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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 178 din data 10.09.2018
cu privire la aprobarea actului adiţional la Contractul de studii pentru studenţii din ani superiori,
anul universitar 2018-2019
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 nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei
Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 10.09.2018,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea actului adiţional la Contractul de studii pentru studenţii din ani superiori, anul universitar
2018-2019, (Anexa 1).
Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

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

CONSILIER JURIDIC,
Elena MATEESCU

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

SECRETAR EXECUTIV,
Laura MINCĂ

Anexa 1

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII
NR…………/……………..........
PREAMBUL
În temeiul Legii Educației Naționale nr.1/2011, al prevedrilor 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 Universitatii din
Pitesti nr. ............................. privind taxele de admitere, de înmatriculare, de școlarizare și finalizare a studiilor pentru anul universitar 2 0182019, intervine prezentul ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL 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 (sect or)………........……,
legitimat cu C.I.seria...… nr…….....……, CNP..................................................... eliberat de …………………la data de …………......., în calitate de
student(ă) la Facultatea ..................................................................……...
programul de studii …..................……………………….………................................., regim de finantare fara taxa(buget) / cu taxă, denumit(ă) în
continuare STUDENT*,
Convin de comun acord ca, în conformitate cu prevederile Art. 24 din CONTRACTUL DE STUDII nr________________ să intervină prezentul
act adițional care modifică și completează, începând cu data de 01.10.2018, respectivul contract de studii după cum urmează:
Art.4. e) locul finanțat de la bugetul de stat de pe care titularul, din motiv e personale, solicită să se retragă după începerea anului universitar,
până la data de 21.12.2018, este redistribuit următorului student din clasamentul anului respectiv de studii începând din semestrul al II-lea al
anului universitar curent, (cu respectarea art. 5 din OUG nr. 133/2000, cu modificările şi completările ulterioare), cu respectarea prevederilor Art.
5, fără recuperarea de către UPIT a subvenției pentru perioada în care titularul a beneficiat de aceasta.
f) locul finanțat de la bugetul de stat de pe care titularul, din motive personale, solicită să se retragă după începerea anului universitar,
urmând a ocupa un loc subvenționat la o altă instituție integral subvenționată de stat (conform Legii Educaţiei nr. 1 / 2011, cu modificările şi
completările ulterioare) este redistribuit următorului student din clasamentul anului respectiv de studii.
Art.5. d) studenții care au ocupat locuri finanțate de la bugetul de stat cu următoarele destinații: romi, absolvenți ai l iceelor situate în mediul rural
și locuri destinate formării inițiale a viitoarelor cadre didactice. În cazul studenților aflați în aceste situații, redistribuirea locurilor subvenționate
după anul I de studii se va face în interiorul fiecărei categorii în parte.
e) încadrarea în una din situațiile de mai sus se face prin acte doveditoare depuse la Secretariatul Facultății până cel târziu în data de
15 septembrie.
Art.7. a) Pentru anul universitar 2018-2019 cuantumul taxelor de studii și defalcarea acestora pe tranșe sunt următoarele:
Taxă studii
Data plății
Valoare (lei)
- prima tranșă 50%
- se plătește la înmatriculare în anul I, iar pentru anii superiori până la data de 19.10.2018
- a doua tranșă 50%
- se plătește până la data de 19.02.2019
b) Pentru plata integrală până la data de 19.10.2018 studentul beneficiază de o reducere de 5%.
c) Neplata taxei de școlarizare în acord cu termenele menționate mai sus, duce la suspendarea calității de student până la ac hitarea
taxelor restante și la plata unei penalități de 100 lei pentru întârziere. În cazul neachitării la zi a taxelor de școlarizare, un student nu
poate susține evaluările și nu se poate înscrie în anul academic următor.
d) Neplata taxelor până la finalizarea anului academic respectiv (30.09.2019), conduce la exmatricularea studentului.
Art.11. g) Universitatea aprobă, prin conducerea facultăților, cererile de retragere în termen de 4 (patru) zile lucrătoare de la înr egistrare.
Răspunsurile la cererile de retragere vor fi comunicate solicitanților de către secretariatele facultăților.
Art.12 l) Studentul se obligă să completeze și să semneze în fiecare an universitar Fișa de înscriere și anexa la Contractul de stud ii cuprinzând
disciplinele pe care studentul se obligă să le urmeze în cursul respectivului an universitar.
m) Studentul are obligația parcurgerii disciplinelor opționale alese de el, cuprinse în anexa la Contractul de studii, pe parcur sul anului
universitar pentru care s-a încheiat respectiva anexă.
Art. 13. Retragerea studentului de la studii se realizează în baza cererii acestuia, avizată de către Decanul facultății și aprobată de către Rector.
Art.14. Având în vedere angajarea cheltuielilor de către Universitate la începutul fiecărui an universitar, taxele plătite de un student în regim cu
taxă nu se returnează, excepție făcând următoarele situații:
a) Studentul anului I, declarat admis în regim cu taxă, care solicită retragerea de la studii printr-o cerere scrisă şi înregistrată la secretariatul
Facultății în intervalul scurs de la semnarea contractului până la data de 30.09.2018, are dreptul la restituirea integrală a taxei de
școlarizare.
b) Studentul din an superior (II, III sau IV, după caz), înmatriculat cu taxă, în cazul solicitării retragerii anterior începerii anului universitar, poate
beneficia de rambursarea integrală a taxei de școlarizare plătite în avans.
c) Studentul care a achitat integral taxa la începutul anului universitar și care trece din regim cu taxă în regim bugetat în timpul anului universitar,
poate solicita restituirea tranșei a II-a din taxa de școlarizare aferentă semestrului al II -lea (50%), până la data de 30.09.2019.
* Consultați politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând https://www.upit.ro/ro/relatii-publice/nota-privindprotectia-datelor-cu-caracter-personal

