
 

 

 

 

 
 

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 
 Nr. 15 din data 28 ianuarie 2013 

 
cu privire la aprobarea Regulamentul privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii 

studenţilor din Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiin ţe Economice, în cadrul proiectului cu titlul 

”Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor viitori economişti în scopul facilitării tranzi ţiei 

acestora de la şcoală la viaţa activă” 

 

 

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, şi ale Cartei Universităţii din Piteşti şi ţinând seama de: 
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, de Legea nr. 258/2007 privind 

practica elevilor şi studenţilor, 
- Ordinul nr. 3955/2008 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul 

programelor de studii universitare de licenţă şi masterat, 
- Proiectul cu titlul ”Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor viitori economişti în scopul 

facilitării tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, contract de finanţare POSDRU nr. 
109/2.1/G/81477 din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013,  

- Regulamentul privind activităţile profesionale studenţeşti al Universităţii din Piteşti, Senatul 
Universităţii din Piteşti, în şedinţa din 28.01.2013 

 
 

Hotărăşte: 
 
 

Art.1  Aprobarea Regulamentului privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii 
studenţilor din Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice în cadrul proiectului cu 
titlul ”Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor viitori economişti în scopul facilitării 
tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, contract de finanţare POSDRU nr. 
109/2.1/G/81477 din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013. 
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Art.2  Consiliul de Administraţie, prof. univ. dr. Mihaela DIACONU, manager de proiect  şi director 
Centrul de consiliere şi orientare profesională vor  duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei 
hotărâri. 
 
 

    PREŞEDINTELE SENATULUI,           Consilier juridic, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA               Jr. Doina Moraru  


