante la programele de master, admitere 2021

Facultatea
Repartizare finala locuri statistice

(transformate din locuri romi) pentru locurile
cu taxă ocupate, la programele de master

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică 1
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 0

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare 0
Facultatea de Științe Economice și Drept 1

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 2
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 0

TOTAL UPIT 4
Notă: calculele s-au efectuat conform Tabelului 4.

Granturile de studii destinate candidaţilor proveniţi din sistemul de protecţie socială, care nu au fost ocupate în
cadrul admiterii 2021, vor fi repartizate programelor de studii care au obţinut cea mai bună performanţă la admitere,
respectiv Resurse umane cu 4,772 puncte şi Asistenţă medicală generală cu 4,545, puncte care reprezintă numărul de
candidaţi înmatriculaţi în formaţia anului I de studii corespunzător unui grant de studii subvenţionat alocat
respectivului program. Calculele au fost efectuate conform Tabelului 5.

Tabelul 3. Calculele pentru fundamentarea repartizării locurilor vacante la programele de licenţă, admitere 2021

Facultatea

Număr
maxim de
studenţi

care pot fi
şcolarizaţi

Candidați înmatriculați
români

Candidați
înmatriculați

pe locuri
finanțate
pentru

programele
de studii care

susțin
domeniile

prioritare de
dezvoltare

ale României

Candidați
înmatriculați

pe locuri
finanțate

prin granturi
de studii
pentru

candidații
care provin
din sistemul
de protecție

socială

Candidați
înmatriculați

pe locuri
finanțate

prin granturi
de studii

pentru rromi

Candidați
înmatriculați

pe locuri
finanțate

prin granturi
de studii
pentru

absolvenți de
licee situate
în mediul

rural

Candidați
înmatriculați
Români de

pretutindeni
Candidați

înmatriculați
altețări

Total
candidați

înmatriculați
(sesiunea

IULIE+SEP
TEMBRIE

2021)

Locuri cu
taxa

disponibile

Procent de
ocupare a
locurilor
cu taxa

Locuri statistice
(transformate

din locuri romi)
pentru locurile
cu taxa ocupate

Repartizare
finala locuri

statistice
(transformate

din locuri romi)
pentru locurile
cu taxă ocupate

Candidați
înmatriculați

pe locuri
finanțate

prin granturi
de studii

Candidați
înmatriculați

pe locuri
finanțate

prin taxe de
studii

Cu
bursă

Fără
bursă

Facultatea de
Ştiinţe, Educație

Fizică și
Informatică

735 195 246 22 2 3 13 5 1 0 487 494 0,332 4,536 5

Facultatea de
Mecanică si
Tehnologie

300 99 74 9 0 1 1 0 0 0 184 190 0,280 3,825 4
Facultatea de
Electronică,

Comunicaţii şi
Calculatoare

355 86 51 7 0 0 2 0 0 0 146 260 0,164 2,238 2

Facultatea de
Științe Economice

și Drept
900 128 250 13 1 3 8 3 1 1 283 502 0,332 4,536 5

Facultatea de
Științe ale

Educației, Științe
Sociale și
Psihologie

565 124 372 3 2 3 10 2 0 0 516 421 0,469 6,401 6

Facultatea de
Teologie, Litere,

Istorie și Arte
435 102 71 1 2 4 2 2 0 0 184 322 0,181 2,465 2

TOTAL UPIT 3290 734 1064 55 7 14 36 12 2 1 1800 2189 1,759 24 24



Nota: locurile vacante au fost calculate astfel:
- s-au calculat nr. de granturi acordate pentru un loc cu taxă ocupat: 24 : 1,759 = 13,645
- cu ultima valoare s-au înmulţit valorile procentuale ale locurilor cu taxă ocupate în fiecare facultate şi a rezultat, prin

rotunjire, repartizarea finală.

Nota: locurile vacante au fost calculate astfel:
- s-au calculat nr. de granturi acordate pentru un loc cu taxă ocupat: 4 : 1,388 = 2,881
- cu ultima valoare s-au înmulţit valorile procentuale ale locurilor cu taxă ocupate în fiecare facultate şi a rezultat, prin

rotunjire, repartizarea finală.

