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ÎNTREBARE RĂSPUNS 

Cum se acordă bursele de 
merit in sem I?  

Bursele de merit se acordă, în ordinea descrescătoare a mediei și în limita încadrării în 
fondul disponibil, studenților admisibili pentru acest tip de bursă, care trebuie să se 
încadreze  în următoarele criterii: 
-şi-au îndeplinit integral obligaţiile didactice (integraliști  în anii anteriori); 
-media ponderată  pentru anul anterior  este cel puțin 7,00  la ciclul de licenţă şi cel puțin 8,50 
la ciclul de master. Atentie! În funcție de fondul de burse disponibil, Consiliul Facultatii poate 
aproba ca ultimele medii pentru acordarea burselor de merit sa fie mai mari. 

Trebuie să depun o cerere 
pentru bursa de merit? 

Nu trebuie depusă cerere pentru a beneficia de bursă de merit. Se vor afisa/transmite pe e-
mailul instituțional  liste cu potentiali bursieri. 

Cum se acordă bursele de 
merit pentru anul I în 
semestrul I ? 

Pentru semestrul I, bursele de merit pentru anul I se acordă  în funcție de mediile de 
admitere:  
cel puțin media 8,50 de admitere la studii de licenta, an I 
cel puțin media 9,00 de admitere la studii de master, an I 

Care a fost ultima medie de 
la care s-a acordat bursă de 
merit anul trecut? 

Pentru studenții care si-au indeplinit obligațiile didactice, ultimele medii pentru acordarea 
burselor de merit in anul univ. 2020-2021, cu  încadrarea în fondul de burse disponibil au fost 
aprobate in Consiliul Facultatii, astfel: 
Sem I: 
Media minimă pentru bursă de merit -studii de  licență anii II, III si IV:  8.04 
Media minimă pentru bursă de merit -studii de master, anul II :9.00 
Sem II: 
Media minimă pentru bursă de merit -studii de  licență anii I, II, II si IV:  8.20 
Media minimă pentru bursă de merit -studii de master, anul I si anul II :9.00 

Se primesc dosare de bursă 
socială și pentru studenții 
admisibili pentru bursă de 
merit?   

Studenţii care se încadrează la două categorii de burse simultan, au dreptul să opteze pentru 
cea cu valoare mai mare. 
Cuantumul bursei de merit este mai mare decât al bursei sociale. 
 

Cum se acordă bursele 
sociale?  
 
Sunt aprobate condiții 
specifice de acordare a 
burselor sociale? 

Bursele sociale și bursele sociale ocazionale se acordă în ordinea crescătoare a venitului net 
mediu/membru de familie, în limita încadrării în fondul de burse sociale, care poate ajunge la 
maxim 35 % din fondul total de burse al facultății. 

Acordarea burselor sociale în sem II este condiționată de prezentarea studenţiilor la 
examenele/colocviile/verificările pe parcurs din sesiunea de iarnă,  fiind acceptată 
ABSENȚA la maxim două forme de examinare (examen/colocviu/ verificare pe parcurs) 

Care sunt categoriile de 
beneficiari ai burselor 
sociale? 

Categoria A. Studenţii orfani de ambii părinți  care nu au realizat în ultimele 3 luni un venit 
lunar net mediu mai mare decât salariul de bază minim net pe economie) 

Categoria A Studenți pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul (care nu au 
realizat în ultimele 3 luni un venit lunar net mediu mai mare decât salariul de bază minim net 
pe economie - la venitul studentului se  adaugă si alocația de plasament) 

Categroria A Studenți orfani de un părinte (a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni un 
venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe 
economie) 

Categoria B Studenţi care se află în evidenţele unităţilor medicale cu diagnostice prevăzute în 
Procedura PO.PRS.03: bolnavi TBC, care  suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de 
malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsii, 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 şi orice alte boli cronice aprobate de Consiliul de 
Administraţie şi de Senat 

Categoria C. studenţii a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni un venit lunar net mediu 
pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie 

La începutul fiecărui semestru se  depune un nou dosar de bursă socială ! 

Cum s-au acordat bursele 
sociale in semestrul I, anul 
anterior?  
 

Bursele sociale  an univ. 2020-2021: 
Sem I: ultimul venit lunar net mediu/membru de familie a fost 780.3 lei/164 burse sociale 
Sem II: ultimul venit lunar net mediu/membru de familie a fost 754.67 lei/157 burse sociale 
 

 


