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INFORMAȚII și CRITERII 

referitoare la repartizarea fondului și  

acordarea burselor la FMI 

în anul universitar 2022/2023 

1.  Concursul de burse se desfășoară anual. 

2. Fondul de burse repartizat pentru FMI în anul universitar 2022/2023 este de 73.566 lei/lună. 

3. Fondurile s-au împărțit 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. 
Alocarea pe cele 2 cicluri – studii de licenta/master – s-a facut tinand cont de numarul de locuri fără 
taxă la fiecare ciclu, număr care determină valoarea fondului de burse primit de FMI. 

4. Cuantumul aprobat al burselor este:    

 - bursa socială       750 lei 
 - bursa de performanță   1000 lei 
- bursa de merit     800 lei 
- bursa specială     950 lei. 

5.  Fondul alocat pentru bursele sociale este de 17.250 lei/lună. Așadar, FMI acordă burse sociale 

tuturor solicitantilor, prioritari fiind studenții aflați în plasament, apoi studenții cu certificat medical, 
apoi studenții cu venituri mai mici decât salariul minim net pe economie (1524 lei/membru/lună), 
ierarhizați în ordinea crescătoare a venitului pe membru. 

6.  FMI acordă burse de performanță tuturor studenților care au solicitat acest tip de bursă, adică 21 

burse de performanță. Bugetul alocat acestei categorii de burse este de 21.000 lei/lună. 

7. FMI acordă maxim  2 burse speciale pentru activități extracurriculare și de voluntariat, astfel că 

bugetul alocat este de 1900 lei/lună. 

8. Având în vedere distribuția locurilor fără taxă pe cei 3 ani de studii de licență, și că fondul lunar de 

bursă se acordă proporțional cu numărul locurilor fără taxă, pentru programele de licență - anul I, 
pentru bursa de merit, sunt eligibili studenții care au obținut media de admitere de minim 9.50.   

9. Bugetul alocat de FMI burselor de merit este obținut prin diferența între fondul total și bugetul 

cumulat al categoriilor mai sus menționate, astfel că, în anul universitar 2022-2023, este de 32.800 
lei/lună, echivalent a  41 de burse de merit. Fondul de rezervă rezultat este de 616 lei/lună. 

 
 

 

Decan, 

Conf.univ.dr. Aurelian Nicola 

 


