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INFORMATII SI HOTARARI CF
referitoare la bursele acordate la FMI
în anul universitar 2018/2019

1. Concursul de burse se desfasoara anual.
2. Fondul de burse repartizat pentru FMI in anul universitar 2018/2019 este de 70.551 lei/luna.
3. Fondurile se împart studenţilor cu taxǎ şi fǎrǎ taxǎ de la studii universitare de licență şi master,
precum şi celor ce urmeazǎ o a doua facultate, dacǎ nu au beneficiat de bursǎ în timpul primei facultǎţi.

4. Fiecare student poate beneficia de bursă numai pe timpul cât durează studiile pentru o singură
specializare (de exemplu, pentru studiile de licenta – cel mult 3 ani, iar pentru studiile de masterat ‐ cel
mult 2 ani).

5. Cuantumul burselor este:
‐ bursa socială
‐ bursa de performanță
‐ bursa de merit
* fond de rezervă

6.

620 lei
1200 lei
750 lei
551 lei.

Fondul alocat pentru bursele sociale este de 21.700 lei/luna, acesta depasind 30% din fondul

repartizat pentru FMI. Asadar, FMI acorda 35 de burse sociale, prioritari fiind studentii aflati in
plasament, apoi studentii cu certificat medical, apoi studentii cu venituri mai mici decat salariul minim
pe economie (1162 lei/membru/ luna), ierarhizati in ordinea crescatoare a venitului pe membru.

7. Bursele de merit se acordă numai studenților integralişti (licenta si master), in baza rezultatelor
academice, în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate din anul universitar anterior. De asemenea,
pentru studentii anului I, prin rezultate academice se inteleg rezultatele parcursului educational
precedent finalizat prin Examen de Bacalaureat sau Examen de Licenta, si/sau rezultatele la Proba de
Admitere. Beneficiaza de bursa de merit toti studenții din anul I (licenta / master) care au obtinut media
de admitere la studii de licenta / master de minim 9.50.

8.

FMI acorda burse de performanta tuturor studentilor care au solicitat acest tip de bursa, adica 9

burse de performanta.

9.

Persoanele din Listele cu studentii propusi pentru a beneficia de bursa au obligatia ca in termen de

3 zile lucratoare de la data afisarii listelor, sa prezinte la secretariatul FMI o declaratie pe proprie
raspundere din care sa reiasa daca au mai beneficiat anterior sau nu de bursa (vezi Anexa 3 la
Regulamentul de burse FMI), o copie de CI si o copie a extrasului bancar.
Afisat
Decan
8.11.2019
Prof. univ. dr. Wladimir‐Georges Boskoff

