
Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 29.10.2018

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 46 de membri (35 de cadre didactice şi 11 studenţi),
din totalul de 55 de membri (40 de cadre didactice şi 15 studenţi).

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

1. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru ciclul de învățământ pe 4 semestre, respectiv pe 3 semestre
(2018-2020) de la Centrul de Formare Muntenia pentru programul de conversie profesională Educaţie
Tehnologică, domeniul Ştiinţe Inginereşti, propus şi organizat de Facultatea de Mecanică şi
Tehnologie, în colaborare cu Centrul de Formare Muntenia;

2. Aprobarea statului de funcții al Centrului de Formare Muntenia pentru anul universitar 2018-2019,
pentru programul de conversie profesională Educaţie Tehnologică, domeniul Ştiinţe Inginereşti,
propus şi organizat de Facultatea de Mecanică şi Tehnologie în colaborare cu Centrul de Formare
Muntenia;

3. Aprobarea reviziei Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în
vederea certificării competențelor pentru profesia didactică;

4. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de marketing universitar;
5. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului UPIT Media;
6. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului de comunicare, relații

publice și registratură;

7. Aprobarea Planului integrat de activitate al sistemului informațional de marketing din cadrul
Universității din Pitești;

8. Aprobarea reviziei organigramei Universității din Pitești, ca urmarea a modificării structurii centrelor
aflate în subordinea Prorectorului pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic;

9. Aprobarea Contractului de studii pentru studenții internaționali, aflați la studii în regim CPV (cont
propriu valutar), CPL (cont propriu lei) și bursieri începând cu anul universitar 2018-2019;

10. Aprobarea eratei la Contractul de studii al Colegiului Terțiar Nonuniversitar, pentru anul școlar
2018-2019, prin care se face corectarea unei erori materiale de la art. 10, lit. a);

11. Aprobarea cererii doamnei conf. univ. dr. Mihaela PĂIȘI LĂZĂRESCU, cu privire la menținerea
calităţii de titular, în cadrul Departamentului de Științe ale Educației, Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale şi Psihologie, până la sfârşitul anului universitar 2018-2019;

12. Aprobarea referatului cu privire la programarea zilelor de concediu de odihnă pentru personalul
didactic, în anul 2019;

13. Aprobarea reviziei taxelor pentru anul universitar 2018-2019;

14. Aprobarea posturile didactice vacante propuse a fi scoase la concurs în Universitatea din Pitești, în
semestrul I al anului universitar 2018-2019;

15. Diverse.
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1. Senatul validează alegerea ca membru în Senatul Universității din Pitești, a studentei Călian Bianca
Elena de la Facultatea de Științe ale Educaţie i, Științe Sociale și Psihologie, pe locul rămas vacant în
urma încetării mandatului de senator al studentei Motorgeanu Ionela; studenta nou aleasă va ocupa un
loc în Comisia nr. 4 a Senatului (Comisia pentru analiza resurselor universităţii);

2. Domnul Rector, conf. univ. dr. Dumitru CHIRLEȘAN face o informare cu privire la reuniunea
Consiliului Național al Rectorilor care s-a desfășurat în Centrul Universitar Brașov, în perioada 25-28
octombrie 2018;

3. Senatul aprobă Raportul de caz întocmit de Comisia de Etică şi Deontologie Universitară, prin care se
respinge sesizarea formulată de dl. Dan Marius Donoiu, director al publicației Ziarul de Argeș, legată de
emailurile transmise de dl. Mircea Bărbuceanu membrilor din asociația sindicală SLUP, în perioada
18.02.2012-26.05.2015, în care acesta a folosit expresii neacademice adresate domnilor Gheorghe
Barbu, Ionel Didea și Sebastian Pârlac, precum și doamnei Laura Cîțu; sesizarea reclamă, de asemenea,
apartenența domnilor Mircea Bărbuceanu și Gheorghe Axinte la colectivul de autori care au fost
premiați cu aur la Salonul de inventică de la Geneva pentru realizarea invenției “Sistem antiseismic
modular și metoda de realizare a clădirilor antiseismice”.
Ca urmare a procedurii de analiză și de soluționare a sesizării, în baza dispozițiilor din Regulamentul de
organizare și funcționare a Comisiei de Etică și Deontologie Universitară, comisia a hotărât: “ sesizarea a
fost făcută tardiv, termenul pentru soluţionarea cauzei este prescris, iar aspectele legate de comiterea
unor infracțiuni nu fac obiectul activității Comisiei de Etică și Deontologie Universitară”;

4. Senatul aprobă modificarea componenței Comisiei de Etică și Deontologie Universitară, prin înlocuirea
din structura comisiei a 3 studenți care au finalizat studiile, cu următorii studenți: Nicolae Valentina,
Manea Otilia Cosmina și Olărescu Nicoleta;

5. Senatul aprobă planurile de învăţământ pentru ciclul de învățământ pe 4 semestre, respectiv pe 3
semestre (2018-2020) aferente Centrului de Formare Muntenia pentru programul de conversie
profesională Educaţie Tehnologică, domeniul Ştiinţe Inginereşti, propus şi organizat de Facultatea de
Mecanică şi Tehnologie, în colaborare cu Centrul de Formare Muntenia;

6. Senatul aprobă statul de funcții al Centrului de Formare Muntenia pentru anul universitar 2018-2019,
pentru programul de conversie profesională Educaţie Tehnologică, domeniul Ştiinţe Inginereşti, propus
şi organizat de Facultatea de Mecanică şi Tehnologie în colaborare cu Centrul de Formare Muntenia;

7. Senatul aprobă revizia Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în
vederea certificării competențelor pentru profesia didactică;

8. Senatul aprobă transformarea Centrului pentru colaborarea cu mediul socio-economic și incubare de
afaceri aflat în subordinea Prorectorului pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic,
în Centrul de marketing universitar;

9. Senatul aprobă înființarea Centrului UPIT Media, aflat în subordinea Prorectorului pentru relaţii cu
studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic și redistribuirea a două posturi din structura Biroului de
comunicare, relații publice și registratură (un post de referent de specialitate II S și un post de tehnician
debutant M); noua structură nu va avea director cu indemnizație;

10. Senatul validează numirea doamnei conf. univ. dr. Amalia DUȚU în funcția de director al Centrului de
marketing universitar, începând cu 01.11.2018, ca urmarea a reorganizării centrelor aflate în subordinea
Prorectorului pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic; doamna va beneficia de o
majorare salarială conform Hotărârii Senatului nr. 45 din 09.02.2018, în cuantum de 826 lei;

11. Senatul aprobă modificarea organigramei Universității din Pitești, ca urmarea a introducerii a două noi
structuri cu rol consultativ în subordinea directă a Rectorului, și anume Consiliul seniorilor UPIT și
Consiliul consultativ al Rectorului și a reorganizării centrelor aflate în subordinea Prorectorului pentru
relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic, (Anexa 4);

12. Senatul aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de marketing universitar;
13. Senatul aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului UPIT Media;
14. Senatul aprobă reviziei Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului de comunicare, relații

publice și registratură;



15. Senatul aprobă Planul integrat de activitate al sistemului informațional de marketing din cadrul
Universității din Pitești;

16. Senatul aprobă Contractul de studii pentru studenții internaționali, aflați la studii în regim CPV (cont
propriu valutar), CPL (cont propriu lei) și bursieri începând cu anul universitar 2018-2019, (Anexa 1);

17. Senatul aprobă erata la Contractul de studii al Colegiului Terțiar Nonuniversitar, pentru anul școlar
2018-2019, prin care se face corectarea unei erori materiale de la art. 10, lit. a);

18. Senatul aprobă referatul cu privire la programarea zilelor de concediu de odihnă pentru personalul
didactic, în anul 2019;

19. Senatul aprobă cererea doamnei conf. univ. dr. Mihaela PĂIȘI LĂZĂRESCU, cu privire la menținerea
calităţii de titular, în cadrul Departamentului de Științe ale Educației, Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale şi Psihologie, până la sfârşitul anului universitar 2018-2019;

