
 

 

 

 

 
 

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 

Nr. 173 din data 26 septembrie 2014 

 

cu privire la modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Regulamentului privind acordarea de 

burse şi alte forme de sprijin pentru studenţi Universităţii din Piteşti 

 

În conformitate cu prevederile H.G. 185/2013 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 şi ale Regulamentului privind acordarea de 

burse şi alte forme de sprijin pentru studenţi Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti, în 

şedinţa din 26.09.2014,  

 

Hotărăşte: 

 
 

Art. 1 Aprobarea propunerii domnului prof. univ. dr. Constantin Drăghici, Prorector pentru relaţii cu 

studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic, de modificare şi completare a Normelor de 

aplicare a Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin pentru studenţi 

Universităţii din Piteşti, după cum urmează:  

I. La Cap. 4. Bursa specială, acordată din venituri proprii, art. 4.1. va avea următorul conţinut: 

4.1. Pot beneficia de burse speciale din veniturile proprii ale universităţii: 

� salariaţi ai Universităţii din Piteşti, fără studii superioare, care sunt şi studenţi ai 

universităţii pentru prima dată la programele de studii universitare de licenţă/masterat, în 

acelaşi domeniu; 

� copii ai salariaţilor Universităţii din Piteşti, studenţi la programele de studii universitare de 

licenţă/masteat, pentru un singur program, în acelaşi domeniu; 

� studenţi la programele de studii universitare de licenţă/masterat la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, cu taxă, dar care îndeplinesc concomitent următoarele cerinţe: 
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- media generală a anului anterior sau a mediei de admitere mai mare sau egală cu 8,00; 

- studenţi la programele de studii universitare de licenţă/masterat, membri ai aceleiaşi 

familii (fraţi, surori) care sunt înmatriculaţi la universitate, a căror familie nu 

realizează pe ultimele 3 luni un venit mediu lunar pe membru de familie mai mare 

decât salariul minim pe economie; 

- studenţi la programele de studii universitare de licenţă/masterat căsătoriţi şi care sunt 

înmatriculaţi ambii la universitate şi au în întreţinere cel puţin un copil, a căror familie 

nu realizează pe ultimele 3 luni un venit mediu lunar pe membru de familie mai mare 

decât salariul minim pe economie; 

- nu obţin altă categorie de bursă (de performanţă, de merit, de ajutor social). 

 Această categorie de bursă se utilizează pentru plata taxei de şcolarizare în anul universitar în 

care este obţinută. 

II. La Cap. 8. Prevederi speciale, art. 8.1. va avea următorul conţinut: 

8.1. Listele nominale cu studenţii de la programele de studii universitare de licenţă/masterat 

bursieri se vor întocmi conform modelului din Anexa 6.a, 6.b., 6.c., în trei exemplare 

originale, 1 exemplar se depune la Secretarul şef din universitate, 1 exemplar la 

Compartimentul Activităţi Sociale (inclusiv în format electronic), iar 1 exemplar la destinaţia 

facultăţii. Listele se depun, pentru semestrul I, în termenul prevăzut de Anexa 4, iar pentru 

semestrul al II-lea - în prima săptămână de activităţi didactice. De asemenea, listele nominale 

cu studenţii de la programele de studii universitare de licenţă/masterat bursieri se semnează de 

către decanul facultăţii, pe baza situaţiei elaborată de secretariatul facultăţii, la propunerea 

Comisiei de atribuire a burselor în facultate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, însoţite 

de procesul verbal de atribuire, semnat de membrii comisiei. 

III. Se introduce un nou articol: 

8.5. În situaţia în care se constată că diplomele de bacalaureat / licenţă / masterat au fost obţinute 

fraudulos, cuantumul burselor primite se va restitui în termenul stabilit de comun acord cu 

persoana în cauză. În caz contrar se va proceda la sesizarea instanţei de drept competentă să 

soluţioneze cazul. 

Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 
 

                          Consilier juridic, 

                   Jr. Doina Moraru 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 