Tabelul 5. Calculele pentru fundamentarea repartizării locului disponibil din cele alocate candidaţilor proveniţi din
sistemul de protecţie socială

Facultatea

Specializarea/Programul de
studii universitare de

licenţă (locaţia geografică
de desfăşurare şi limba de

predare)

Număr
maxim de
studenţi

care pot fi
şcolarizaţi

Candidați
înmatriculați români

Candidați
înmatric.
pe locuri
finanțate
pentru

programe
de studii

care susțin
domeniile
prioritare

de
dezvoltare

ale
României

Candidați
înmatric.
pe locuri
finanțate

prin
granturi
de studii
pentru

candidații
care

provin din
sistemul

de
protecție
socială

Candidați
înmatric.
pe locuri
finanțate

prin
granturi
de studii
pentru
rromi

Candidați
înmatric.
pe locuri
finanțate

prin
granturi
de studii
pentru

absolvenți
de licee

situate în
mediul
rural

Candidați
înmatric.

Români de
pretutind.

Candidați
înmatric.
alte țări

Total
candidați
înmatric.
(sesiunea
IULIE+

SEP.
2021)

Locuri cu
taxa

disponib.
pe

program

Procent
de

ocupar
e

locuri
cu taxa

Procent
de

ocupare
a

capacit.
de

scolariz
.

Ponderea
locurilor
subv. in
locurile
ocupate

Eficienta
ocuparii
locurilor

Candidați
înmatric.
pe locuri
finanțate

prin
granturi
de studii

Candidați
înmatric.
pe locuri
finanțate
prin taxe
de studii

Cu
bursă

Fără
bursă

Facultatea de
Ştiinţe,

Educație
Fizică și

Informatică

Biologie 60 16 10 4 1 2 1 34 26 0,278 0,567 0,706 1,417
Chimie 25 0 25 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0!

Chimie medicală 25 11 4 5 20 5 0,444 0,800 0,800 1,250
Horticultură 30 15 3 2 20 10 0,231 0,667 0,850 1,176

Ingineria mediului 50 13 1 2 16 34 0,029 0,320 0,938 1,067
Kinetoterapie şi motricitate

specială 60 12 43 1 1 1 2 60 0 1,000 1,000 0,283 3,529

Terapie ocupaţională 60 13 13 1 1 28 32 0,289 0,467 0,536 1,867
Asistenţă medicală generală 50 8 39 1 2 50 0 1,000 1,000 0,220 4,545

Ecologie si protecţia mediului 50 13 2 1 16 34 0,000 0,320 1,000 1,000
Energetică și tehnologii

nucleare 45 15 1 1 17 28 0,034 0,378 0,941 1,063

Educaţie fizică şi sportivă 75 19 50 1 1 3 74 1 0,980 0,987 0,324 3,083
Sport şi performanţă motrică 75 19 20 2 5 46 29 0,408 0,613 0,565 1,769

Informatică 100 25 57 1 1 84 16 0,781 0,840 0,321 3,111
Matematică 30 16 5 1 22 8 0,385 0,733 0,773 1,294

Facultatea de
Mecanică si
Tehnologie

Autovehicule rutiere 90 29 40 3 1 1 74 16 0,714 0,822 0,459 2,176
Ingineria transporturilor și a

traficului 60 20 15 2 37 23 0,395 0,617 0,595 1,682

Tehnologia construcţiilor de
maşini 75 25 16 2 43 32 0,333 0,573 0,628 1,593

Inginerie economică
industrială 75 25 3 2 30 45 0,063 0,400 0,900 1,111

Tabelul 4. Calculele pentru fundamentarea repartizării locurilor vacante la programele de master, admitere 2021