20. Senatul aprobă revizia taxelor percepute de Universitatea din Pitești în anul universitar 2018-2019, ca
urmare a actualizării taxelor pentru evaluarea lingvistică în vederea obținerii Atestatului LOGOS,
(Anexa 2);

21. Senatul aprobă situația locurilor subvenționate repartizate de Ministerul Educației Naționale;
22. Senatul aprobă posturile didactice vacante scoase la concurs în Universitatea din Pitești, în semestrul I

al anului universitar 2018-2019, (Anexa 3);
23. Senatul respinge solicitarea Departamentului Finanțe Contabilitate și Economie, din cadrul Facultății

de Științe Economice și Drept, cu privire la scoaterea la concurs în vederea promovării în semestrul I
al universitar 2018-2019, a două posturi de profesor (poz. 4 și poz. 5) prevăzute anterior în statul de
funcții al departamentului în semestrul al II-lea;

24. Senatul aprobă statul de funcții pentru personalul de cercetare și auxiliar (ca anexă la Statul de funcții
al personalului didactic și de cercetare de la Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie
Electrică), al Centrului de cercetare Modelarea și simularea proceselor și sistemelor (CCMSPS) în
cadrul proiectelor de cercetare PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332, nr. 6PCCDI(/2018,
BIOHORTINOV, proiect component P1, intitulat „Sistem electronic complex pentru monitorizarea
condițiilor de apariție a stresului hidric și biocenotic cu algoritmi inteligenți de prelucrarea datelor
pentru avertizarea și prevenirea acestuia în horticultură” și PN-II-P1-1.2-PCCDI-2017-0419, nr.
71PCCDI/2018, SENSIS, proiect component P1, intitulat „Microsistem portabil bazat pe arii de
senzori TF BAR pentru detecție multiplă de substanțe explozibile” derulate în perioada 2018-2020 și
scoaterea la concurs a unui post vacant de asistent de cercetare științifică stagiar pe perioadă
determinată, (01.12.2018-31.10.2020) și a unui post vacant de asistent de cercetare științifică stagiar
pe perioadă determinată (01.01.2019-31.12.2021), din statul de funcții al centrului de cercetare;

25. Senatul aprobă statul de funcții pentru personalul de cercetare și auxiliar (ca anexă la Statul de funcții
al personalului didactic și de cercetare de la Departamentul Științe ale naturii), al Centrului de cercetări
pentru protecția naturii (CCPN), în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332,
nr. 6PCCDI/2018, BIOHORTINOV, proiect component P3 intitulat “Dezvoltarea de extracte vegetale
și amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice în vederea diminuării
stresului biocenotic în culturile horticole”, derulat în perioada 2018-2020 și scoaterea la concurs a unui
post vacant din statul de funcții al centrului de cercetare, de asistent de cercetare științifică , pe
perioadă determinată (01.12.2018-31.10.2020);

26. Senatul aprobă referatul cu privire la scoaterea la concurs a unui post vacant de asistent cercetare
științifică stagiar în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale sau
Calculatoare și Tehnologia Informației din statul de funcții al Centrului regional de cercetare-
dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovative destinate industriei de automobile (CRC&D-
Auto), pe perioadă determinată, începând cu 01.01.2019; postul este prevăzut în lista de personal a
proiectului complex “Senzori și sisteme integrate electronice și fotonice pentru securitatea persoanelor
și a infrastructurilor (SENSIS)” cod PN-III-P1-1,2-PCCDI-2017-0419 la care Universitatea din Pitești
este parteneră, cu participare în proiectul component P4 “Microgeneratoare de energie pentru
alimentarea senzorilor și a microsistemelor portabile”;



27. Senatul aprobă referatul Centrului regional de cercetare-dezvoltare pentru materiale, procese şi
produse inovative destinate industriei de automobile (CRC&D- Auto) cu privire la corectarea unei
erori materiale depistate în statul de funcții pentru anul universitar 2018-2019, astfel: denumirea
postului poziția 20 din statul de funcții de Laborant I S se modifică în Asistent cercetare științifică
stagiar;

28. Senatul aprobă raportul referitor la verificarea indicatorilor ARACIS cu privire la conținutul procesului
de învățământ în anul universitar 2018-2019;

29. Doamna Președinte a Senatului, prof. univ. dr. Mihaela DIACONU face o informare cu privire la
stadiul implementării măsurilor stabilite de Curtea de Conturi Argeș dispuse prin decizia nr. 9/2017, în
urma acțiunii de control desfășurată la Universitatea din Pitești;

30. Senatul aprobă modificarea componenței Comisiei de Evaluare și Asigurare a calității (CEAC-U) prin
înlocuirea domnului conf. univ. dr. Bogdan NICOLESCU cu domnul lect. univ. dr. Tudor
PETRESCU, ca urmare a pensionării acestuia;

31. Senatul aprobă ca începând cu data de 01.11.2018, doamna lect. univ. dr. Cristina TUDOSE cadru
didactic în cadrul Departamentului Matematică - Informatică să preia activitățile de responsabil
programe privind utilizarea platformei e - learning și a paginii web a universităţii ca urmare a
pensionării domnului Păun Viorel; doamna Cristina Tudose va beneficia de o majorare salarială, în
conformitate cu hotărârea Senatului nr. 45 din 9 februarie 2018, în cuantum de 450 lei;

32. Senatul aprobă nota de fundamentare cu privire la o serie de lucrări în vederea obținerii avizului de
funcționare din parte ISU Argeș la corpul nou B al Universității din Pitești, conform referatului de
necesitate 15191/19.10.2018 anexat și a devizului general ol obiectului de investiții (5.650.883,99 din
care 3.000.000 lei buget MEN și 2.650.883,99 lei sold UPIT);

33. Senatul aprobă cererea domnului Neagoe Claudiu Ion, conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Teologie,
Litere, Istorie și Arte, de afiliere la școala doctorală a Universității Valahia din Târgoviște în anul
universitar 2018-2019;

34. Senatul aprobă cererile următorilor studenți doctoranzi care solicită prelungirea studiilor doctorale
pentru anul universitar 2018-2019, în conformitate cu HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului
studiilor universitare de doctorat cu completările și modificările ulterioare, conform tabelului :

Nr.
crt. Numele și prenume doctorand Domeniul de doctorat Anul

înmatriculării Obs.

1. Luca Radu Florin Știința sportului și educației fizice 2014
2. Nistorescu Alexandru Ion Știința sportului și educației fizice 2015
3. Chiriac Paul Bogdan Știința sportului și educației fizice 2015
4. Podar Alin Adrian Știința sportului și educației fizice 2015
5. Sakizlian Eduard Robert Știința sportului și educației fizice 2015
6. Calagiu Stelian Știința sportului și educației fizice 2015
7. Tiuga Ioana Codruța Știința sportului și educației fizice 2015
8. Lemnaru Ana Cristina Filologie 2015
9. Cucu Cristian Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii

informaționale
2014

35. Senatul aprobă cererea domnului Ionescu Armand Mihai, conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Științe,
Educație fizică și Informatică, cu privire la acordarea unui concediu fără plată în perioada 01.11.2018 -
31.10.2019, ca urmare a faptului ca domnul este angajat în această perioadă la European Research
Council - Executive Agency, Bruxelles;

36. Senatul aprobă cererea doamnei Văsîi Andra, psiholog în cadrul Centrului de consiliere și orientare în
carieră, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, în cadrul
Departamentului de Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență socială, Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale  și Psihologie , în anul universitar 2018-2019;



37. Senatul aprobă solicitarea Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare, cu privire la acordarea
titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Constantin VERTAN, de la Universitatea
Politehnica București.

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

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



Anexa 1

ENROLLMENT AGREEMENT
-self-funding international students (fees payable in

EUROS)/ self-funding international students (fees payable in
LEI)/scholarship holder

No…………/……………..........1

PREAMBLE
Under the National Education Law no.1/2011, the provisions of the
Government Emergency Ordinance no. 133/2000, approved by the
Law no. 441/2001, with the subsequent amendments and additions,
the provisions of the art. 1166 of the Law no. 287/2009 on the Civil
Code, in conjunction with the Decision of the Senate of the University
of Pitesti no. 224/13.07.2017 on the admission, enrollment, tuition
and graduation fees for the academic year 2018-2019, the parties
have reached the following ENROLLMENT AGREEMENT.