d) Studentul care a achitat integral taxa la începutul anului universitar și care din motive personale solicită să se retragă pe parcursul semestrului I, are
dreptul la returnarea a 50% din taxa de studii (tranșa aferentă semestrului al II-lea), ținând cont și de prevederile Art. 3 al prezentului Contract.
e) Nu fac obiectul restituirii taxele prilejuite de înscrierea la concursul de admitere și înmatricularea în urma rezultatelor concursului de admitere.
Excepție fac programele de studii care nu îndeplinesc valoarea minimă aprobată de Senat a numărului de studenți înmatriculați în anul I
pentru a fi derulate în anul universitar 2018-2019; candidaților care s-au înscris pentru un astfel de program și nu au avut și altă opți une în
oferta facultății, li se va restitui taxa de înmatriculare pe care au plătit-o.
f) În toate situațiile menționate, restituirea de sume reprezentând taxe de școlarizare se va realiza numai la cerere, ulterior retragerii. Cererile de
restituire a taxelor de școlarizare se înregistrează la registratura Universității din Pitești împreună cu documentele justificative care atestă plata
taxei (chitanță sau ordin de plată) .
g) Universitatea din Pitești rambursează taxa de școlarizare (parțială sau totală , după caz), în 30 de zile din momentul înregistrării cererii.
Art.15. Studenților înmatriculați în anul universitar curent pe locuri cu taxă, care, din motive personale, solicită să se retragă de la studii după
începerea anului universitar, li se eliberează dosarul personal numai după întocmirea fișei de lichidare.
Studentului care solicită retragerea de la studii și nu achită sumele stabilite conform aliniatelor a) și b) de mai jos, i se va înt ocmi fișa de lichidare
în care se va consemna suma datorată către Universitate și i se va elibera dosarul personal. Suma datorată poate fi achitată în contul
Universității până la data de 30.09.2019. În cazul neachitării sumei datorate în termenul prevăzut, Universitatea își rezervă dreptul să acționeze
în instanță pentru recuperarea ei.
a) când retragerea se solicită până la începerea celui de al doilea semestru (18.02.2019) , studentul datorează 50% din taxa anuală de studii,
respectiv taxa aferentă pentru primul semestru al anului universitar. Dacă studentul nu a achitat taxa de studii conform termenelor prevăzute în
contract, este obligat să achite și penalitățile aferente în cuantum de 100 lei;
b) când retragerea se solicită după începerea semestrului al II-lea, retragerea este condiționată de plata integrală (100%) a taxei de studii; dacă
studentul nu a achitat taxa de studii conform termenelor prevăzute în contract, este obligat să achite penalitățile aferente, în cuantum de 100 lei.
Art. 14 devine Art. 16
Art. 17. În cazul întreruperii studiilor, studentul are obligația ca, la reluarea acestora, să îndeplinească cerințele rezultate în ur ma actualizării
planurilor de învățământ, inclusiv cele referitoare la modificările de taxe. Taxele de școlarizare datorate de căt re studentul înmatriculat în regim
cu taxă care solicită întreruperea studiilor se determină după cum urmează:
- dacă cererea de întrerupere este înregistrată pe parcursul semestrului I al anului universitar, va datora 50% din taxa de școlarizare
anuală. Dacă studentul nu a achitat taxa de studii conform termenelor prevăzute în contract, este obligat să achite și penalitățile af erente
