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REGULAMENT
privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material
pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti
Art. 1. În Universitatea din Piteşti, studenţii de la cursurile de zi, studii universitare de
licenţă, masterat şi doctorat, înmatriculaţi în calitate de cetăţeni români şi străini cu domiciliul
stabil / flotant în România, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau cu taxă, în
conformitate cu prevederile:
 Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, republicată;
 H.G. nr. 445/1997, privind criteriile generale de acordare a burselor şi altor forme de
sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi;
 H.G. nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la H.G. nr. 445/1997, privind
criteriile generale de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi
cursanţii din învăţământul de stat, cursuride zi;
 H.G. nr. 1004/2002, privind stimularea elevilor şi studenţilor care au obţinut distincţii la
olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor
care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare;
 Legii nr. 441/18.07.2001, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă;
 Legii nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare;
 H.G. nr. 844/2008, privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii,
masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de
specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine
etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum
şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de
învăţământ de stat din România;
 Ordinul MEN nr. 5159/05.12.1998, privind unele reglementări pe linie şcolară a
studenţilor sportivi de performanţă care participă la acţiuni de pregătire şi competiţii sportive de
interes naţional şi internaţional;
 Ordinul MECTS nr. 3666/2012, privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor
studentului;
 Cartei Universităţii din Piteşti;
 Ordin MEN nr. 3392/27.02.2017, privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a
burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior d e
stat, învățământ cu frecvență;
 Ordin MEN nr. 4104/21.06.2017, privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul
ministrului educației naționale nr. 3392/27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de
acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învăț ământul
superior de stat, învățământ cu frecvență.
- pot beneficia de bursă de performanţă, bursă de merit, bursă socială şi alte forme de
sprijin material primite de la bugetul de stat, autorităţi locale, agenţi economici sau bancari,
fundaţii etc., precum şi din venituri proprii.
Art. 2. Din resursele proprii extrabugetare, Universitatea din Piteşti poate acorda burse
speciale din venituri proprii, al căror număr, cuantum şi criterii de acordare se stabilesc de
Consiliul de Administraţie şi se aprobă de Senatul universităţii, conform Anexei 5.
Art. 3. Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la
bugetul de stat şi din venituri proprii extrabugetare, departajarea studenţilor după: vârstă, sex,
religie, rasă, naționalitate, cetățenie, orientare sexual, apartenenţa politică a candidatului sau a
familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia
europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții d e învățământ, studiile efectuate în
străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.

Art. 4. Bursele de performanţă, bursele de merit şi de ajutor social se plătesc beneficiarilor
prin sistemul de carduri.
Art. 5. Studenţii de pretutindeni de origine română şi cei străini, bursieri ai statului român,
primesc burse dintr-un fond special destinat acestora, alocat de la bugetul statului. Cuantumul
acestor burse se stabileşte de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
Art. 6. Studenţii Universităţii din Piteşti pot beneficia de burse, subvenţii sau credite de
studii pe bază de contract încheiat de aceştia cu agenţii economici sau bancari, ori cu alte persoane
juridice sau fizice, în condiţiile legii. De asemenea, personalităţi sau fundaţii naţionale şi
internaţionale pot acorda burse care să le poarte numele, atribuite studenţilor prin concurs.
Art. 7. În Universitatea din Piteşti atribuirea de burse studenţeşti se face de către Comisia
de acordare a burselor, formată din prorectorul pentru “relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul
socio-economic” – preşedinte, secretarul şef, şeful serviciului economic, consilierul juridic, şeful
Compartimentului social, reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie al universităţii,
cu următoarele atribuţii:
- stabilirea regulamentului şi a normelor de aplicare privind acordarea de burse şi alte forme
de sprijin material, care se supun avizării Consiliului de Administraţie şi aprobării Senatului;
- repartizarea fondului de burse pe facultăţi ;
- transmiterea informaţiilor către facultăţi şi monitorizarea aplicării corecte a reglementărilor
legale;
- medierea unor cazuri deosebite (la solicitarea facultăţilor/studenţilor);
La nivelul fiecărei facultăţi se constituie Comisia de atribuire a burselor în facultate, în
următoarea alcătuire: decanul/prodecanul cu probleme sociale – preşedinte, secretarul facultăţii,
reprezentantul studenţilor în Consiliul facultăţii şi alţi membri ai Consiliului facultăţii desemnaţi de
Consiliul facultăţii, cu următoarele atribuţii:
- repartizarea fondului alocat facultăţii şi a numărului de burse, pe categorii de burse,
specializări şi ani de studiu;
- întocmirea listelor nominale cu studenţii bursieri cu burse de performanţă, de merit în
ordinea mediilor, pe ani de studiu şi categorii de burse;
- analizarea cererilor pentru burse şi ajutoare sociale şi ierarhizarea solicitărilor în funcţie de
criteriile generale şi cele specifice suplimentare stabilite de către comisie;
- validarea listelor nominale cu studenţii bursieri, în Consiliul facultăţii;
- rezolvarea eventualelor contestaţii;
- propunerea burselor speciale din venituri proprii;
- monitorizarea aplicării corecte a regulamentului şi a normelor de aplicare privind
acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobate corespunzător reglementărilor în
vigoare.
Art. 8. În Universitatea din Piteşti, conform legii, fondurile pentru burse şi protecţie socială
a studenţilor se alocă în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de
studii.
Studenţii beneficiază de burse de performanţă sau de merit pentru stimularea excelenţei,
precum şi de burse sociale, burse speciale din venituri proprii pentru susţinerea financiară a
studenţilor cu venituri reduse.
Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de catre CNFIS, ţinând seama de
faptul ca acestea trebuie să acopere cheltuielile de masă şi cazare.
La nivelul facultăţii, fondul de burse alocat de la bugetul de stat, aprobat de Consiliul de
Administraţie anticipat începerii anului universitar, se comunică conform Anexei 1, parte
integrantă a prezentului regulament, repartizându-se pe următoarele categorii de burse:
 Fond pentru burse de performanţă şi de merit;
 Fond pentru burse de ajutor social.

