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Burse de merit și burse de studiu,
semestrul 1 al anului universitar 2020/2021
Pentru perioada octombrie – decembrie 2020, FEAA a primit, prin repartizare de la minister, via
UAIC, suma de 2.374.614 lei pentru bursele de merit (M), cele de studiu (S1 și S2) și pentru bursele
sociale (BS) și ocazionale (BO). În tabelul următor apar sumele primite de FEAA pe aceeași destinație
în ultimii patru ani (de cînd s-a majorat semnificativ cuantumul burselor individuale), pentru
semestrul 1.
Semestrul
1, 2020/2021
1, 2019/2020
1, 2018/2019
1, 2017/2018

Suma primită
(lei)
2.374.614
3.368.832
2.429.232
2.505.146

Număr de burse de merit și de
studiu acordate
905
1.313
938
979

Scăderea din acest semestru a numărului de burse este consecința directă a diminuării sumei
primite de FEAA.
Din suma totală primită, se rezervă minim 30% pentru bursele sociale (care urmează a fi
finalizate pînă cel mai tîrziu miercuri, 18 noiembrie 2020). Banii rămași sînt disponibili pentru
distribuirea ca burse de merit/de studiu, pe formații de studiu și pe studenți.
Criteriul folosit de minister pentru repartizarea sumelor pe universități și de universitate pentru
repartizarea sumelor pe facultăți este numărul de studenți români cu finanțare de la buget. Același
criteriu este folosit de comisia de burse a FEAA pentru împărțirea banilor pe formații de studiu.
În semestrul 1, 2020/2021, în FEAA funcționează 73 de formații de studiu individuale
(specializări și ani) care includ studenți eligibili pentru a primi burse.
Sumă rămasă după rezervarea celor minim 30% aferenți burselor sociale s-a împărțit la numărul
total de studenți eligibili, după care, prin înmulțirea cu numărul de studenți eligibili pe fiecare
formație, s-a stabilit fondul de bani pentru fiecare formație în parte.
Repartizarea în cadrul formațiilor s-a făcut astfel:
- burse de merit: 2,5% din numărul de studenți eligibili și care depășesc 280 puncte pe semestrul
anterior; în regulamentul UAIC se precizează că studenții anului anul 1 nu beneficiază de bursă de
merit în primul semestru;
- din suma totală alocată formației și rămasă după atribuirea burselor de merit, 30% este
destinată burselor S1, cu condiția ca eventualii beneficiari să aibă cel puțin 260 puncte sau media
echivalentă;
- restul banilor merg către bursele S2.
În caz de egalitate de punctaj/medie, departajarea se face pe baza punctajului din
semestrul/semestrele precedente sau a criteriilor folosite la admitere (în cazul anului 1).
Criteriile și regulile privind distribuirea burselor se găsesc într-un ordin al ministrului educației,
în regulamentul specific al UAIC, în hotărîrile senatului UAIC, ale consiliului FEAA și ale biroului
executiv al FEAA, precum și în deciziile comisiei de burse de la nivelul FEAA.
În numele Comisiei de analiză, evaluare a dosarelor și atribuire a burselor din cadrul FEAA,
Costel Istrate, prodecan FEAA