Facultatea

Numărul
maxim de
studenți ce

pot fi
şcolarizaţi

Candidați înmatriculați
români

Candidați
înmatriculați

pe locuri
finanțate
pentru

programele
de studii care

susțin
domeniile

prioritare de
dezvoltare

ale României

Candidați
înmatriculați

pe locuri
finanțate

prin granturi
de studii

pentru rromi

Candidați
înmatriculați
Români de

pretutindeni

Candidați
înmatriculați

alte țări

Total candidați
înmatriculați

sesiunea
IULIE+SEPTEMBRIE

2021

Total
locuri cu

taxa
ramase

disponibile

Procent de
ocupare a
locurilor
cu taxa

Locuri statistice
(transformate

din locuri romi)
pentru locurile
cu taxa ocupate

Repartizare
finala locuri

statistice
(transformate

din locuri romi)
pentru locurile
cu taxa ocupate

Candidați
înmatriculați

pe locuri
finanțate

prin granturi
de studii

Candidați
înmatriculați

pe locuri
finanțate

prin taxe de
studii

Cu
bursă

Fără
bursă

Facultatea de Științe,
Educație Fizică și

Informatică
750 105 150 22 5 1 0 1 284 466 0,244 0,702 1

Facultatea de Mecanică şi
Tehnologie 450 58 50 12 0 1 0 0 121 329 0,132 0,380 0

Facultatea de Electronică,
Comunicații și
Calculatoare

350 40 17 3 1 0 0 0 61 289 0,056 0,160 0
Facultatea de Științe
Economice și Drept 550 64 85 15 0 0 0 2 166 384 0,181 0,522 1

Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale

și Psihologie
450 51 251 18 8 1 0 2 331 119 0,678 1,954 2

Facultatea de Teologie,
Litere, Istorie și Arte 700 70 61 2 2 2 0 0 137 563 0,098 0,282 0

TOTAL UPIT 3250 388 614 72 16 5 0 5 1100 2150 1,388 4 4



Facultatea

Specializarea/Programul de
studii universitare de

licenţă (locaţia geografică
de desfăşurare şi limba de

predare)

Număr
maxim de
studenţi

care pot fi
şcolarizaţi

Candidați
înmatriculați români

Candidați
înmatric.
pe locuri
finanțate
pentru

programe
de studii

care susțin
domeniile
prioritare

de
dezvoltare

ale
României

Candidați
înmatric.
pe locuri
finanțate

prin
granturi
de studii
pentru

candidații
care

provin din
sistemul

de
protecție
socială

Candidați
înmatric.
pe locuri
finanțate

prin
granturi
de studii
pentru
rromi

Candidați
înmatric.
pe locuri
finanțate

prin
granturi
de studii
pentru

absolvenți
de licee

situate în
mediul
rural

Candidați
înmatric.

Români de
pretutind.

Candidați
înmatric.
alte țări

Total
candidați
înmatric.
(sesiunea
IULIE+

SEP.
2021)

Locuri cu
taxa

disponib.
pe

program

Procent
de

ocupar
e

locuri
cu taxa

Procent
de

ocupare
a

capacit.
de

scolariz
.

Ponderea
locurilor
subv. in
locurile
ocupate

Eficienta
ocuparii
locurilor

Candidați
înmatric.
pe locuri
finanțate

prin
granturi
de studii

Candidați
înmatric.
pe locuri
finanțate
prin taxe
de studii

Cu
bursă

Fără
bursă

Facultatea de
Electronică,
Comunicații

și
Calculatoare

Calculatoare 100 28 42 2 72 28 0,600 0,720 0,417 2,400
Electromecanică 90 21 9 1 31 59 0,132 0,344 0,710 1,409

Inginerie electrică și
calculatoare(la RmV) 60 0 60 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0!

Electronică aplicată 60 19 2 1 22 38 0,000 0,367 1,000 1,000
Rețele și software de

telecomunicații 45 18 2 1 21 24 0,000 0,467 1,000 1,000

Facultatea de
Științe

Economice și
Drept

Administrarea afacerilor 50 12 1 2 2 1 1 19 31 0,031 0,380 0,947 1,056
Economia comerţului,
turismului și serviciilor 60 18 2 1 21 39 0,049 0,350 0,905 1,105

Economia comerţului,
turismului și serviciilor -IFR

60 5 5 55 0,083 0,083 0,000 #DIV/0!

Contabilitate şi informatică
de gestiune 90 21 14 2 1 38 52 0,212 0,422 0,632 1,583

Contabilitate şi informatică
de gestiune-IFR

60 20 20 40 0,333 0,333 0,000 #DIV/0!

Finanțe și bănci 75 17 7 2 1 27 48 0,127 0,360 0,741 1,350
Management 60 14 12 2 1 1 30 30 0,286 0,500 0,600 1,667

Management-IFR 60 40 40 20 0,667 0,667 0,000 #DIV/0!
Marketing 50 3 1 4 46 0,000 0,080 1,000 1,000

Drept 200 33 84 3 2 3 125 75 0,528 0,625 0,328 3,049
Drept-IFR 60 60 60 0 1,000 1,000 0,000 #DIV/0!