Art. 9. Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12
luni).
Bursa de performanţă, se acordă începând cu anul II de studiu, pentru 12 luni consecutive,
începând cu data atribuirii, inclusiv pe perioada vacanţelor.
Bursa de merit, se atribuie pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în anul universitar
precedent şi a rezultatelor concursului de admitere, conform criteriilor menţionate la capitolul 2 ale
normelor de aplicare privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, la prezentul
regulament.
Bursa de ajutor social, se acordă la cerere, în funcție de situația materială a studenților,
conform precizărilor din OMEN 3392/27.02.2017, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Studenților înmatriculați în ultimul an de studio al ciclurilor de licență sau de master care
beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, li se va/vor
acorda același tip de bursă/burse până la finalizarea anului respective, adică până în luna
septembrie, indiferent de momentul în care susțin examenul de finalizare a studiilor.
Art. 10. Bursele de ajutor social se atribuie și pe perioada vacanțelor dacă studenții
beneficiari se află într-una din următoarele situații:
a) Studenţii orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s -a dispus ca măsură de
protecție plasamentul, și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli
rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză
chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care Senatul universității le
poate lua în considerare.
Art. 11. (1) Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale
obţinute în sesiunile de examene ale anului premergător celui în care solicită bursa.
(2) Pentru a putea beneficia de bursă de merit studenţii trebuie să obţină minimum 60 de
unităţi de credit în anul precedent la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ.
Media generală se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute, ponderile fiind numărul de
credite acordate fiecărei discipline.
(3) În cazul în care studentul obţine peste 60 de unităţi de credit din disciplinele prevăzute
pentru anii următori, creditele suplimentare vor fi raportate la calculul mediei generale a anului
pentru care optează studentul.
(4) Evaluarea şi creditele aferente unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată
pentru un singur an.
Art. 12. Condiţia obligatorie pentru menţinerea burselor de merit în semestrul al II-lea al
unui an universitar este cumularea a cel puţin 20 unităţi de credit la disciplinele obligatorii si
opţionale programate, conform planurilor de învăţământ, în sesiunea de evaluări finale din iarnă.
Art. 13. Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical (dovedit cu acte medicale) în timpul
sesiunii de examene din iarnă îşi păstrează bursa şi în semestrul al II-lea.
Art. 14. Studenții la programele de studii universitare de masterat pot beneficia de burse în
condițiile prevăzute de lege.
Art. 15. Un student poate beneficia în cursul unui an universitar de o singură categorie de
bursă, din structura celor de performanţă sau de merit. Pentru a se evita acordarea mai multor
categorii de burse aceluiaşi student care urmează două sau mai multe facultăţi (specializări) în
instituţii de învăţământ superior de stat, atribuirea bursei se va face la facultatea (specializarea) care
gestionează diploma de bacalaureat/licenţă în original.

