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               Bursele au fost acordate la cererea studenţilor, sub semnătură proprie, în limita fondului de burse 

repartizat. Cererile au fost depuse la Secretariatul Facultăţii în perioada 13 octombrie -27 octombrie   a.c.. 

Astfel, pentru 313 de studenţi finanţaţi de la buget, suma alocată Facultăţii de Chimie a fost de 21 165 lei 

pe lună, cuantumul alocaţiei pe student bugetat fiind de 67,61 lei /lună. 

             Fondul de burse alocat facultăţii a fost repartizat pe programe de studiu şi ani de studii, 

proporţional cu numărul de studenţi şcolarizaţi în regim bugetat pentru anii II, III licenta si anul II Master.  

Pentru anul I Licenta si respectiv anul I Master, repartizarea s-a realizat pe an de studiu, intrucat toti 

studentii au sustinut acelasi examen de admitere indiferent de programul de studiu pentru care au optat.  

(ANEXA 1 ) 

             S-a reţinut  aprox. 28 % din buget pentru acordarea burselor de ajutor social si de ajutor social 

special (12 luni), acestea au fost repartizate conform art. 13.2 din Regulamentul privind acordarea 

burselor-2014-2015, respectand ordinea de prioritate. 

      Pentru acordarea burselor comisia a stabilit urmatoarele criterii :  

- burse de studiu pentru studenţii din anii II şi III studii universitare de licenţă, cu media anului 

anterior ≥ 8.00, în limita fondurilor repartizate; 

- burse de merit pentru studenţii din anii II şi III studii universitare de licenţă şi anul II studii 

universitare de master, cu media anului anterior ≥ 9.50, în limita fondurilor repartizate; 

- burse de studiu pentru studenţii din anul I studii universitare de licenţă, cu media de la admitere   

≥ 9.25  în limita fondurilor repartizate; 

- burse de studiu pentru studenţii din anul I studii universitare de master, cu media de la admitere  

≥ 9.50  în limita fondurilor repartizate; 

- burse de ajutor social pentru studenţii care au depus dosar, distribuirea acestora făcându-se  în 

ordine crescătoare a venitului net/membru de famile, limita maximă a venitului fiind salariul 

minim net  pe economie (670  lei);  

- acordarea  burselor de ajutor social special, s-a realizat conform art. 13.2 din Regulamentul 

privind acordarea burselor-2014-2015. 

               

Metodologia si criteriile de acordare a burselor au fost prezentate si avizate de catre Consiliul 

Facultatii de Chimie, in data de 17.11.2014. 
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