PARTIES TO THE AGREEMENT
The UNIVERSITY of PITEŞTI, headquartered in 1 Târgu din Vale
Street, post code 110040, Pitești, Argeș county, tel. +40.348.453102,
fax +40.348.453123, web address www.upit.ro, represented by
Assoc. Prof. Dr. Eng. Dumitru CHIRLEŞAN as the Rector, hereinafter
referred to as the UNIVERSITY
and
Mr./Mrs....................…………………………………………….date of
birth…........……………..,born in (locality)…………..….....................,
county……….............…….., the son/ daughter of…...........……..…
and.....…………………………………………………………domiciled in
…….…………..……………..…street.............................…no…........,
block of flats no.…..........., entrance .....…., apartment .....…., county
(sector)………........……, Passport/I.D. series..…......, no…….....……,
Personal Identification Code/ National Identification Number
(CNP)........................................., issued by…………………on the
date …………......., as a student at the
Faculty.......................................................................................…...,
specialization………………………….………............................,
funding regime: self-funding international students (fees payable in
foreign currency); self-funding international students (fees payable in
Romanian currency); scholarship holder, hereinafter referred to as the
STUDENT.

OBJECT OF THE AGREEMENT
Art.1 The object of the current agreement refers to the performance of
curricular and extra-curricular activities on the university campus and
regulates the relations between the UNIVERSITY and the STUDENT,
setting down the rights and the obligations of the signing parties, in
accordance with the applicable laws in force.

DURATION OF AGREEMENT
Art.2 The current agreement is concluded for the full period of academic
study, as provided by the legislative acts in force, starting from the
academic year 2018-2019.
Art.3 Depending on the manner in which tuition fees are covered, the
period of academic study may be: self-funding international students
(fees payable in foreign currency); self-funding international students
(fees payable in Romanian currency)

1 The number of the file and the date of enrollment

CONTRACT DE STUDII

-studenți internaționali aflați la studii în regim
CPV/CPL/Bursier-

Nr…………/……………..........2

PREAMBUL
În temeiul Legii Educației Naționale nr.1/2011, al prevederilor
O.U.G. nr. 133/2000, aprobată 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 Universităț ii din Pitești nr. 224/13.07.2017
privind taxele de admitere, de înmatriculare, de școlarizare și
finalizare a studiilor pentru anul universitar 2018-2019, intervine
prezentul CONTRACT DE STUDII.

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……...
....................,sc….................................,ap…...............................,
județ (sector)………........……,legitimat cu Pașaport/C.I. seria..…
nr…….....……,CNP..............................................................eliberat
de...………………la data de.................,în calitate de student(ă) la
Facultatea.............................................................................……..,
programul de studii..………………………….……….......................,

regim de finanțare CPV/CPL/Bursier denumit(ă) în continuare
STUDENT,

OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 Prezentul  contract  are  ca  obiect   derularea  activităţilor
curriculare  şi  extracurriculare în campusul universitar şi
reglementează raporturile dintre UNIVERSITATE şi STUDENT,
cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, în
concordanță cu legislația aplicabilă în materie.

DURATA CONTRACTULUI
Art.2 Prezentul contract este încheiat pentru întreaga perioadă a
studiilor universitare, așa cum este prevăzută în actele normative
în vigoare, începând cu anul universitar 2018-2019.
Art.3 În funcţie de modul în care sunt acoperite costurile de
şcolarizare, studiile pot fi: cu finanţare pe bază de taxe în euro
(cont propriu valutar) sau cu finanţare pe bază de taxe în lei (cont
propriu lei)

2 Se consemnează numărul dosarului de concurs și data înmatriculării



FUNDING OF ACADEMIC STUDIES
Art.4 The quantum of tuition fees for foreign citizens from third state
countries (non-European Union countries) is set out in the
Government Ordinance no. 22/2009, approved with amendments by
the Law no. 1 / 2010.
Art.5 The self-funding international students enrolled in the current
academic year (with the fees payable in euro) who want to withdraw
from studies from personal reasons, can request a partial refund from
the tuition fees paid in accordance with the Procedure of
reimbursement of tuition fees for foreign citizens and international
students.
Art.6 The self-funding international students enrolled in the current
academic year (with the fees payable in lei) who want to withdraw
from studies from personal reasons, can request a partial refund from
the tuition fees paid in accordance with the regulations of the Senate
of the University of Pitesti.
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES TO THE
AGREEMENT
Art.7 The rights and obligations of the parties to the agreement stem
from the legislation in force, from the University Charter, as well as
from the specific regulations of the University of Pitesti.
Art.8 The rights and obligations of the University of Piteşti
a) The Rector of the University of Piteşti has the right to supervise
and monitor the way in which the students perform all their duties;
b) The University undertakes it to secure the material and logistic
conditions necessary for conducting the didactic activities in
accordance with the curriculum plans;
c) The University undertakes it to elaborate the regulations on the
credit transfer and the exam certification systems and make them
public.
Art.9 The University establishes and applies the system of knowledge
assessment, the necessary conditions for passing the examinations
and for interrupting the studies due to medical or other reasons
a) The Rector has the obligation to secure the necessary conditions for
the exercise of students’ rights, in accordance with the legislation in force;
b) The University commits to establish the facilities and the activities to
which the self-funding student has access based on the fee paid;
c)The University approves through the faculty administration the
withdrawal request within four working days from the registration date;
d) Within ten days from the date when the student’s expulsion decision
was issued, the University shall communicate the decision to the student
through a registered letter with acknowledgement of receipt sent by the
secretariat of the faculty to the last recorded domicile of the student and
keeps a copy of the correspondence with the student at the faculty.
Art.10 The rights and obligations of the international student
a) The international student status is acquired through enrollment,
and it is renewed annually through the ENROLLMENT APPLICATION
FORM and the signed annual ANNEX to the ENROLLMENT
AGREEMENT;
b) For the self-funding international students who pay the fees in
Euros, their status as students of the University of Pitesti is
conditioned by paying the tuition fees in accordance with the
Government Ordinance no. 22/2009, approved with amendments by
the Law no. 1 / 2010;
c) For the self-funding international students who pay the fees in
LEI, their status as students of the University of Pitesti is conditioned
paying the tuition fees in accordance with the regulations imposed by
the Senate of the University of Pitesti;

FINANŢAREA STUDIILOR UNIVERSITARE
Art.4 Cuantumul taxelor de școlarizare pentru cetățenii străini din țări
state terțe Uniunii Europene este prevăzut de O.G. nr. 22/2009,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 1 / 2010.
Art.5 Studenții internaționali înmatriculați în anul universitar curent pe
locurile cu taxă în euro (cont propriu valutar) și care din motive
personale doresc să se retragă de la studii, pot solicita restituirea
parțială a taxelor de școlarizare achitate conform Procedurii de
restituire taxe de școlarizare cetățeni străini și stud enți internaționali.
Art.6 Studenții internaționali înmatriculați în anul universitar curent pe
locurile cu taxă în lei și care din motive personale doresc să se retragă
de la studii, pot solicita restituirea parțială a taxelor de școlarizare
achitate conform Reglementărilor Senatului Universității din Pitești .

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.7 Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia
în vigoare, din Carta Universitară, precum şi din regulamentele
specifice Universităţii din Piteşti.
Art.8 Drepturile şi obligaţiile Universităţii din Piteşti
a) Rectorul Universităţii din Piteşti are dreptul de a supraveghea şi
urmări modul în care studentul îşi respectă toate îndatoririle;
b) Universitatea se obligă să asigure condiţiile materiale şi logistice
de derulare a activităţilor didactice conform planurilor de învăţământ;
c) Universitatea se obligă să elaboreze regulamentul privind sistemul
de credite transferabile şi de certificare a examinării şi să-l facă public.
Art.9 Universitatea stabilește şi aplică sistemul de evaluare a
cunoştinţelor, condiţiile necesare de promovare şi de întrerupere
medicală sau din alte motive a studiilor;
a) Rectorul Universităţii are obligaţia de a asigura condiţiile de
exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă cu legislaţia în
vigoare;
b) Universitatea are obligaţia să stabilească facilităţile la care
studentul cu taxă are acces pe baza taxei achitate, accesul la facilităţi
şi activităţi din campusul universitar;
c) Universitatea aprobă, prin conducerea facultăţilor, cererile de
retragere în termen de 4 (patru) zile lucrătoare de la înregistrare;
d) În termen de 10 zile de la emiterea deciziei de exmatriculare a
studentului, Universitatea comunică prin secretariatul Facultății această
decizie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la
ultimul domiciliu declarat al studentului și păstrează la nivelul Facultății un
exemplar din corespondența cu acesta.