Art. 16. Cuantumul tuturor formelor de burse constituie sume nete de plată şi se stabilesc la
începutul anului universitar de către Consiliul de Administraţie al Universităţii. Cuantumul se poate
revizui la începutul semestrului al II-lea sau pe parcursul anului universitar, în condiţiile
suplimentării de către M.E.N. a fondului de burse sau a reducerii numărului de studenţi cu drept de
bursă.
Urmare analizelor efectuate, Consiliul de Administraţie al universităţii aprobă aplicarea
următoarelor categorii de burse, în cuantumurile prevăzute de Anexa 1, astfel:
- bursa de performanţă;
- bursa de merit;
- bursa de ajutor social;
- bursa specială din venituri proprii;
- burse speciale (oferite de: Consiliul Local/Consiliul Judeţean, agenţi economici, etc.) care
se acordă ca burse de ajutor social în cuantum ce se comunică după sedinţa specială a
CL/CJ/agentului economic ofertant. Categoriile de burse oferite de CL/CJ nu se acordă în filiale.
Art. 17. Numărul burselor ce se pot acorda într-un an universitar se stabileşte de fiecare
facultate în limita fondurilor repartizate, pe baza cuantumurilor comunicate prin Anexa 1. În cadrul
facultăţii, repartizarea numărului de burse pe forme de şcolarizare, specializări şi ani de studiu se
face proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi pe locuri subvenţionate din învăţământul de
licenţă şi învăţământul de masterat.
Bursele de ajutor social, se acordă avându-se în vedere situația socială a veniturilor nete
lunare realizate de către familia studentului.
După repartizare, Consiliul de Administraţie aprobă numărul de burse acordate de fiecare
facultate.
Bursele de merit rămase neacordate în cadrul facultăţii se pot transforma în burse sociale.
Sumele de bani rămase neacordate ca ajutoare sociale la nivelul facultăţii vor fi redistribuite
altor facultăţi de către Comisia de atribuire a burselor de la nivelul universităţii.
Art. 18. Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează o a doua specializare sau studenţii
care îşi continuă studiile pot beneficia de burse de la bugetul de stat sau din venituri proprii
extrabugetare ale universitatii cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu
depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care
urmează să beneficieze de bursă.
Art. 19. Bursele, cu excepţia celor de performanţă, nu se atribuie studenţilor pe perioada cât
aceştia sunt plecaţi în străinătate, decât dacă deplasarea lor este justificată de activităţile ştiinţifice,
academice sau sportive desfăşurate.
Art. 20. Studenţii transferaţi de la o specializare la alta în cadrul aceleiaşi facultăţi sau de la
o facultate la alta, pot primi burse începând cu anul următor celui de promovare a evaluarilor finale
şi examenelor de diferenţă stabilite, dacă îndeplinesc condiţiile pentru a primi bursă, prevăzute în
prezentul regulament.
Art. 21. Studenţii bursieri care, din motive medicale, au prelungire de şcolarizare, pot primi
burse pe baza mediei realizate în anul de studiu promovat anterior celui pe care pe care îl repetă şi
în funcţie de veniturile nete pe membru de familie (pentru bursa socială).
Art. 22. Bursele de performanţă, bursele de merit, bursele sociale, precum şi bursele
speciale de studii (din venituri proprii) acordate studenţilor, pot fi retrase temporar sau definitiv de
către Consiliul de Administraţie, la propunerea Consiliul facultăţii pentru abateri grave de la
normele disciplinei universitare, pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate în parte.
Art. 23. Studenţii exmatriculaţi din facultate pentru motive care le sunt imputabile sunt
obligaţi să restituie contravaloarea bursei primite în cursul şcolarizării. Nu sunt obligaţi la aceasta

studenţii care s-au retras de la cursuri pentru motive de boală dovedite cu acte medicale avizate de
comisii de specialitate.
Art. 24. Studenţii pot contesta în scris hotărârea Comisiei de atribuire a burselor în termen
de 3 (trei) zile lucrătoare de la afişarea acesteia. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de
atribuire a burselor în termen de cel mult 3 (trei) zile, de la depunerea acestora.
Art. 25. Prezentarea unor documente doveditoare false, în scopul obţinerii de burse, atrage
după sine exmatricularea şi răspunderea materială şi/sau penală a celui în cauză.
Art. 26. Normele de aplicare privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material
prezintă criterii generale de atribuire a burselor de performanţă, de merit, sociale, precum şi a
burselor speciale din venituri proprii. În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului
regulament, fiecare facultate elaborează norme de aplicare proprii privind acordarea burselor.
Normele de aplicare proprii facultăţii, se aprobă de către Consiliul facultăţii.
Art. 27. Prezentul regulament a fost revizuit în conformitate cu reglementările legale
în vigoare şi se aplică începând cu semestrul II, anul universitar 2016-2017, după aprobarea
acestuia, la propunerea Consiliului de Administraţie, de către Senatul Universităţii din Piteşti.

NORME DE
APLICARE
a Regulamentului privind acordarea de burse şi alte
forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii
din Piteşti

NORME DE APLICARE
a Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme
de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti

Cap. 1. Bursa de performanţă.
1.1. Bursa de performanţă se atribuie studenţilor de la programele de studii universitare de
licență/master cu performanţe deosebite, pe baza cumulării la criteriul a), a cel puţin două dintre
următoarele criterii:
a) media la învăţătură a anului anterior - minim 9,50;
b) locurile I, II, III obţinute la sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti;
c) membru activ în cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică din domeniu;
d) recunoaştere ştiinţifică prin brevete de invenţie – inovaţie, distincţii, diplome de merit, etc.;
e) performanţe sportive:
- locurile I – III la Campionatele Naţionale, Campionatele Naţionale Universitare;
- locurile I – IV la Campionatele Universitare Internaţionale, Campionatele Europene,
Mondiale şi Jocuri Olimpice.
f) publicaţii ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional;
g) altele specifice fiecărei facultăţi.
1.2. Bursa de performanţă se acordă începând cu anul al II-lea de studii, pentru o perioadă de 12
luni consecutive începând cu data atribuirii, inclusiv pe perioada de vacanţă şcolară şi nu este
condiţionată de obţinerea altei categorii de burse.
1.3. Cuantumul bursei de performanță este mai mare decât cuantumul bursei de merit și este
precizat în Anexa 1 din Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material.
1.4. Fondul alocat burselor de performanţă este inclus în fondul comun bursă de performanţă –
bursă de merit.
Cap. 2. Bursa de merit.
2.1. Bursa de merit se acordă studenţilor de la programele de studii universitare de licență/master cu
rezultate deosebite la învăţătură - integralişti1 - care nu beneficiază de bursă de performanţă,
începând cu anul I de studiu.
2.2. Numărul studenţilor dintr-o facultate care pot beneficia de bursă de merit se calculează în
raport cu cuantumul bursei şi fondul alocat pentru burse de merit, care se încadrează între 50- 60 %
din fondul general pentru burse alocat facultăţii din fonduri bugetare.
2.3. Acordarea burselor de merit se face după acordarea burselor de performanţă, în ordinea
descrescătoare a mediei generale ponderate (evaluări finale, verificări, proiecte) de la disciplinele
obligatorii şi opţionale, obţinută în anul precedent, respectându-se următoarele cerinţe:
a) media minimă de acordare a bursei de merit este 7,00 (şapte);
b) numărul burselor de merit nu poate depăşi pe cel aprobat de Consiliul facultăţii, stabilit în funcţie
de alocaţia bugetară.
2.4. Bursele de merit se revizuiesc la sfârşitul semestrului I de studiu. În cazul studenţilor /
masteranzilor care, în urma sesiunii de evaluări din iarnă, nu au acumulat cel puţin 20 de unităţi de
credit provenite de la disciplinele obligatorii şi opţionale programate conform planurilor de
1

Prin “integralist” se înţelege studentul / masterandul care, la încheierea situaţiei şcolare din anul precedent, a acumulat
60 de unităţi de credit provenite de la disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al anului
respectiv.

învăţământ, bursele de merit acordate până la finele semestrului I, se retrag, neacordându-se, în
semestrul următor.
Eventualele fonduri disponibilizate se redistribuie studenţilor de pe listele întocmite iniţial şi
care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 2.3., lit. a) şi b).
2.5. Bursele de merit acordate studenţilor de la programele de studii universitare de licență/master
orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, celor bolnavi TBC, celor aflaţi în
evidenţa unităţilor medicale, suferinzilor de diabet, boli maligne, sindromul de malabsorbţie gravă,
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică,
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, celor infestaţi cu virusul HIV sau SIDA, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular, nu se revizuieşte după sesiunea de evaluari finale din iarnă.
2.6. În cazul în care, la anumite specializări sau ani de studiu, fondul de burse de merit nu poate fi
utilizat integral, partea neutilizată se redistribuie altor specializări sau ani de studiu din cadrul
facultăţii, proporţional cu numărul de studenţi ai acestora. Dacă şi după această redistribuire rămân
burse de merit nealocate, fondul aferent se redistribuie altor facultăţi.
2.7. Pentru anul universitar curent, cuantumul bursei de merit este conform cu prevederile Anexei 1,
parte integrantă a regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru
studenţi ai Universităţii din Piteşti.
Cap. 3. Bursa de ajutor social din fonduri de la bugetul statului.
3.1. Bursa de ajutor social se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), sau ocazional,
potrivit pct. 3.7.
3.2. Fondul pentru burse de ajutor social reprezintă 40-50% din fondul total de burse alocat de la
bugetul de stat, facultăţii, prin Anexa 1. Astfel, 98% din acest fond se distribuie sub forma burselor
de ajutor social, iar 2%, sub formă de burse ocazionale.
3.3. Bursa de ajutor social cu caracter permanent, se acordă pe durata anului de studiu (12 luni)
categoriilor de studenți precizate în Art. 10 din Regulament.
3.4. (1) În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună la secrtetariatul facultății
următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de
burse oferite: cerere tip (Anexa 2); declarație tip pe propria răspundere (Anexa 3), însoțite de:
a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care
niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe proprie răspundere în acest
sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru.
b) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu
respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială
este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților.
d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte
evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul .
(2) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea
vârstei de 26 de ani luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, r espectiv al
membrilor familiei aflate în grija studentului soție, copii dacă este cazul, luând în calcul: a)
veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit Legii Nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare; b) pensii le, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii,
văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în
gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile
de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind

sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare; c) venituri obținute din
activități agricole conform prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare; d)
alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru
copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; e) alocații de plasament în conformitate
cu Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; f) venituri obținute
din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizația pentru incapacitatea temporară de
muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare g) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de
sprijin cu destinație specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri
externe nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la alte persoane, cu excepția
indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizațiile pentru: risc
maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav; h) veniturile realizate din
valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin centrele de colectare, în vederea
dezmembrării, care fac obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte
fonduri publice; i) drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen
redus, studenții și elevii unităților de învățământ din sectorul de apăra re națională, ordine publică și
siguranță națională și persoanele civile, precum și cele ale gradaților și soldaților concentrați sau
mobilizați; j) orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul OUG nr. 44/2008 aprobată de Legea
182/2016; k) orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală. l) Dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se
realizează prin raportarea acestora la 12.
(3) În cazul în care studentul a împlinit vârsta de 26 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va
calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia, și al persoanelor pe care le are în grijă,
precum copii, soție etc., în conformitate prevederile legale în vigoare.
3.5. Studentul de la programele de studii universitare de licență/master care beneficiază de bursa de
ajutor social are obligaţia să anunţe facultatea de modificarea nivelului veniturilor nete pe membru
de familie imediat ce intervine această situaţie. În caz contrar se va proceda la restituirea sumelor
actualizate.
3.6. Nu se acordă bursa de ajutor social studenţilor de la programele de studii universitare de
licență/master care nu au îndeplinit condiţiile de promovare în an superior, în anul în care îl repetă,
cu excepţia studenţilor de la programele de studii universitare de licență/master care, din motive
medicale, au primit prelungire de şcolarizare.
3.7. Bursa de ajutor social ocazional (BASO), în cuantumul unei burse lunare de ajutor social, se
poate acorda indiferent dacă studentul mai beneficiază de o altă categorie de bursă, la cerere, pe
baza documentelor justificative:
a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se
poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca
măsură de protecție plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio -economic, a
căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de
bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional.
Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an
universitar;
b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau
studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mici decât salariul de bază
minim net la nivel națio nal, și constă într -o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru
procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului
universitar pentru fiecare copil născut.
c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul
unui membru al familiei studentului(ei). Prin membru de familie se înțelege soţ, soţie, copil. În

cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri,
bursa de acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.
3.8. Bursa de ajutor social ocazional se atribuie pe baza cererii aprobată de Comisia de atribuire a
burselor din facultate, pe baza următoarelor documente:
a) acte doveditoare privind veniturile nete ale familiei;
b) certificat medical şi copie de pe certificatul de naştere al copilului şi al mamei (pentru
bursa de ajutor social în caz de maternitate);
c) copie de pe certificatul de deces (pentru bursa de ajutor social în caz de deces).
3.9. Cuantumul bursei de ajutor social este reglementat conform art. 16 din Regulamentul privind
acordarea de burse şi alte forme de sprijin material.
Cap. 4. Bursa specială, acordată din venituri proprii.
4.1. Pot beneficia de burse speciale din veniturile proprii ale universităţii:
 salariaţi ai Universităţii din Piteşti, fără studii superioare, care sunt și studenți ai universității
pentru prima dată la programele de studii universitare de licență/masterat, în același domeniu;
 copii ai salariaților Universității din Pitești, studenţi la programele de studii universitare de
licență / masterat, pentru un singur program, în același domeniu;
 studenţi la programele de studii universitare de licență/masterat la forma de învăţământ cu
frecvență, cu taxă, dar care îndeplinesc concomitent următoarele cerințe:
• media generală a anului anterior sau a mediei de admitere mai mare sau egală cu 8,00;
• studenţi la programele de studii universitare de licență/masterat, membrii 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 licență/mas terat 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.
4.2. bursa specială acordată din venituri proprii se alocă funcţie de disponibilităţile financiare, ale
fiecărei perioade pentru care se solicită, în cuantum de până la 50% din taxa de studii, la propunerea
Consiliului de Administraţie şi aprobării procentului anual de către Senatul Universităţii, pentru
fiecare an universitar al perioadei 2012-2016.
4.3. Documentele în baza cărora, se solicită, se aprobă şi se asigură onorarea acesteia, precum şi
circuitul, responsabilităţile şi competenţele specifice, sunt cele prevăzute în Anexa 5.
4.4. Activităţile prevăzute în Anexa 5, poz.1÷6, se desfăşoară în perioada 01-31 octombrie a anului
universitar curent.
4.5. După parcurgerea cerinţelor prevăzute în Anexa 5, poz. 6, cererile aprobate de Rectorul
Universităţii din Piteşti, se preiau, prin grija secretariatului Prorectorului pentru relaţii cu studenţii,
absolvenţii şi mediul socio-economic, pe bază de evidenţe şi semnătură de preluare şi se
gestionează de către Compartimentul „Activităţi sociale” - responsabilul pentru problematica
burselor studenţeşti. Operaţiunile se desfăşoară în perioada 01-10 noiembrie a anului universitar
curent.
4.6. Operaţiunile prevăzute în Anexa 5, pct. 7, se efectuează prin grija Serviciului Economic, în
termenul prevăzut de regimul beneficierii de prevederi de la pct. 4.2.

