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CRITERII  ACORDARE BURSE MERIT SEM. II 
  2017 - 2018 

Fondul de burse pentru stimularea performantei academice la licență și master la Facultatea de 
Inginerie Mecanica, a fost repartizat de Comisia pe burse pe universitate in cuantum de 116.460 lei. 

Cuantumul bursei de merit este stabilit conform HCA 30 / 29.09.2017, astfel: 
Bursa de merit - 800 lei / luna. 
 

Numarul de burse de merit este 116.460 / 800 lei/bursa = 145 burse de merit. 
Studentii care au fost in ERASMUS in semestrul I si au avut bursa de merit isi mentin bursa de merit si in 
semestrul II – avem 1 student in situatia aceasta la masterul Simularea si testarea in inginerie mecanica, 
anul II – conf. art 10 din Regulamentul privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material. 
 

Restul de 145 – 1 = 144 burse de merit pentru licenta si master s-au distribuit conform Regulamentului 
privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material, art. 6 „Fondurile repartizate facultatilor se 
vor imparti pe programe de studiu și pe anii de studiu, proportional cu numarul de studenti, 
răspunderea împărțirii fondurilor pe programe de studiu si ani de studiu revenind Comisiei de burse 
pe facultate”. 
 
In urma distribuirii au ramas 2 burse neacordate la anul II AE si o bursa neacordata la anul III IMEN, in 
total 3 burse neacordate. Acestea s-au distribuit cate una la fiecare program de studiu si an de studiu, unde 
la ultima medie la care s-au acordat bursele sunt mai multi studenti cu aceeasi medie. 
Astfel:   
  -1 bursa s-a acordat suplimentar la anul IV IT (exista 2 studenti cu ultima medie 9,50, punctajul 285) 
  - 1 bursa s-a acordat suplimentar la anul II master STIM (exista 2 studenti cu ultima medie 9,80, punctajul 
294) 
 -  1 bursa s-a acordat suplimentar la anul II SRTIM (exista 5 studenti cu ultima medie 9,60, punctajul 288).  
La anul II SRTIM, deoarece sunt 5 studenti cu media 9,60 (punctajul de 288) si nu se pot acorda decât 4 
burse de merit, s-a ţinut cont de criteriul de departajare - punctele valorice din anul I (anul universitar 
2016/2017).  
Astfel  - Dreghici M. I. Rares - 564 puncte anul I 

    - Ungureanu I. Andreea Alina - 546 puncte anul I 
              - Dinu S. M. Madalina Elena - 534 puncte anul I 
              - Lascu C. Costinel Dan - 510 puncte anul I 
                          - Craciun D. Dorin Andrei – 474 puncte anul I  

şi au fost alesi - Dreghici M. I. Rares - 564 puncte anul I 
    - Ungureanu I. Andreea Alina - 546 puncte anul I 
               - Dinu S. M. Madalina Elena - 534 puncte anul I 
               - Lascu C. Costinel Dan - 510 puncte anul I 
                       

  Comisia de burse: 
 
           Preşedinte: Conf.dr.ing. Liviu COSTIUC – Prodecan 
       
           Ing. Andreea Sandrina NUŢ – Secretar Şef 
 
           Student senator – Teodora STURZU 
                
           Student senator – Ștefan COLESSA 
 
 

  

  