Art.10 Drepturile şi obligaţiile studentului internațional
a) Calitatea de student internațional se dobândeşte prin
înmatriculare şi se redobândeşte anual prin completarea și semnarea
FIȘEI DE ÎNSCRIERE şi ANEXEI anuale a Contractului de Studii;
b) Pentru studenţii internaționali cu taxă în euro (cont propriu
valutar), menţinerea calităţii de student este condiţionată de achitarea
taxei de şcolarizare conform O.G. nr. 22/2009, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 1 / 2010;
c) Pentru studenții internaționali cu taxă în lei menţinerea calităţii
de student este condiţionată de achitarea taxei de şcolarizare conform
Reglementărilor Senatului Universității;



d) The scholarship holder must meet the minimum number of
transfer credits at the end of the respective academic year, according
to the decisions of the Senate of the University of Pitesti;
e) The international student has the right to participate in the
education programs stipulated in the curriculum and in some
additional didactic activities organized on request, in accordance with
the provisions of the University Charter and of the Senate of the
University of Pitesti;
f) The international student has the right to use the material and
logistic facilities, and has access to all the services related to the
educational process or to sport, cultural, social, career guidance and
counselling activities;
g) The international student has the right to request the interruption
of his/her studies due to reasons other than medical;
h) The international student has the right, by free expression of
opinion, to participate in the assessment of activities for the academic
disciplines that he/she attends, observing the regulations imposed by
the Senate of the University of Pitesti;
i) For special achievements in the professional or scientific activity,
the student may be rewarded through the granting of diplomas, prizes,
special scholarships, as well as other forms or reward, in accordance
with the decisions of the Senate of the University of Pitesti and of the
Faculty Council, from the University’s own funds acquired as a result
of self-financing and observing the legal regulations in force/ activities;
j) The student undertakes it to/ commits to comply with the legal
regulations/ legislation in force and with those specific to the University
of Pitesti during his/her curricular and extracurricular activities;
k) The student commits to comply with the regulations on the
assessment of knowledge, granting of the credit transfer and
certification of examinations; the failure to observe these obligations
will be sanctioned by expulsion;
l) The student commits to comply with the academic disciplinary
and ethical norms, in accordance with the own regulations of the
University of Pitesti.
m) The student has the obligation to use the material facilities offered
by the educational spaces, hostels, canteens, libraries, etc. with care
and to keep them in good condition. The equivalent value of the
damaged goods will be recovered from the person who produced the
damage, in accordance with the legal procedures in force.
n) At enrollment, the student has the obligation to sign the
Enrollment Agreement, the Additional Act to the Enrollmet Agreement,
the Annex to the Agreement.

TUITION FEE REGIME
Art. 11 The University of Pitesti will refund the tuition fee according to
the Procedure of reimbursement of tuition fees for foreign citizens and
international students.
Art. 12 When re-enrolling, the student will pay a re-enrollment fee
established by Senate Decision.
Art. 13 If the student withdraws from/ interrupts the studies for a
period and wants to resume them at a later time, at the moment of re-
enrolling he/she updating the curriculum plans, including those
referring to fees.

TERMINATION OF AGREEMENT
Art.14 a) The Enrollment Agreement is terminated upon graduation.
The obligations that arise until termination shall be executed under the
terms and conditions of the agreement.

d) Bursierii statului român trebuie să întrunească numărul
minim de credite transferabile la finalizarea anului universitar
respectiv, conform Hotărârii Senatului Universității din Pitești;
e) Studentul internațional are dreptul să participe la
formarea/instruirea prevăzută în curriculum şi la activităţi
didactice suplimentare organizate la cerere, în conformitate
cu prevederile Cartei Universitare şi cele ale Senatului
Universităţii din Piteşti;
f) Studentul internațional are dreptul să utilizeze baza
materială şi logistică, având acces la toate serviciile legate de
procesul de învăţământ sau de activitate sportivă, culturală,
socială, de orientare profesională şi consiliere în carieră;
g) Studentul internațional are dreptul să solicite Universităţii
din Piteşti întreruperea studiilor din alte motive decât cele
medicale;
h) Studentul internațional are dreptul să participe prin liberă
exprimare a opiniilor la evaluarea activităţii pentru disciplinele
frecventate, respectând reglementările Senatului Universităţii;
i) Pentru performanţe deosebite obţinute în activitatea
profesională şi ştiinţifică, studentul poate fi recompensat prin:
diplome, premii, burse speciale, precum şi alte forme de
recompensare, în conformitate cu hotărârile Senatului
Universităţii şi Consiliului Facultăţii, din fondurile proprii
realizate în regim de autofinanţare şi respectând
reglementările legale în vigoare;
j) Studentul se obligă ca în derularea activităţilor curriculare
şi extracurriculare să se încadreze în reglementările legislaţiei
în vigoare şi cele specifice Universităţii din Piteşti;
k) Studentul se obligă să se încadreze în reglementările
privind evaluarea cunoştinţelor, acordarea creditelor
transferabile şi de certificare a examinărilor; nerespectarea
acestei obligații se va sancționa cu exmatricularea
studentului;
l) Studentul se obligă să respecte normele de disciplină şi
etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale
Universităţii din Piteşti;
m) Studentul are obligaţia să folosească cu grijă bunurile
materiale existente în spaţiile de învăţământ, 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;
n) La înmatriculare, studentul se obligă să încheie Contractul
de Studii, Actul Adițional la Contractul de Studii, Anexa la
Contract şi Fişa de înscriere.

REGIMUL TAXELOR
Art. 11 Universitatea din Pitești rambursează taxa de
școlarizare, conform Procedurii de restituire a taxelor pentru
cetățenii străini și studenții internaționali.
Art.12 La reînmatriculare, studentul va achita o taxă de
reînmatriculare stabilită prin Hotărâre de Senat.
Art. 13 În cazul întreruperii studiilor, studentul are obligația ca
la reluarea acestora să îndeplinească cerinţele rezultate în
urma actualizării planurilor de învățământ, inclusiv cele
referitoare la modificările de taxe
ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.14 a) Contractul de studii încetează la momentul finalizării
studiilor. Obligațiile născute până la data încetării trebuie
executate în condițiile contractuale.



b)The agreement may be unilaterally terminated by the University
in case the student fails to observe his/her obligations. Under
these circumstances, the University is entitled to recover from the
international student the accumulated debts and the
compensation for material prejudice, if it is found that the financial
and patrimonial interests of the University have been prejudiced,
pursuant to the regulations and procedures for students posted
on www.upit.ro, in the section for STUDENTS.
c) The Agreement shall terminate ipso jure in case the student
submits a request for withdrawal from/ interruption of studies, the
transfer to another institution of higher education or in case the
student does not pay all the fees in due time.
d) Any act of leniency from the University shall not be interpreted
as a waiver from the expulsion clauses and the stipulated
commissoria lex clauses.
OTHER CLAUSES
Art.15 The international student undertakes commits to comply
with the provisions on occupational health and safety of the Law
no. 319/2006.
Art.16 a) Within one year from taking and passing the final
graduation examination of the Preparatory year of Romanian
language for foreign citizens, the graduate/ holder may pick up
the diploma issued by the University from the Secretary Office.
Exceeding the term involves paying a filing fee established by
Senate Decision.
b) Within two years from taking and passing the final graduation
examination, the graduate/ holder may pick up the diploma
issued by the University from the Office of the University
Registrar located in the Rectorate building. Exceeding the term
involves paying a filing fee established by Senate Decision.
Art.17 Failure by the international student to observe the duties
that arise from the current agreement is followed by a warning
and the application of the sanctions laid down in the regulations
of the University, proposed by the Faculty Council and approved
by the Rector, or as the case may be, in accordance with the
laws in force. The sanction, dependent on the seriousness of the
breach of duty, on its repeated character and the circumstances
under which it occurred, may be appealed at the next hierarchical
superior administrative body within the legal term of 30 days from
the date of communication.