4.7. La data de max.15 noiembrie a anului universitar curent, întreg procesul de solicitări şi
acordare a burselor speciale din venituri proprii este încheiat. Nerespectarea condiţiilor şi
termenelor reglementate de prezenta, indiferent de motivul invocat de oricare potenţial beneficiar,
atrage după sine recunoaşterea vinovăţiei de către cel în cauză, astfel încât, o nouă solicitare, în
condiţiile prevăzute de aceasta nu poate fi adresată decât în următorul an universitar şi numai în
condiţiile aferente acestuia.
Cap.5. Burse speciale acordate de instituţii locale/judeţene/de către agenţi economici.
5.1. Asemenea categorii de burse se acordă după regulament propriu al respectivelor instituţii,
regulament ce se transmite Consiliilor facultăţilor pentru a întocmi lista ce se aprobă de Comisia de
atribuire a burselor din facultate.
Cap.6. Bursieri ai statului român.
6.1. Regimul burselor ce se acordă studenţilor străini de la studenţilor de la programele de studii
universitare de licență/master/doctorat este reglementat de H.G. nr. 844/2008, privind stabilirea
cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare
şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare / perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova,
Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu
domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază
în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România.
6.2. Conform H.G. nr. 844/2008, cuantumul burselor ce se acordă studenţilor străini de la
studenţilor de la programele de studii universitare de licență/master/doctorat, precum şi condiţiile de
alocare a acestora sunt:
a) pentru studenţi – echivalentul în lei a sumei de 65 de euro/lună;
b) pentru masteranzi, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare /
perfecţionare postuniversitară – echivalentul în lei a sumei de 75 de euro/lună;
c) pentru doctoranzi - echivalentul în lei a sumei de 85 de euro/lună;
d) echivalentul în lei a bursei se actualizează în fiecare an, trimestrial, la cursul de schimb al
monedei euro comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente.
6.3. Pentru studenţi străini de la programele de studii universitare de licență/master/, bursa se acordă
pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi primăvară, şi nu se acordă pe
perioada vacanţei de vară. În timpul vacanţei de vară studenţii pot primi bursă numai în cazul în
care sunt reţinuţi la facultate pentru activităţi curriculare.
6.4. Pentru doctoranzii de la forma de învăţământ cu frecvenţă bursa se acordă pe toată durata
anului calendaristic.
6.5. Bursele studenţilor din toate ciclurile de învăţământ din Republica Moldova, Ucraina, pentru
cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în
Universitatea din Piteşti, se suspendă, în cazul repetenţiei, pentru anul de învăţământ repetat,
urmând ca acestea să poată fi redobândite, în anul de învăţământ următor, după promovarea anului
repetat, cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic. Pe
perioada suspendării bursei, studenţii care repetă anul vor suporta cheltuielile de şcolarizare.
6.6. Studenţii care beneficiază de sistemul creditelor universitare transferabile sau sunt înmatriculaţi
în anul următor, având aprobarea de a susţine examene din anii anteriori, beneficiază de bursă, dar
nu mai mult de durata academică a studiilor.

Cap.7. Bursa de doctorat.
7.1. Se acordă doctoranzilor la cursurile de zi ai Universităţii din Piteşti, în cuantumul şi condiţiile
prevăzute de Contractul Instituţional, pentru fiecare an de studiu.
7.2. Bursa de doctorat se acordă pe întreaga perioadă a anului universitar (12 luni).

Cap.8. Prevederi speciale.
8.1. Listele nominale cu studenţii de la programele de studii universitare de licență/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. Liste 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 licență/masterat bursieri se semnează de către decanul facultăţii, pe baza situației
elaborată de secretariatul facultății, 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.
8.2. Pentru studenţii de la programele de studii universitare de licență/master sportivi de
performanţă în conformitate cu Ordinul MEN nr. 5159/05.12.1998, privind unele reglementări pe
linie şcolară a studenţilor sportivi de performanţă care participă la acţiuni de pregătire şi competiţii
sportive de interes naţional şi internaţional, care beneficiază de sesiune prelungită al semestrului I
până la data de 30 aprilie, listele nominale se finalizează în prima saptamână a lunii mai. În această
perioadă, pentru studenţii de la programele de studii universitare de licență/master sportivi de
performanţă incluşi pe listele semestrului I nu se acordă bursele până la finalizarea sesiunii de
examene a semestrului I, iar dacă întrunesc criteriile de menţinere a burselor, acestea se plătesc
retroactiv.
8.3. Neîndeplinirea sau îndeplinirea deficitară a prevederilor prezentului Regulament şi a Normelor
de aplicare privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai
Universităţii din Piteşti, atrage după sine sancţionarea în conformitate cu reglementările în vigoare a
persoanelor vinovate.
8.4. Documentaţia cu privire la studenţii bursieri ai statului român (cu bursă), se transmite către
Compartimentul Activităţi Sociale în prima săptămână a anului universitar, urmând a fi definitivată
conform Anexei 4.
8.5. În situația în care se constată că diplomele de bacalaureat / licență au fost obținute în mod
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 instanței de drept competentă să soluționeze
cazul.

Anexa 1

a) Repartizarea fondului de burse, exprimat în procente, pe categorii de burse
bugetate

Nr
crt

Categoriile de burse bugetate pentru
care se repartizeaza fond de burse

Procente din total
fond (%)

1

Burse de performanţă şi de merit:

(50-60)%

2

Burse de ajutor social

(40-50)%

Obs

b) Repartizarea cuantumului bursei, pe categorii de burse bugetate/nebugetate
Nr
crt

Categoriile de burse bugetate/nebugetate pentru
care se aprobă cuantumul

Cuantumul aprobat
al bursei, (lei/luna)

1
2
3
4

Bursa de performanţă
Bursa de merit
Bursa de ajutor social
Bursa specială din venituri proprii

