
 
 
 
 
 

 
 

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 
Nr. 238 din data 15.09.2017 

 

 
cu privire la aprobarea actului adiţional la Contractul de studii, pentru studenţii programelor de studii 

Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică 

 

  

 

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 15.09.2017,  
 

 
Hotărăşte: 

 

 
Art. 1 Aprobarea Actului adiţional la Contractul de studii, pentru studenţii programelor de studii Educaţie 

fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi 

Informatică, (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 

 
 

 

M I N I S T E R U L  E D U C A Ţ I E I  N A Ţ I O N A L E   

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
Târgu din Vale, 1, 110040-Piteşti, România    http://www.upit.ro 
Tel./Fax: +40 348 453 142                       
 Nr.:.............. din data de: ..........................  

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 



Anexa 1 
 

ACT ADITIONAL Nr. .....   
LA CONTRACT  DE STUDII  NR…………/…………….......... 

 
 
 

 PREAMBUL  
În temeiul Legii Educației Naționale nr.1/2011, al prevederilor O.U.G. nr. 133/2000, aprobata prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, ale dispoziţiilor  art. 1166 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , coroborat cu  Hotărârea Senatului 
Universităţii din Piteşti  nr. ............................. privind taxele de admitere, de înmatriculare, de școlarizare și finalizare a studiilor pentru 
anul universitar 2017-2018, intervine prezentul ACT ADIȚIONAL LA CONTRACT DE STUDII nr________________ 
 
 PĂRȚILE CONTRACTULUI  
UNIVERSITATEA din PITEŞTI, cu sediul în str. Târgu din Vale, nr.1, cod 110040, Pitești, jud. Argeș, 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 conținutul contractului UNIVERSITATEA 
 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 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, în vederea realizării activităţilor didactice practice obligatorii la disciplinele „Teoria si practica 
sporturilor de iarna an I si „Aplicaţii sporturi de iarnă an II", părțile au convenit de comun acord să intervină prezentul act adițional care 
modifică și completează, începând cu data de 01.10.2017, respectivul contract de studii după cum urmează: 
 

Art.8.  a) Universitatea din Piteşti stabileşte anual  cuantumul taxelor de studii, defalcarea acestora pe tranșe făcându-se astfel:  
Taxă studii Data  plății Valoare (lei) 

 - prima tranșă 50% - se plătește la înmatriculare în anul I, iar pentru anii superiori până la data de 15.10   
- a doua tranșă 20% - 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.11. Drepturile şi obligaţiile Universităţii din Piteşti se completează cu următoarele prevederi:  
 UNIVERSITATEA se obligă: 

1. Să desfășoare activităţile didactice în centre de schi ce asigură facilităţi și condiții corespunzătoare unei instruiri de calitate, pe 
principiul maximizării condiţiilor de instruire a reducerii rezonabile a costurilor. 
2. Să organizeze module de instruire de 3-5 zile anunţate pe parcursul lunii octombrie a fiecărui an universitar. 
3. Să asigure pregătire specializată în tehnica metodica schiului alpin, snowboard-ului, alte ramuri de schi (conform fisei 
disciplinei) turismului montan de iarnă, prin cadre didactice cu înalt grad de profesionalism pentru fiecare din activităţile 
menţionate. 
4. Să asigure echipament modem funcţional constând din schi, bocanci de schi, bețe de schi, plăci si bocanci de snowboard. 
5. Să suporte în limitele bugetare cheltuielile de transport rutier și transport pe cablu mecanic specifice practicării sporturilor de 
iarnă.  
6. Să realizeze o programare nominală a studenţilor pe serii de activitate, până Ia data de 15 octombrie a fiecărui an universitar. 
FSEFI poate accepta Ia cererea studentului pentru schimbarea seriei, recuperarea sau reexaminarea în cadrul acestor serii de 
activităţi didactice. 

 

 
 



Art.12. Drepturile şi obligaţiile studentului se completează cu următoarele prevederi:   
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. 
n) Pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile 
de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor conform prevederilor legale în 
vigoare sunt de acord cu prelucrarea datelor personale care demonstrează statutul de student înmatriculat. 
o) Studentul se obligă: 

1. Să posede costum de schi sau similar, îmbrăcăminte și încălţăminte adecvate activităţilor hibernale Ia altitudine. 
2. Să suporte contravaloarea serviciilor individuale de cazare si masă. 
3. Să participe Ia activităţile didactice în conformitate cu cerinţele specifice desfăşurării acestor tipuri de activităţi. 
4. Să participe Ia instruirea colectivă referitoare Ia normele de securitate montană, hibernală, de comportament în cabană, de 
protecție individuală, în spiritul evitării accidentelor și a oricăror evenimente nedorite, sä semneze de luare Ia cunoștinţă. 

              Modalitatea concretă de efectuare a acestor activităţi didactice va fi următoarea: 
1. In cazuri speciale, studentul își poate asigura pe cont propriu serviciile de transport, transport pe cablu, echipament, cazare si 
masa si poate participa Ia programul de instruire si examinare pe bază de cerere adresată cadrului didactic coordonator. 
2. Alte recuperări de activităţi si reexaminări Ia disciplinele menţionate se vor face pe bază de cerere înregistrată Ia secretariatul 
FSEFI, doar in perioada februarie — aprilie a fiecărui an universitar, pe baza faptului că doar atunci se mai pot asigura condiţii de 
zăpadă necesare parcurgerii cerinţelor specifice. Pe baza cererilor, FSEFI va realiza pregătirea și anunţarea activităţilor 
didactice, cu cel puţin 7 zile înainte.  
 

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. 
 

Toate celelalte prevederi rămânând neschimbate. 
Prezentul  act  adiţional  a  fost întocmit  în  2  exemplare,  câte  unul pentru fiecare parte,  intră  în  vigoare        

începând cu data semnării și face parte integrantă din contractul de studii sus menţionat.  
 
                  
                        RECTOR,                              DECAN,       STUDENT, 
 

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

 
 

 