Art.18 In case of litigations, interpersonal conflicts, indecent
behaviour in the relations with other students and the teaching
staff, both the international student and the member of the
teaching staff may address the body authorized by the Faculty
Council and the Senate of the University to settle such disputes.

Art.19 The current agreement can be supplemented properly
with other contract clauses, as the case may be, by an additional
act, in accordance with the provisions of the Order no.
4363/06.09.1999 and the specifics of the University of Pitesti.

Art. 20 The Annex is an integral part of the Enrolment Agreement

b) Orice îngăduință din partea Universității nu poate fi
interpretată ca o renunțare la clauzele de exmatriculare și
pactele comisorii stipulate.
c) Contractul poate fi reziliat unilateral de Universitate pentru
neîndeplinirea obligațiilor de către student. În acest caz,
Universitatea este îndreptățită la plata de către studentul
internațional a debitelor acumulate și la plata  unor daune
materiale dacă se constată că Universitatea este prejudiciată
în interesele sale patrimoniale sau financiare, conform
regulamentelor și procedurilor de interes pentru studenți
publicate la adresa www.upit.ro, secțiunea STUDENȚI.
d) 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 nu achită
integral taxele în termenul stabilit.

ALTE CLAUZE
Art.15 Studentul internațional se obligă să respecte
prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea
în muncă.
Art.16 a) În termen de maximum 1 (un) an de la susținerea și
promovarea examenului de absolvire a Programului pregătitor
de limba română pentru cetățenii străini, absolventul declarat
admis își poate ridica diploma de la Secretariatul facultății.
b) În termen de maximum 2 (doi) ani de la susținerea și
promovarea examenului de licență / disertație / doctorat,
absolventul declarat admis își poate ridica diploma de la
Biroul Acte de studii din cadrul rectoratului. Depășirea acestui
termen implică o taxă de arhivare stabilită prin Hotărâre de
Senat.

Art.17 Nerespectarea de către studentul internațional a
îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine
atenţionarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în
regulamentele din Universitate la propunerea Consiliului
Facultăţii, aprobate de Rector, sau după caz, conform legilor
în vigoare. Sancţionarea aplicată, în funcţie de gravitatea
abaterilor, de repetarea lor şi de condiţiile în care au fost
săvârşite, poate fi contestată în termen legal de 30 de zile de
la data comunicării, la organul de conducere imediat superior.

Art.18 În situaţii litigioase, conflicte interpersonale,
comportament indecent privind relaţiile cu alţi studenţi sau
relaţiile dintre studenții internaționali şi cadre didactice, atât
studentul cât şi cadrul didactic se pot adresa organismului
abilitat de către Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii
pentru soluționarea acestora.

Art.19 Prezentul contract se completează în mod
corespunzător cu alte clauze contractuale, după caz, prin act
adițional, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
4363/06.09.1999 şi specificul Universităţii din Piteşti.

Art. 20 Anexa  face parte integranta din Contractul de studii.

.



The current agreement is concluded today ....…………………
in two original, identical counterparts, one for each of the
parties to the agreement and is valid as long as the contractor
is a student at the University of Pitesti, Faculty ……………......
..................................................................................................

An annex comprising the academic disciplines that the
student commits to study during each academic year will be
added annually to the current agreement.
A counterpart of the agreement will be kept by the University
of Piteşti in the personal file of the international student and
the other shall be kept by the student.

RECTOR,
Assoc. Prof. Dr. Eng. Dumitru CHIRLEȘAN
…………………………………………………...................

DEAN,
.........................................................................................

STUDENT,
…………………………….................................................

GDPR Information
By registering for the admission process, you entrust personal data to us.
We understand that it is a great responsibility and we strive to respect
your privacy rights. We know the importance of providing a secure
environment for the information we collect and give you the power to
make decisions about them. Please review our Privacy Policy by
accessing https://www.upit.ro/ro/relatii-publice/nota-privind-protectia-
datelor-cu-caracter-personal

I agree to the processing of personal data:
Yes      No

Prezentul contract se încheie astăzi…….......................…..., în
două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă
şi îşi păstrează valabilitatea pe perioada cât contractantul
este student la Universitatea din Piteşti, Facultatea
..................................................................................................
..................................................................................................

Prezentul contract se completează anual cu o anexă
cuprinzând disciplinele pe care studentul se obligă să le
urmeze în cursul respectivului an universitar.
Un exemplar din contract se păstrează de către Universitatea
din Piteşti, în dosarul personal al studentului internațional , iar
al doilea de către student.

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

DECAN,
.……………………..................……………..................

STUDENT,
……………………….........................……....................

Informare GDPR
Prin înscrierea la concursul de admitere, ne încredințați date cu caracter
personal. Înțelegem că este o mare responsabilitate și ne străduim să vă
respectăm drepturile de confidențialitate. Cunoaștem importanța
furnizării unui mediu sigur pentru informațiile pe care le colectăm și vă
oferim putere de decizie în privința acestora. Consultați politica noastră
despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând
https://www.upit.ro/ro/relatii-publice/nota-privind-protectia-datelor-cu-
caracter-personal

Îmi exprim acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter
personal:
Da Nu



Anexa 2
Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de licenţă

valabile în anul universitar 2018 - 2019
(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ............... și în ședința de Senat din data de ...............)

Nr.
crt. Facultatea Domeniul pentru studii

universitare de licenţă
Forma de

învăţământ Programul de studii Taxa anuală (lei)
2018-2019

1.
Facultatea de

Ştiinţe,
Educație fizică
și Informatică

35-0-01

Chimie ZI / 3 ani Chimie 3200
Chimie ZI / 3 ani Chimie medicală 3200
Psihologie ZI / 3 ani Terapie ocupaţională 3200
Ingineria mediului ZI / 4 ani Ingineria mediului 3700
Biologie ZI / 3 ani Biologie 3200
Ştiinţa mediului ZI / 3 ani Ecologie şi protecţia mediului 3200
Horticultură ZI / 4 ani Horticultură 3200
Sănătate ZI / 4 ani Asistenţă medicală generală 4500
Kinetoterapie ZI / 3 ani Kinetoterapie şi motricitate specială 3200
Inginerie electrică ZI / 4 ani Energetică și tehnologii nucleare 3700
Matematică ZI / 3 ani Matematică 3200
Informatică ZI / 3 ani Informatică 3200
Informatică ZI / 3 ani Informatică (la Râmnicu Vâlcea) 3200
Educaţie fizică şi sport ZI / 3 ani Sport şi performanţă motrică 3200
Educaţie fizică şi sport ZI / 3 ani Educaţie fizică şi sportivă 3200

2.

Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie

35-0-02

Ingineria autovehiculelor ZI / 4 ani Autovehicule rutiere 3700
Inginerie industrială ZI / 4 ani Tehnologia construcţiilor de maşini 3700
Inginerie şi management ZI / 4 ani Inginerie economică şi industrială 3700
Ingineria transporturilor ZI / 4 ani Ingineria transporturilor şi a traficului 3700

3.

Facultatea de
Electronică,

Comunicaţii şi
Calculatoare

35-0-03

Inginerie electronică şi
telecomunicaţii ZI / 4 ani Electronică aplicată 3700

Reţele şi software de telecomunicaţii 3700
Calculatoare şi tehnologia
informaţiei ZI / 4 ani Calculatoare 3700

Inginerie electrică ZI / 4 ani Electromecanică 3700

4.