5

Bursa specială

1000
800
600
până la 50% din cuantumul
taxei de şcolarizare
*

*Bursa specială (de la Consiliul Local / Consiliul Judeţean / agenţi economici) care se acordă ca
bursă de ajutor social, dar cele de la CL Piteşti / CJ Argeş nu se acordă în filiale, în cuantum ce se
comunică după şedinţa specială a CL / CJ .
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Anexa 2

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Secretariatul Facultăţii de ____________________
Confirmăm datele referitoare la înmatriculare
Numele şi prenumele:
Semnătura: _______________
Data: ____________________

Domnule Rector,
Subsemnatul (a) 1 ___________________________________________________________,
student (ă) / masterand al (a) Facultăţii de _____________________________________________,
domeniul / specializarea ___________________________________________________________,
în anul _________, grupa __________, CNP ___________________________________________,
BI/ CI seria ___________, nr. _________________, vă rog să binevoiţi a- mi aproba acordarea, în
anul universitar 20___-20___, a bursei2
.
3
Solicit această bursă având în vedere următoarele motive ____________________________

În vederea obţinerii dreptului de bursă de ajutor social, declar toate veniturile obţinute de
către familie, conform art. 3.4, în vederea acordării categoriei de bursă solicitată:
Nr. Specificaţii
Documentul
Crt.
justificativ anexat
A. VENITURI REALIZATE
(total: A= 1+2+3+4+5+6)
1.
Salarii nete totale
2.
Pensii
3.
Alocaţii de stat pentru copii
4.
Alte ajutoare ubric de la stat
5.
Venituri din spaţii proprii închiriate
6.
Venituri din agricultură
7.
8.
B
Numărul persoanelor aflate în întreţinere, din
care: (total)
1.
Numărul elevilor
2.
Numărul studenţilor
3.
Numărul copiilor preşcolari
4.
Numărul altor membri ai familiei aflaţi în
întreţinere legală
VENITUL NET MEDIU PE
MEMBRU DE FAMILIE (Vnm= A/ B)
Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente5:
1

Sume medii4 (lei/
lună)

Se completează cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele.
Se menţionează categoria de bursă pentru care se face solicitarea: de ajutor social, de ajutor social ocazional pentru
îmbrăcăminte / de maternitate / în caz de deces.
3
Se completează pentru încadrare într-o categorie de bursă (orfan, plasament familial, provenit din casele de copii, caz
medical, venituri mici).
4
Suma medie lunară se calculează prin însumarea veniturile nete obţinute pentru fiecare lună şi împărţirea acestei sume
la 3 (trei).
2

Am luat la cunoştinţă faptul că Universitatea din Piteşti virează bursele în conturile
personale de card.
AM cont de card, nr. ________________________________, deschis la banca
NU AM cont de card şi, în eventualitatea că dosarul depus pentru bursa de ajutor social va fi
aprobat, voi deschide un cont de card şi voi comunica la secretariatul facultăţii, cu număr de
înregistrare, numărul acestuia şi banca la care a fost deschis. Bursa se va vira, în cuantum echivalent
pentru perioada retroactivă, în luna următoare celei în care am comunicat numărul contului şi banca
la care acesta a fost deschis.
Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că
nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student /
masterand, restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. Sunt de ubric cu
reverificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar.
Am luat la cunoştinţă că necompletarea unor ubric sau completarea eronată va avea drept
consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar, neprecizate în prezenta
cerere, nu sunt luate în consideraţie.

Data….......................
Semnătura….........................

Domnului Rector al Universităţii din Pitesti

5

Solicitantul precizează, obligatoriu, toate documentele depuse în dosarul pentru atribuirea unei burse de ajutor social.
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Anexa 3

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Facultatea _______________________________

Declaraţie,

Subsemnatul (a)1 _____________________________________________, student (ă)
/ masterand al (a) Facultăţii de ______________________________________, domeniul
specializarea _____________________________________________, în anul ________ ,
grupa _____ , CNP ___________________________________, BI/ CI seria ____, nr.
_________________, domiciliat în
sub sancţiunea codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere
următoarele:
- nu am obţinut, în perioada2____________________________________, alte
venituri decât cele declarate şi că nu am cunoştinţă că părinţii mei au obţinut alte venituri
decât cele declarate; nu sunt angajat, nu primesc pensie, nu primesc ajutor de şomaj, nu
deţin proprietăţi şi, prin urmare, nu obţin venituri din exploatarea proprietăţilor, nu obţin
venituri din agricultură, nu obţin venituri din activităţi autorizate, nu obţin dividente, nu
deţin conturi de economii3.