Administrație publică 75 10 5 2 1 1 19 56 0,082 0,253 0,737 1,357

Facultatea de
Științe ale
Educației,

Științe
Sociale și
Psihologie

Pedagogia învățământului
primarși preșcolar 60 14 42 4 60 0 1,000 1,000 0,300 3,333

Pedagogia învățământului
primar și preșcolar (la

Alexandria)
60 14 45 1 60 0 1,000 1,000 0,250 4,000

Pedagogia învățământului
primar și preșcolar (la

Câmpulung)
50 13 37 50 0 1,000 1,000 0,260 3,846

Pedagogia învățământului
primar și preșcolar (la

Râmnicu Vâlcea)
60 14 42 1 3 60 0 1,000 1,000 0,300 3,333

Pedagogia învățământului
primar și preșcolar (la

Slatina)
60 14 43 1 2 60 0 1,000 1,000 0,283 3,529

Resurse Umane 60 7 34 1 1 43 17 0,667 0,717 0,209 4,778
Asistență socială 75 14 51 1 2 68 7 0,879 0,907 0,250 4,000

Psihologie 100 20 78 1 1 100 0 1,000 1,000 0,220 4,545
Jurnalism 40 14 1 15 25 0,000 0,375 1,000 1,000

Facultatea de
Teologie,

Litere, Istorie
și Arte

Teologie ortodoxă asistență
socială 50 13 11 1 25 25 0,306 0,500 0,560 1,786

Limba și literatura franceză -
Limba și literatura engleză 50 0 50 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0!

Limba și literatura română -
Limba și literatura engleză (la

Rm. Vâlcea)
25 0 25 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0!

Limba și literatura română -
O limbă și lit. modernă

(franceză, engleză)
100 18 19 1 38 62 0,235 0,380 0,500 2,000

Limba și literatura engleză -
O limbă și literatură modernă
(franceză, spaniolă, germană)

75 15 18 1 1 35 40 0,310 0,467 0,486 2,059

Limbi moderne aplicate 50 11 5 1 17 33 0,132 0,340 0,706 1,417
Istorie 30 17 3 1 21 9 0,250 0,700 0,857 1,167
Muzică 25 12 8 3 23 2 0,800 0,920 0,652 1,533

Artă sacră 20 10 6 1 17 3 0,667 0,850 0,647 1,545
Artele spectacolului (Actorie) 10 6 1 1 8 2 0,333 0,800 0,875 1,143

3290 734 1064 55 7 14 36 12 2 1 1800 1365 2,525 0,547 0,478 2,091



Anexa 3

ACT ADIŢIONAL
LA

CONTRACTUL DE STUDII

Nr. FSEFI / ……………….. /…………………. / 2021
(Acronim facultate/ nr. contract din registrul facultăţii/ nr. dosar admitere/ 2021)

pentru specializarea Chimie criminalistică

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 a ….........……………… 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 Epidemiologie și
igienă, an I, semestrul 1 și Chimia medicamentelor; relația structură – activitate biologică, an I, semestrul 1
(din planul de învăţământ al specializării Chimie criminalistică, începând cu anul universitar 2021-2022).
i)Studentul se obligă să achite taxa de studiu suplimentară aferentă parcurgerii disciplinelor facultative
pentru care a optat, așa cum sunt stabilite la lit.h), în cuantum de 120 de lei , până la data de 18.10.2021.
Toate celelalte prevederi contractuale rămân 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. Julien Leonard FLEANCU

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

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542

http://www.upit.ro



Anexa 4

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 Drept bisericesc şi administraţie
an II, semestrele 1 şi 2, Catehetică şi omiletică, an II, semestrele 1 şi 2, Muzică bisericească şi ritual, an II,
semestrele 1 şi 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 .........................

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542

http://www.upit.ro



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 Teologie liturgică an III,
semestrele 1 şi 2, Misiologie şi ecumenism, an III, semestrele 1 şi 2, Teologie Pastorală, an III, semestrul 1, Morala
creştină, an III, 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 .........................

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542

http://www.upit.ro