Facultatea de
Ştiinţe

Economice și
Drept

35-0-04

Finanţe ZI / 3 ani Finanţe şi bănci 3200
Management Zi-FR/ 3 ani Management 3200 ZI / FR 2900

Administrarea afacerilor
Zi-FR/ 3 ani Economia comerţului, turismului şi serviciilor 3200 ZI / FR 2900

Zi/ 3 ani Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Rm.Vl.) -
ZI / 3 ani Administrarea afacerilor 3200

Marketing ZI / 3 ani Marketing 3200
Contabilitate Zi-FR/ 3 ani Contabilitate şi informatică de gestiune 3200 ZI / FR 2900
Economie şi afaceri internaţionale ZI / 3 ani Economie şi afaceri internaţionale 3200
Drept Zi-FR/ 4 ani Drept 3200 ZI / FR 2900
Ştiinţe administrative Zi-FR/ 3 ani Administraţie publică 3200 ZI

5.

Facultatea de
Ştiinţe ale
Educaţiei,

Științe sociale
și Psihologie

35-0-05

Ştiinţe ale educaţiei

ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 3200
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la C-lung) 3200

ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la
Alexandria) 3200

ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Rm.Vl.) 3200
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Slatina) 3200

Ştiinţe administrative ZI / 3 ani Asistenţă managerială şi secretariat -
ZI / 3 ani Asistenţă managerială şi secretariat (la Rm.Vâlcea) -

Studenți străini – an pregătitor-
limba română

ZI / 1 an Licență/ master / doctorand 220 euro/lună
Postliceal / liceal 180 euro/lună

Asistenţă socială ZI / 3 ani Asistenţă socială 3200
Psihologie ZI / 3 ani Psihologie 3200
Ştiinţe ale comunicării ZI / 3 ani Jurnalism 3200

6.

Facultatea de
Teologie,

Litere, Istorie și
Arte

35-0-06

Teologie

ZI / 3 ani Teologie ortodoxă asistenţă socială 3200

ZI / 3 ani
Teologie ortodoxă asistenţă socială (taxa adiţională pentru
studenții care frecventează la cerere disciplinele
facultative cu specific teologic)

1100

Limbă si literatură

ZI / 3 ani Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză) 3200

ZI / 3 ani Limba şi literatura franceză – limba şi literatura engleză 3200

ZI / 3 ani Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză (la
Rm. Vâlcea) 3200

ZI / 3 ani Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă:
Franceză / Spaniolă / Germană 3200

Limbi moderne aplicate ZI / 3 ani Limbi moderne aplicate 3200
Istorie ZI / 3 ani Istorie 3200
Arte vizuale ZI / 3 ani Artă sacră 3200
Muzică ZI / 3 ani Muzică 3200
Teatru și Artele spectacolului ZI / 3 ani Artele spectacolului (Actorie) 5300



Taxe  de  şcolarizare pentru programele universitare de masterat
valabile în anul universitar 2018 - 2019

(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ................ și în ședința de Senat din data de ...............)

Nr.
crt.

Facultatea
Domeniul de studii

universitare de
masterat

Programul de studii
Taxa anuală (lei)

2018-2019

1

Facultatea de
Ştiinţe,

Educație fizică
și Informatică

35-0-01

Biologie
Biologie medicală 3200
Conservarea şi protecţia naturii 3200

Ştiinţa mediului

Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului
(interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Horticultură) 3200

Monitorizare și protecția mediului (interdisciplinar cu domeniile:
Horticultură, Biologie) 3200

Horticultură Protecţia plantelor (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Știința
mediului) 3200

Chimie Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii (interdisciplinar cu
domeniile: Biologie, Fizică) -

Ştiinţe inginereşti aplicate Materiale şi tehnologii nucleare 3200

Ingineria mediului Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă (interdisciplinar cu domeniul
Știința mediului) 3200

Ştiinţa sportului şi
educaţiei fizice

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi 3200
Activităţi motrice extracurriculare şi curriculare 3200
Performanţă în sport 3200
Sport, turism şi activităţi de timp liber 3200
Organizare şi conducere în sport 3200
Comunicare – Jurnalism sportiv 3200

Informatică

Tehnici avansate pentru prelucrare a informaţiei (în limba engleză) 3200
Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei (Advanced
Techniques for Information Proccesing) 3200

Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software 3200

Matematică
Matematică aplicată 3200
Matematică didactică 3200

2

Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie

35-0-02

Ingineria autovehiculelor

Concepţia şi managementul proiectării automobilului 3200
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă (lb.engleză) 3200
Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de autovehicule -
Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie -

Inginerie industrială
Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă -
Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor 3200
Ştiinţa şi tehnologia materialelor (română-franceză) 3200

Inginerie şi management Managementul logisticii 3200
Ingineria transporturilor Transporturi şi siguranţă rutieră 3200

3

Facultatea de
Electronică,

Comunicaţii şi
Calculatoare

35-0-03

Inginerie electrică Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice 3200
Sisteme de conversie a energiei 3200

Inginerie electronic şi
telecomunicaţii

Electronica surselor autonome de energie electrică -
Inginerie electronică şi sisteme inteligente 3200
Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită -
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale 3200
Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere -

4

Facultatea de
Ştiinţe

Economice și
Drept

35-0-04

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate 3200

Contabilitate Contabilitate managerială şi audit contabil 3200
Management contabil şi informatică de gestiune 3200

Finanţe
Economie şi finanţe europene 3200
Sisteme bancare europene -
Management financiar-bancar și în asigurări 3200

Management

Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării -
Managementul strategic al resurselor umane 3200
Management strategic și dezvoltarea afacerilor (în limba engleză-
Strategic management and bussines development) 3200

Drept

Asistenţa juridică a întreprinderii -
Cariere juridice 3200
Instituţii juridice europene şi internaţionale -
Dreptul contenciosului 3200

Ştiinţe administrative Administraţie publică în contextul integrării europene 3200



Nr.
crt.

Facultatea
Domeniul de studii

universitare de
masterat

Programul de studii
Taxa anuală (lei)

2018-2019

5. Facultatea de
Ştiinţe ale
Educaţiei,

Științe sociale
și Psihologie

35-0-05

Ştiinţe ale educaţiei

Didactica limbilor  străine -
Consiliere educațională 3200
Educaţie timpurie (Pitești, Alexandria, Rm. Vâlcea) 3200
Management educaţional (Pitești, Slatina) 3200
Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice -

Sociologie
Managementul serviciilor sociale şi de sănătate 3200
Consiliere în asistenţa socială 3200

Psihologie Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie 3200
Ştiinţe ale comunicării Comunicare organizaţională 3200

6.

Facultatea de
Teologie,

Litere, Istorie și
Arte

35-0-06

Teologie

Apologetică şi duhovnicie 3200
Consiliere spirituală 3200
Ecumenism în noul context european 3200
Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual 3200
Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească 3200
Restaurarea icoanei, a picturii muraleşi de şevalet 3200

Filologie

Limbi moderne şi comunicare internaţională 3200
Literatura română modernă şi contemporană 3200
Structura limbii române actuale 3200
Traductologie - Limbaengleză 3200
Traductologie – Limba franceză 3200
Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române 3200
Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române (la Rm. Vâlcea) 3200
Limbă, cultură şi identitate în Europa 3200
Limbaje specializate și traducere asistată de calculator 3200

Istorie Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIV-XX) 3200
Muzică Educaţie muzicală contemporană 3200

Taxe  de  şcolarizare pentru programele de conversie profesională
valabile în anul universitar 2018 - 2019

(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ................. și în ședința de Senat din data de ..............)

Nr.
crt. Facultatea Domeniul de studii universitare

de licență Programul de studii Taxa anuală (lei)
2018-2019

1
Facultatea de Ştiinţe,

Educație fizică și
Informatică 35-0-01

Biologie Biologie 3200

Matematică
Matematică (3 semestre) 1300 / sem.
Matematică (4 semestre) 1300 / sem.

Informatică Informatică (3 semestre) 1400 / sem.
Informatică (4 semestre) 1400 / sem.

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă 3400

2 Facultatea de Teologie,
Litere, Istorie și Arte 35-0-06

Limbă și Literatură
Limba si literatura romana 3200
Limba si literatura engleza 3200
Limba si literatura franceza. 3200

Muzică Educaţie muzicală instrumentală 3200

3
Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei, Științe sociale

și Psihologie
35-0-05

Psihologie Psihologie 3200

Științe ale Educației Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar 3300



Taxe  de  şcolarizare pentru programele universitare de doctorat
valabile în anul universitar 2018 – 2019

(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de .............. și în ședința de Senat din data de .............. ...)

