
 

 

 

 

 

 

Proces verbal 

Încheiat azi 11.11.2022 

 

    În urma  analizei făcute de Comisia de burse a Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei referitoare la repartizarea sumei  de 283 900 lei/luna alocate facultăţii noastre pentru plata burselor în 

semestrul I, an universitar 2022-2023 şi a sumei de 9 400 lei/luna alocata din venituri proprii pentru plata acelorasi 

burse, după repartizarea fondului alocat pentru plata burselor proporţional cu numărul de studenţi pe  programe de 

studiu şi ani de studiu    s-au decis următoarele: 

S-a aprobat plata pentru 103 burse sociale a 600 lei=61 800 lei/luna, plata pentru 69 burse performanță 

academică a 900 lei=62 100lei/luna și 242 burse de merit a 700 lei= 169 400 lei/luna  

Pentru studenţii înmatriculaţi la studii de licenţă se aprobă plata pentru 56 burse performanță academică și 219 

burse de merit acordate studenţilor integralişti cu finanţare buget astfel: 

 

-domeniul Inginerie şi management se aprobă plata pentru: 

  -an II -1 bursa de merit studenţilor cu media 7,81  

 

 -an III -1 burse de perf. academica studenţilor cu media 9,00-10,00   

-13 burse de merit studenţilor cu media 7,00-8,99  

 

 -an IV -8 burse de perf. academica studenţilor cu media 9,00-10,00   

-9 burse de merit studenţilor cu media 8,31-8,99 (cu criteriu departajare media aritmetică) 

 

-domeniul Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale se aprobă plata pentru: 

     

  -an II română seria A  -3 burse de perf. academică studenţilor cu media 9,00-10,00   

-28 burse de merit studenţilor cu media 7,00-8,99 

  -an II română seria B  - 3 burse de perf. academică studenţilor cu media 9,00-10,00   

-11 burse de merit studenţilor cu media 7,00-8,99  

  -an II engleza   - 8 burse de perf. academică studenţilor cu media 9,00-10,00   

-22 burse de merit studenţilor cu media 7,00-8,99  

 

 -an III EA română  - 4 burse de perf. academică studenţilor cu media 9,00-10,00   

-27 burse de merit studenţilor cu media 7,00-8,99  

 -an III EA engleză  - 6 burse de perf. academică studenţilor cu media 9,00-10,00   

-14 burse de merit studenţilor cu media 7,00-8,99  

 

 - an IV EA română  -  3 burse de perf. academică studenţilor cu media 9,00-10,00  

     - 12 burse de merit studenţilor cu media 7,00-8,99 

 - an IV EA engleză  -  3 burse de perf. academică studenţilor cu media 9,00-10,00  

     - 4 burse de merit studenţilor cu media 7,00-8,99 

  

 - an III TST română  - 10 burse de perf. academică studenţilor cu media 9,00-10,00 

- 35burse de merit studenţilor cu media 7,61-8,99  

  

 

 



- an III TST engleză - 4 burse de perf. academică studenţilor cu media 9,00-10,00 

-10burse de merit studenţilor cu media 7,65-8,99 

 

 - an IV TST română - 0 burse de perf. academică studenţilor cu media 9,00-10,00 

-23 burse de merit studenţilor cu media 7,00 -8,99 

 - an IV TST engleză - 3 burse de perf. academică studenţilor cu media 9,00-10,00 

-10 burse de merit studenţilor cu media 7,00-8,99 

 

Pentru studenţii înmatriculaţi la studii de master se aprobă plata pentru 13 burse performanță academică și 

23 burse de merit acordate studenţilor integralişti cu finanţare buget după cum urmează : 

 

-programul Circuite şi sist integrate       -an II  - 3 burse de perf. academica studenţilor cu media 9,70-10,00 

      - 3 burse de merit  studenţilor cu media 9,38-9,69 

 

-programul Inginerie electronică    -an II  - 1 bursă de perf. academica studentului cu media 9,93 

      - 6 burse de merit  studenţilor cu media 9,40-9,69 

 

-programul Prelucrarea semnalelor și img. (franceză) - an II- 1 bursă de perf. academica studentului cu media 10,00 

 

-programul SICAS  -an II - 3 burse de merit  studenţilor cu media 8,70-9,70  

 

-programul Telecomunicaţii            -an II  - 2 bursă de performanță studenţilor cu media 9,70-10,00 

     - 3 burse de merit  studenţilor cu media 9,26-9,69(cu criteriu de    

departajare media admitere în an I) 

             

-programul Tehnologii multimedia  -an II  - 2 burse de perf. academica studenților cu media 9,70- 10,00 

    - 4 burse de merit  studenţilor cu media 9,26-9,69  

 

-programul TSAeA   -an II  - 4 burse de perf. academica studenţilor cu media 9,70-10,00       

- 4 burse de merit studenţilor cu media 9,48-9,69(cu criteriu de    

departajare media admitere în an I) 

  

 

Menționăm că la stabilirea burselor Comisia de burse a facultății a stabilit (conform art 11/5 din Regulamentul 

de acordare a burselor pentru studenții UTCN) ca media minimă de acordare a burselor de performanță academică 

să fie: 

-pentru ciclul de master toate specializările - minim 9,70  

 

De asemenea Comisia de burse a facultății a stabilit ca în cazurile în care media ponderată este egală și trebuie 

făcute departajări să se considere ca și criterii – media aritmetică iar dacă nici acest criteriu nu este suficient media 

anului anterior sau media de admitere. 
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