
Regulamentul de  acordare a burselor în Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi 
Ingineria Mediului 

aprobat în ședința C.P. din 18.10.2016 

 

La baza prezentei proceduri stă “REGULAMENTUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU STUDENŢII 

ROMÂNI, DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, 

CURSURI CU FRECVENŢĂ, CU ŞI FĂRĂ TAXĂ, CICLURILE DE STUDII LICENŢĂ ŞI MASTERAT, DE LA 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016/2017” 

Art. 1. In cadrul  Facultatăţii de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului se acordă cinci tipuri de 

burse: 

a. Bursa de performanţă în cuantum de 700 lei; 

b. Bursa de merit în cuantum de 500 lei; 

c. Bursa de studiu integrală în cuantum de 400 lei; 

d. Bursa de studiu parţială în cuantum de 300 lei; 

e. Bursa de ajutor social în cuantum  de 200 lei;  

f. Bursa de studiu pentru anul I licenţă şi anul I master este o sumă fixă de 200 lei – valabil pentru 

semestrul I. 

Art. 2. Fondul de burse alocat facultăţii este distribuit pe cele cinci tipuri de burse astfel: 

a. Bursa socială = 10% din (fondul total pentru  burse- valoarea bursei de performanţă); 

b. Bursa de merit = 15% din (fondul total pentru  burse- valoarea bursei de performanţă); 

c. Bursa de studiu integrală = 30% din (fondul total pentru  burse- valoarea bursei de performanţă); 

d. Bursa de studiu parţială = 45% din (fondul total pentru  burse- valoarea bursei de performanţă). 

Art.3. Bursele se acordă după următoarele criterii: 

a. Bursa de performanţă se acordă conform criteriilor Universităţii Tehnice”Gheorghe Asachi” din 

Iaşi; 

b. Bursa de merit se acordă astfel: 

 Pentru studii de licenţă – media ≥9; 

 Pentru studii de masterat – media ≥9,50; 

 Numărul burselor la studiile de licenţă = numărul burselor la studiile de masterat; 



 Numărul burselor acordate se determină astfel: Nr. burse=Fond burse 

merit/500  

 Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor în limita numărului de burse 

rezultat din calcul.; 

 Studenţii care au condiţia de bursă, dar nu s-au încadrat în numărul de burse alocat, va fi 

distribuit pentru bursa integrală. 

c. Bursa de studii  integrală se acordă astfel: 

 Pentru studii de licenţă – media 8≤M<9; 

 Pentru studii de masterat – media 9≤M<9,50; 

 Numărul burselor acordate se determină astfel: Nr. burse=Fond burse 

integrale/400  

 Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor în limita numărului de burse rezultat 

din calcul.; 

 Studenţii care au condiţia de bursă, dar nu s-au încadrat în numărul de burse alocat, va fi 

distribuit pentru bursa de studii parţială. 

d.  Bursa de studii  parţială se acordă astfel: 

 Pentru studii de licenţă – media 7≤M<8; 

 Pentru studii de masterat – media 8,50≤M<9; 

 Numărul burselor acordate se determină astfel: Nr. burse=Fond burse 

integrale/300  

 Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor în limita numărului de burse rezultat 

din calcul. 

Pentru menținerea / obținerea bursei în semestrul II studentul 
trebuie să fie integralist. 

 
Art. 4. Bursa socială se acordă astfel: 

 studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu 

realizează venituri – minim 40 credite; 



 ceilalţi care se regăsesc în celelalte situaţii prezentate în regulamentul UNIVERSITĂŢII 

TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015/2016 – maxim 2 

restanţe; 

 Numărul burselor acordate se determină astfel: Nr. burse=Fond burse sociale/150 

– 200(in funcție de fondul de burse si nr. dosarelor depuse)  

 Bursele se vor acorda în ordinea gravităţii situaţiei prezentate în dosar şi a situaţiei şcolare. 

Art. 5. Dacă la o categorie de burse există studenţi care au aceeaşi medie cu ultimul clasat, aceştia vor fi 

încadraţi în categoria respectivă, iar fondul de burse al categoriei următoare, va fi diminuat cu 

valoarea suplimentată categoriei superioare. 

Art. 6. Prezentul regulament conţine proceduri specifice de acordare a burselor în cadrul Facultăţii de 
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, care se adaugă regulamentului general al universităţii. 