Nr. crt. Denumirea taxei
Taxă anuală

(lei)
2018-2019

1. Taxă de înscriere concurs admitere 100
2. Taxă de înmatriculare în anul I 100
3. Taxă școlarizare în cadrul Școlilor doctorale : Filologie, Biologie, Informatică, Matematică, 5000

4. Taxă de școlarizare în cadrul Școlilor doctorale Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică și
Interdisciplinară 6000

5. Taxă școlarizare în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport 6500
6. Taxă susținere teza de doctorat absolvent buget în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică și sport 4000
7. Taxă susținere teză de doctorat absolvent cu taxă în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport 4000

8. Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin buget în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi
sport 4000

9. Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul Școlilor doctorale 4000

10. Taxă susținere teza de doctorat absolvent buget în cadrul Școlilor doctorale Filologie, Biologie,
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară 5000

11. Taxă susținere teză de doctorat absolvent cu taxă în cadrul Școlilor doctorale Filologie, Biologie,
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară 5000

12. Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin buget în cadrul Școlilor doctorale Filologie,
Biologie, Informatică, Matematică, Interdisciplinară 5000

13. Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul Școlilor doctorale Filologie,
Biologie, Informatică, Matematică, Interdisciplinară 5000

14. Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul Școlilor doctorale Ingineria
autovehiculelor, Inginerie mecanică 1200 euro

15. Taxă an de prelungire studii doctorale în cadrul Școlilor doctorale Educaţie fizică şi sport, Filologie,
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară

80% din taxa de
studiu anuală

16. Taxă an de prelungire studii doctorale  în cadrul Școlii doctorale Biologie 40% din taxa de
studiu anuală

17. Taxă an de grație în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport 1000
18. Taxă an de amânare susținere teză de doctorat 500

19. Taxă an de grație în cadrul Școlilor doctorale Filologie, Biologie, Informatică, Matematică, Ingineria
autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară 500

20. Taxă abilitare cadre didactice și/ sau de cercetare provenite de la alte instituții din țară 6000

Taxe de şcolarizare pentru programele din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar valabile
în anul universitar 2018 - 2019

(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ................ și în ședința de Senat din data de ..............)

Taxa de admitere 100 lei

Nr. crt. Domeniul de studii Forma de
învăţământ Programul de studii

Taxa
anuală (lei)
2018-2019

1. Sănătate și asistență
pedagogică

ZI/3 ani Asistent medical generalist 2500
2. ZI/3 ani Asistent medical de farmacie 2500
3. Informatică ZI/2 ani Analist programator 2200
4. ZI/1,5 ani Tehnician echipamente de calcul 2000
5. Comerț ZI/2 ani Agent comercial 2200
6.

Economie
ZI/2 ani Asistent de gestiune 2200

7. ZI/2 ani Funcționar bancar 2200
8. ZI/2 ani Agent fiscal 2200
9.

Turism și alimentație
ZI/2 ani Agent de turism-ghid 2200

10. ZI/2 ani Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație 2200
11. ZI/1,5 ani Asistent manager unități hoteliere 2000
12. ZI/1,5 ani Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții 2000
13. Producție media ZI/2 ani Cameraman- fotoreporter 2200



Taxe  de  şcolarizare pentru programele de studii psihopedagogice Nivel I și Nivel II
valabile în anul universitar 2018 - 2019

(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de .............. și în ședința de Senat din data de .............)

TAXE pentru STUDENȚII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de
certificare pentru profesia didactică – MONOSPECIALIZARE, pentru anul universitar 2018 – 2019

Nr. crt. Denumirea taxei Valoarea taxei / tranșă
1. Transa I, sem. I, anul I 300 lei
2. Transa II, sem. II, anul I 300 lei
3. Transa III, sem. I, anul II 300 lei
4. Transa IV, sem. II, anul II 300 lei
5. Transa V, sem. I, anul III 200 lei
6. Transa VI, sem. II, anul III 200 lei

TOTAL 1600 lei

TAXE pentru STUDENȚII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de
certificare pentru profesia didactică - DUBLA SPECIALIZARE, pentru anul universitar 2018 – 2019

Nr. crt. Denumirea taxei Valoarea taxei / tranșă
1. Transa I, sem. I, anul I 300 lei
2. Transa II, sem. II, anul I 300 lei
3. Transa III, sem. I, anul II 300 lei
4. Transa IV, sem. II, anul II 300 lei
5. Transa V, sem. I, anul III 300 lei
6. Transa VI, sem. II, anul III 300 lei

TOTAL 1800 lei

TAXE pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de
extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică - MONOSPECIALIZARE,

ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt. Denumirea taxei Valoarea taxei / tranșă

1. Taxa înscriere 100 lei
2. Taxa înmatriculare 100 lei
3. Transa I 800 lei
4. Transa II 800 lei

TOTAL 1800 lei

TAXE pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de
extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică – DUBLĂ SPECIALIZARE,

ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt. Denumirea taxei Valoarea taxei / tranșă

1. Taxa înscriere 100 lei
2. Taxa înmatriculare 100 lei
3. Transa I 900 lei
4. Transa II 900 lei

TOTAL 2000lei

TAXE pentru MASTERANZII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL II
(aprofundare) pentru profesia didactică, pentru anul universitar 2018 – 2019

Nr. crt. Denumirea taxei Valoarea taxei / tranșă
1. Transa I, sem. I, anul I 400 lei
2. Transa II, sem. II, anul I 400 lei
3. Transa III, sem. I, anul II 300 lei
4. Transa IV, sem. II, anul II 300 lei

TOTAL 1400 lei

TAXE pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de
extensie pentru NIVELUL II (aprofundare) pentru profesia didactică ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru anul universitar 2018 – 2019

Nr. crt. Denumirea taxei Valoarea taxei / tranșă
1. Taxa înscriere 100 lei
2. Taxa înmatriculare 100 lei
3. Transa I 700 lei
4. Transa II 700 lei

TOTAL 1600 lei



TARIFE PENTRU CĂMINE ȘI CANTINĂ
valabile în anul universitar 2018 – 2019

(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ............... și în ședința de Senat din data de ............. ...)

1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor școlare
Nr.
crt. Categorie beneficiar Chirie loc/lună Contravaloare

utilităț i/loc/lună* TOTAL

1. -Studenți români bugetați
-Studenți din țările UE, SEE bugetați 60 80 140

2. - Studenți români cu taxă
- Studenți din țările UE, SEE cu taxă 120 80 200

3.

-Studenți români orfani de ambii părinți
-Studenți proveniți din casele de copii ori
plasament familial
-Studenți străini bursieri ai statului român
(an pregătitor limba română)

0 0 0

4. -Studenți bugetați cu părinți cadre didactice
-Studenți străini bursieri ai statului român 0 80 80

5.
Studenți străini în baza acordurilor
interuniversitare interdepartamentale,
programe mobilități (Erasmus, Erasmus +)

120 80 200

6. Studenți străini necomunitari, pe cont
propriu valutar 220 80 300

7.
Taxă de rezervare loc în cămin pentru
anul universitar 2018-2019 (se scade din
taxa de cazare a lunii octombrie)

- - 60

8.
Taxă de rezervare loc în cameră / magazie,
pe perioada vacanței, pentru ocuparea cu
bagaje

- - 20

2. Tarife cazare cadre didactice
1. Cazare permanentă în cameră cu mai multe

locuri – cadre didactice
- - 200

2. Cazare cu rezervare permanentă – cadre
didactice navetiste

- - 300

3. Cazare cu rezervare nepermanentă – cadre
didactice navetiste

- - 45 lei / zi /
persoană

4. Cazare cadre didactice din sistem, din afara
universității

- - 60 lei / zi /
persoană

3. Tarife cazări ocazionale
Nr.
crt. Categorie beneficiar TOTAL

1. Cazare candidați concurs admitere 40 lei / zi / persoană / loc cazare
2. Cazare nestandard, studenți în sesiunea de refacere 30 lei / zi / persoană / loc cazare

3. Cazare perioada de practică Cazare standard conf. elementelor de
la pct. 1 (proporțional cu zilele de practică)

4. Cazare grup organizat de studenți / elevi, din afara
universității

30 lei / zi / persoană / loc cazare

5. Cazare pentru studenți pe perioada vacanței de vară 250 lei / lună / persoană / loc cazare
6. Cazare cameră protocol cu două locuri 700 lei / lună / cameră

* Energia electrică este contorizată la nivelul fiecărei camere. Consumul până în 60 kw/lună/ cameră este inclus în tariful de cazare, peste această valoare,
contravaloarea consumului suplimentar se achită separat.

