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Procedura de alocare  a burselor sociale, de merit și performanță 

 la nivel de specializare/an de studiu 

 

A. Alocarea burselor sociale 

1. Din fondul total de burse alocat Facultății se reține o sumă de 30% pentru bursele sociale; 

2. Se acordă bursele sociale în ordinea crescătoare a venitului net/membru familie. 

Situații posibile: 

Situația 2.1: Numărul de studenți care îndeplinesc criteriile de acordare egal cu numărul disponibil de 

burse sociale – caz ideal: Toți studenții care au depus dosarele cu actele doveditoare și îndeplinesc 

criteriile de   acordare a bursei sociale sunt propuși pentru acordarea bursei; 

Situația 2.2: Numărul de studenți care îndeplinesc criteriile de acordare este mai mic decât numărul 

disponibil de burse sociale: Toți studenții care au depus dosarele cu actele doveditoare și îndeplinesc 

criteriile de   acordare a bursei sociale sunt propuși pentru acordarea bursei. Fondul rămas disponibil 

după acordarea tuturor burselor sociale este redistribuit către fondul de burse de merit și performanță.   

Situația 2.3:  Numărul  de studenți care îndeplinesc criteriile de acordare  a burselor sociale, este mai 

mare decât numărul disponibil de burse sociale: Se acordă burse până la epuizarea numărului de burse 

disponibil, în ordinea crescătoare a venitului lunar net mediu per membru de familie (mai mic decât 

salariul de bază minim net pe economie).  

 

B. Alocarea burselor de performanță 

Situație unică: se acordă toate bursele de performanță studenților care au depus o cerere în acest 

sens și care îndeplinesc condițiile/criteriile de acordare a acestui tip de bursă; 

 

C. Alocarea burselor de merit 

1.  Bursele de merit acordate din fondul de burse rămas disponibil după acordarea burselor 

sociale și de performanță, sunt de 2 tipuri, G1 (media ≥ 9,50) și G2 (media ≥ 8,00) ; 

2. Fondul rămas după acordarea burselor sociale și a burselor de performanță, se împarte la 

numărul de studenți la ciclurile de licență și masterat și se obține un fond per student. 

Fondul per student este multiplicat cu numărul de studenți de la fiecare program de studii 

și an de studiu, obținându-se astfel un fond de burse total pentru fiecare program / an de 

studiu (de exemplu, fondul pentru anul I, TCM).  

Situații posibile: 

Situația 2.1: Fondul de burse alocat specializării este mai mare decât fondul necesar acordării 

burselor tuturor studenților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor G1 si G2: Toți studenții 

care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor G1 si G2 sunt propuși pentru acordarea bursei, iar 

fondul rămas neconsumat este redistribuit către același program, alt an de studiu. 

Situația 2.2: Fondul de burse alocat specializării este egal cu fondul necesar acordării burselor 

tuturor studenților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor G1 si G2 – caz ideal: Toți 

studenții care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor G1 si G2 sunt propuși pentru acordarea 

bursei. 
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Situația 2.3: Fondul de burse alocat programului/anului este mai mic decât fondul necesar acordării 

burselor tuturor studenților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor G1 si G2: Se parcurg 

studenții fiecărei specializări în ordinea descrescătoare a mediilor și se acordă bursele G1, apoi G2,  

în funcție de note, până la epuizarea fondului.  

Situația 2.4: Pentru ultima bursă disponibilă sunt mai mulți studenți cu aceeași medie: Se vor utiliza 

sumele ramase neconsumate de la aceeași specializare, alt an de studiu. Daca fondurile sunt 

insuficiente pentru ca toți studenții cu medii egale sa primească bursa G1/G2 atunci se vor aplica 

următoarele reguli de departajare: 

-  Pentru studiile universitare de licență:  

✓ Criteriul 1. Media generală (calculată in condiții similare acordării burselor) a anului 

anterior (aplicabil anilor II-IV de studiu), sau Media examenului de bacalaureat 

(aplicabil anului I de studiu) 

✓ Criteriul 2. Media de admitere la licență (aplicabil anilor II-IV de studiu) sau (media de 

absolvire liceu (aplicabil anului I de studiu);  

- Pentru studiile universitare de masterat: :  

✓ Criteriul 1. Media generală (calculată in condiții similare acordării burselor) a anului 

anterior (aplicabil anului II de studiu) sau Media examenului de licență (aplicabil anului I 

de studiu) ; 

✓ Criteriul 2. Media de admitere la masterat (aplicabil anului II de studiu) sau Media 

generală a anilor de studiu licența (aplicabil anul I de studiu);  
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