
 

 

 

 

 
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 

 Nr. 14 din data 28 ianuarie 2013 
 

cu privire la aprobarea hotărârii Consiliului de Administraţie 

 de completare a Regulamentului acordării de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi 

ai Universităţii din Piteşti 
 

În conformitate cu prevederile H.G. 536/2011 cu modificările şi completările ulterioare privind 
organizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, anexa 3, punctul 36 prin care se instituţionalizează 
Universitatea din Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti, ţinând cont de Ordinul nr. 3666/2012 privind 
aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului şi ale Regulamentului acordării de burse şi alte 
forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti, aprobat de Consiliul de 
Administraţie in data de 09 iulie 2012, Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa din 28.01.2013 

 

Hotărăşte: 
 

Art.1  Aprobarea hotărârii Consiliului de Administraţie, privind completarea cu noi reglementări a 
Regulamentului acordării de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai 
Universităţii din Piteşti, după cum urmează: 
-  Art.9 din Regulamentul acordării de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi 

ai Universităţii din Piteşti se completează cu un nou aliniat “e”, cu următorul conţinut: 
“Bursele sociale ce se acordă în condiţiile prevederilor prezentului regulament pot fi 
cumulate cu celelalte burse acordate în condiţiile legii”, 

- Cap. 3, pct. 3.2 din Metodologia şi criteriile de acordare a burselor în Universitatea din 
Piteşti, anexă la Regulamentul acordării de burse şi alte forme de sprijin material pentru 
studenţi ai Universităţii din Piteşti, se completează cu un nou aliniat “b”, având următorul 
conţinut: “În situaţia în care nu se înregistrează solicitări pentru acordare de burse de 
ajutor social, bursele de merit pot fi acordate peste cuantumul reglementat de prevederile 
prezentului regulament, dar nu mai mult de 10%, eventualul fond r ămas disponibil putând 
fi redistribuit altor facult ăţi”. 

Art.2 Consiliul de Administraţie, Prorectorul pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-
economic, facultăţile şi întreaga comunitate universitară vor  duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei 
hotărâri. 
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