în cuantum de 100 lei;
- dacă cererea de întrerupere a studiilor este înregistrată pe parcursul semestrului al II-lea al anului universitar, va datora toată taxa de
școlarizare anuală. Dacă studentul nu a achitat taxa de studii conform termenelor prevăzute în contract, este obligat să achite și
penalitățile aferente în cuantum de 100 lei .
Art. 16 devine Art. 18.
Art. 19. Cu ocazia concursului de admitere, ca urmare a retragerii unor candidați inițial admiși pe locurile bugetate sau ca urmare a suplim entării
locurilor bugetate, candidații trecuți prin redistribuire de pe locurile cu taxă pe locurile bugetate au dreptul la restitu irea taxei sau fracțiunii de taxă
achitate la confirmarea locului. Un loc se consideră confirmat dacă studentul achită în avans cel puțin prima tranșă a taxei de școlarizare și
semnează contractul de studii. Restituirea taxei se face pe baza unei cereri depuse la Facultate, în termenul de prescripție de 3 ani de la data
plății taxei.
Art. 18 devine Art. 20.
Art.21. a) Contractul de studii încetează la momentul finalizării studiilor. Obligațiile născute până la data încetării trebuie executat e în condițiile
contractuale.
b) Contractul poate fi reziliat unilateral de Universitate pentru neîndeplinirea obligațiilor de către student. În acest caz, Universitatea este
îndreptățită la plata de către student a debitelor acumulate și la plata unor daune materiale da că se constată că Universitatea este prejudiciată
în interesele sale patrimoniale sau financiare, conform regulamentelor si procedurilor de interes pentru studenți publicate la adresa www.upit.ro,
secțiunea STUDENȚI.
a) Contractul încetează de drept în cazul în care studentul solicită retragerea de la studii, transferul la altă instituție de învățământ superior sau
în cazul în care studentul este exmatriculat.
b) Orice îngăduință din partea Universității nu poate fi interpretată ca o renunțare la clauzele de exma triculare și pactele comisorii stipulate.
Art. 20 devine Art. 22, Art. 21 devine Art. 23, Art. 22 devine Art. 24.
Art.25. Actele de studii în original ale studentului vor rămâne la dosarul personal până la semnarea fișei de lichidare, în condițiil e mențion ate în
contract.
Art. 23 devine Art. 26, Art. 24 devine Art. 27.
Art. 28. Orice modificare a prezentelor clauze contractuale, inclusiv cele referitoare la regimul taxelor de studiu, se va realiza prin act adițional
însușit și semnat de părți.
Art. 29. Anexa face parte integrantă din contractul de studii.
Prezentul act aditional se incheie astăzi…....................……….., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă așa cum este
definita in contract. Un exemplar se păstrează de către Universitatea din Pitești în dosarul personal al studentului.
RECTOR,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

DECAN,
…………………………….................

STUDENT,
...............................................

.…………………………………..................
…………………………….................
...............................................
Notă: în cazul candidaților care nu au împlinit vârsta de 18 ani, părintele / tutorele își exprimă acordul cu privire la încheierea prezentului ac
DA NU Numele și prenumele părintelui/tutorelui .......................................................
Semnătura ...........................