Data,

1

Semnătura,

Se completează cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele.
Se menţionează perioada de referinţă pentru calculul venitului net mediu pe membru al familiei.
3
Se menţioneză de către solicitant doar acele cazuri în care se încadrează!
2

Anexa 4

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Graficul procesului de acordare a burselor
Activităţi

Responsabil

1. Aprobarea de către Consiliul
de Administraţie al Universităţii a
propunerilor Consiliului
facultăţilor
2. Comunicarea alocaţiei pe
student

Compartimentul Social

3. Întocmirea listelor cu
clasamentul studenţilor

Secretariate facultăţi

4. Depunerea dosarelor pentru
bursele de performanţă

Secretariate facultăţi

Serviciul Economic

5. Depunerea dosarelor pentru Secretariate facultăţi
bursele de ajutor social
6. Întocmirea listelor
centralizatoare privind dosarele
depuse
7. Transmiterea fondurilor de
burse pentru fiecare facultate

Secretariate facultăţi

8. Întocmirea listelor cu bursieri
la facultate
9. Afişarea listelor cu bursieri la
facultate

Comisiile de analiză, evaluare a
dosarelor şi atribuire a burselor
Secretariate facultăţi

10. Primirea contestaţiilor la
facultate

Secretariate facultăţi

11. Analiza contestaţiilor la
facultate
12. Transmiterea listelor finale cu
bursieri către Secretar Şef-Avizul
Comisiei univ.
13. Completarea bazei de date cu
informaţii care lipsesc (ex. CNPuri)
14. Întocmirea statelor de plată şi
transmiterea
acestora
către
Direcţia Economică
15. Virarea burselor pe carduri

Comisiile de analiză, evaluare a
dosarelor şi atribuire a burselor
Secretariate facultăţi

Săptămâni ale semestrului 1
I
II
III IV V
VI
Înainte de începerea anului
Universitar

Înainte de
Universitar

începerea

anului

X
X
X

X
X

Serviciul Economic

X
X
X

X

X

X
X
X

Compartiment Activităţi
Sociale (Burse)

X

X

Compartiment Activităţi
Sociale (Burse)

X

X

Serviciul Economic

X

X

Anexa 5
Etapele solicitării / acordării bursei speciale din venituri proprii

Nr.
Crt.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Denumire document, acţiune-operaţiune

Cerere pentru acordare de bursă
specială din veniturile proprii ale
universităţii, însoţită de documente
justificative (dovadă venituri, anchetă
socială, adeverinţe specifice)
Confirmare situaţie şcolară solicitant
acordare de bursă specială din
venituri proprii:
- plată taxă studii;
- dacă solicitantul mai beneficiază sau
nu şi de o altă bursă
Înregistrare cerere avizată, conf.pct.2,
în registrul de ieşiri al facultăţii
Transmitere cereri individuale
sau pachet cereri, elaborate şi avizate
spre analiză, însuşire şi acord,
aprobare, la Prorector relaţii cu
studenţii
Înregistrare cereri, analiză şi avizare
sau respingere motivată, cereri
acordare bursă specială din venituri
proprii şi propuneri aprobate de către
C.A.
Aprobare cereri acordare bursă
specială venituri proprii conform
normelor de aplicare
Onorare cereri aprobate, conform
normelor de aplicare

Emitent (solicitant)

Student-solicitant

Competenţe de avizare, însuşire
aprobare/respingere document, după caz

Secretariatul facultăţii (programului de
studii căruia aparţine solicitantul)

Avizare cerere
 Director departament
 Decan facultate

 Responsabil activitate secretariat
decanat
 Responsabil activitate secretariat
decanat

 Prorector activităţi relaţii cu
studenţii, absolvenţii şi mediul socioeconomic
 Director Economic
Rector, pe baza avizelor anterioare
 Direcţia Economică
 Activităţi Sociale

M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I N AȚ I O N A L E
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040 -Piteşti, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
http://www.upit.ro
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Anexa 6.a.

APROBAT,
În şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de _______________________
RECTOR,
…....................................

TABEL NOMINAL
CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANŢĂ / DE MERIT

Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele
(Numele după
căsătorie)

Specializarea
(licenţă /
master)

Anul
de
studii

Media

CNP

1
2
….

Decan,
…..........................................

Telefon

Observaţii
(conform art.
10 din
regulament)

M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I N AȚ I O N A L E
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040 -Piteşti, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
http://www.upit.ro
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Anexa 6.b.

APROBAT,
În şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de _______________________
RECTOR,
…....................................

TABEL NOMINAL
CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL / BURSELOR
DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL
Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele
(Numele
după
căsătorie)

Specializarea Anul Media
(licenţă /
de
master)
studii

Situaţia
ocial
(Venit
pe
membru
de
familie)

1
2
….

Decan,
….......................................

CNP Telefon

Observaţii
(conform
art. 10 din
regulament)

M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I N AȚ I O N A L E
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040 -Piteşti, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
http://www.upit.ro
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Anexa 6.c.

APROBAT,
În şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de _______________________
RECTOR,
.......................................

TABEL NOMINAL
CU STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN, CU BURSĂ

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele
(Numele
după
căsătorie)

Ţara

Specializarea
(licenţă /
master)

Anul
de
studii

Anul
înmatriculării
şi ordinul
MEN

1
2
....

Decan,
..........................................

Situaţia
şcolară
pe ani de
studii

Observaţii

LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTULUI
Nr.crt.

Facultate/
Compartiment

1.

Secretariat Senat

2.

CMCPU

3.

Direcția Secretariat
General
Direcția Economică

4.

Nume şi prenume

Data
primirii

Semnătură

Data
retragerii

Semnătură

