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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 122 din data 01.07.2019
cu privire la aprobarea Actului adițional la Contractul de studii pentru Colegiul Terţiar
Nonuniversitar, pentru anul școlar 2019-2020

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 01.07.2019,
Hotărăşte:
Art. 1 Aprobarea Actului adițional la Contractul de studii pentru Colegiul Terţiar Nonuniversitar, pentru
anul școlar 2019 -2020, (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………...........................................…/……………
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 elev(ă) la Colegiul Terțiar Nonuniversitar, domeniul ..................................................................……...
calificarea …..................……………………….………................................., regim de finantare fara taxa(buget) / cu taxă, denumit(ă) în
continuare ELEV*,
Convin de comun acord ca, în conformitate cu prevederile Art. 22 din CONTRACTUL DE STUDII nr________________ să intervină
prezentul act adițional care modifică și completează, începând cu data de 09.09.2019, respectivul contract de studii după cum urmează:
Art.1. a) Pentru anul universitar 2019-2020 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 18.10.2019
- a doua tranșă 50%
- se plătește până la data de 15.01.2020
b) Pentru plata integrală până la data de 18.10.2019 elevul beneficiază de o reducere de 5%.

c) Neplata taxei de școlarizare în acord cu termenele menționate mai sus, duce la suspendarea calității de elev până la
achitarea taxelor restante și la plata unei penalități de 100 lei indiferent de perioada de întârziere. În cazul neachitării la zi a taxelor de
școlarizare, un elev nu poate susține evaluările și nu se poate înscrie în anul academic/școlar următor. Neplata taxelor până la
finalizarea anului academic/școlar respectiv (30.09.2020), conduce la exmatricularea elevului.
Art.2. Elevii au dreptul la întreruperea studiilor și la retragerea de la studii în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind învățământul
preuniversitar și în acord cu Regulamentele proprii ale Colegiului UPIT.
Art.3. a) Contractul de studii încetează la momentul finalizării studiilor. Obligațiile născute până la data încetării trebuie executate în
condițiile contractuale.
b) Contractul poate fi reziliat unilateral de Universitate pentru neîndeplinirea obligațiilor de către elev. În acest caz, Un iversitatea este
îndreptățită la plata de către elev a debitelor acumulate și la plata unor daune materiale dacă se constată că Universitatea este prejudiciată
în interesele sale patrimoniale sau financiare.
c) Contractul încetează de drept în cazul în care elevul solicită retragerea de la studii, transferul la altă instituție de învățământ sau, în cazul
în care elevul este exmatriculat, la data exmatriculării.
d) Orice îngăduință din partea Universității nu poate fi interpretată ca o renunțare la clauzele de exmatriculare și pactele comisorii stipulate.
Art.4. Actele de studii în original/copii legalizate ale elevului vor rămâne la dosarul personal până la semnarea fișei de lichidare, în condițiile
menționate în contract.
Art. 5. Orice modificare a prezentelor clauze contractuale, inclusiv cele referitoare la regimul taxelor de studiu, se va realiza prin act
adițional î nsușit și semnat de părți.
Art. 6. Contractul de studii și actul adițional se completează cu dispozițiile documentelor elaborate de structurile UPIT și aplicabi le în cadrul
acesteia.
Art. 7. Prezentul Act adițional împreună cu anexele acestuia (Nota de informare generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal a
participanților la un program de studii în Universitatea din Pitești și Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelo r personale) fac
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 elevului.
RECTOR,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

DIRECTOR COLEGIU,
Conf.univ.dr.ing. Mădălina MARIAN

ELEV,
...............................................

.…………………………………..................

…………………………….................

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

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

* Consultați politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând https://www.upit.ro/ro/protectia-datelor-personale.