4. Preț meniu cantină
Nr.
crt. Tip meniu PREȚ

1. Cartelă preplătită 20 mese/lună 200 lei (10 lei/masă)
2. Meniul zilei 12 lei/masă
3. A la carte Conform listă prețuri

4. Cazare cămin studențesc cu demipensiune Tarif cămin + Valoare cartelă – 30 lei(trei mese
gratuite/lună)



ALTE TAXE
valabile în anul universitar 2018 – 2019

(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ................. și în ședința de Senat din data de ..............)
Nr.
crt. Denumirea taxei Valoarea taxei (lei)

2018-2019
1 Taxă de înscriere concurs admitere / Taxă înmatriculare în anul I 100/100

2 Taxă an de graţie (an refacere)
200 înscriere şi

40 pt. fiecare p.c.
nepromovat

3
Prima reînmatriculare
A doua reînmatriculare
A treia reînmatriculare

250
500
750

4 Examen de diferenta şi examene creditate 100

5 Pentru refacere an  terminal,  în cazul în care nu mai poate beneficia de an de grație și mai are
de promovat maxim 20 p.c.

taxă de reînmatriculare
cf.pct. 3  şi 40 lei pentru
fiecare p.c. nepromovat

6 Refacerea lucrarilor de laborator (2h) 50
7 Înmatriculare prin transfer pentru studenţii care vin la Universitatea din Piteşti 150

8 Taxa de transfer intern de la o specializare la alta în aceeaşi facultate sau de la o facultate la
alta facultate din Universitate sau de la o formă de învăţământ la alta 150

9 Taxa de transfer de la Universitatea din Piteşti la alte universităţi 250
10 Eliberare copii acte din arhivă 15/pagina
11 Taxă întrerupere studii la cerere (pentru studenţii “cu taxă” şi “fără taxă”) 300
12 Repetarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă/master 600

13 Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii “cu taxă” de la specializări
acreditate 300

14
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări acreditate
care au absolvit pe baza legii 84/1995 și pentru studenții din alte universitați care se înscriu
individual.

1500

15
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări acreditate
care au absolvit și nu au susținut examenul de finalizare studii în termen de un an de la
absolvire

400

16
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări acreditate
care au absolvit și nu au susținut examenul de finalizare studii în termen de doi ani de la
absolvire

700

17
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări acreditate
care au absolvit și nu au susținut examenul de finalizare studii în termen de trei ani de la
absolvire

1000

18 Duplicat diploma / certificat 500
19 Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă 200
20 Duplicat adeverință de finalizare a studiilor 200
21 Duplicat carnet de student 100
22 Taxă procesare dosar pentru obţinere viză CNRED pentru absolvenţii altor universităţi 100
23 Taxă eliberare programe analitice 300/an universitar
24 Taxă înscriere şi înmatriculare gradul I 350
25 Taxă înscriere şi înmatriculare gradul II 200

26 Taxă de logistică pentru absolvenții universitaților cu programe autorizate să funcționeze
provizoriu Minim 500

27 Taxă de confirmare a autenticităţii diplomei 100
28 Taxă de confirmare a autenticităţii foii matricole/suplimentului la diplomă 100

29 Taxă de arhivare pentru absolvenţii care nu au ridicat actele studii în maxim doi ani de la
susţinerea examenului de finalizare 300

30 Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru certificatul de absolvire a programului
de formare psihopedagogică Nivelul I 200

31 Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru certificatul de absolvire a programului
de formare psihopedagogică Nivelul II 200

32 Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru foaia matricolă aferentă certificatului
de absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul I 200

33 Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru foaia matricolă aferentă certificatului
de absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul II 200

34
Taxă efectuare stagiu depractică pedagogică(cf. Ordinului MEN nr. 3619/26.04.2018) Algoritm
de calcul: valoare taxă disciplină=valoare taxă punct de creditxnumăr de credite alocate
disciplinei

160



CENTRUL DE LIMBI STRĂINE LOGOS

valabile în anul universitar 2018 – 2019

(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ............. și în ședința de Senat din data de ...............)
Taxe evaluare lingvistică în vederea obținerii Atestatului LOGOS

Nr.
crt. Denumirea taxei Valoarea taxei

1. Taxă evaluare lingvistică în vederea obținerii Atestatului LOGOS
pentru studenții Universității din Pitești

70 lei

2. Taxă evaluare lingvistică în vederea obținerii Atestatului LOGOS
pentru studenții altor universități

100 lei

3. Taxă evaluare lingvistică în vederea obținerii Atestatului LOGOS
pentru cadrele didactice din Universitatea din Pitești

120 lei

4. Taxă evaluare lingvistică în vederea obținerii Atestatului LOGOS
pentru solicitanți externi

200 lei



Anexa 3

Listei posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I
al anului universitar 2018-2019

Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică
Departamentul de Științe ale Naturii

Nr.
crt. Poziția Funcția Nr. ore/săpt. Disciplinele postului

1. 8 Conferențiar  universitar 8,00 Chimia nemetalelor;Chimia metalelor; Chimie
coordinativa.

Facultatea de Mecanică și Tehnologie
1. Departamentul Autovehicule și Transporturi

Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

1.
7 Profesor universitar

Economicitatea autovehiculelor și protectia mediului – AR IV
Teoria si practica motoarelor de automobile – CMPA I

2.
13 Conferențiar universitar

Termotehnică – AR II + ITT II
Combustibili, lubrifianți și materiale de întreținere pentru
autovehicule – AR IV

2. Departamentul de Fabricație și Management Industrial

N
Nr.
crt.

Poziţia Funcţia Nr. ore/
Săpt. Disciplinele postului

1.
3 Profesor universitar 8,25 Tehnologia tratamentelor termice;Nanomateriale si

nanotehnologii;Tratamente termice.

2.
9 Conferențiar universitar 8,25

Proiectarea produselor;Ergonomia echipamentelor
logistice;Analiza valorii;
Proiectarea produselor – proiect;

3.
23 Șef de lucrări universitar 10,00

Cercetare operațională;Proiectarea produselor –
proiect;Toleranțe și control dimensional ;
Tehnologii de prelucrare mecanică 1.

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie electrică

N
Nr.
crt.

Poziţia Funcţia Nr. ore/
Săpt. Disciplinele postului

1.
14 Conferențiar  universitar 9,00

Procesoare digitale de semnal;
Procesarea digitala a semnalelor;
Limbaje de descriere hardware.

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Departamentul de Științe ale Educației

Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

1. 12 Conferențiar  universitar 8,00 Literatură pentru copii;Didactica limbii și literaturii române –
invatamant primar;Comunicare în limba română.

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
1. Departamentul de Limbă și Literatură, Istorie și Arte

Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

1. 49 Lector universitar 10,00 Analiza procesului scenic;  Atelier de creaţie teatrală;Regie;Arta
actorului.

2. 64 Asistent universitar 11,00 Arta actorului



2. Departamentul Limbi Străine Aplicate

Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

1. 9 Conferenţiar universitar 9,00
Tehnicile traducerii multimedia;Analiza şi mizele comunicării;
Teoria şi practica traducerii (C); Limba engleză pentru afaceri 1, 2;
Limba engleză pentru afaceri 3,4.

3.Departamentul Teologie

Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

1. 18 Lector universitar 10,00 Istoria artei universale şi româneşti; Teoria Generală a Restaurării;
Muzeologie.


