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Încheiat astăzi 10.11.2022 cu ocazia întrunirii Comisiei de Acordare a Burselor la Facultatea de Inginerie 
Electrică și Tehnologia Informației (IETI), numită în continuare comisia.  

Conform adresei nr. 17365/8.11.2022 fondul de burse alocat facultății IETI pentru semestru 1 al anului 
universitar 2022-2023 este de 1149712 lei, constituit din: 

- 1085063 lei - alocație bugetară 
- 36433 lei - încasări în valută.  
- 28216 lei - transferul sumei neutilizate pentru burse sociale ocazionale, conform aprobării adresei nr. 

723 din 10.11.2022. 
Conform adresei nr. 17365/8.11.2022 fondul de burse sociale ocazionale alocat facultății IETI pentru 

semestru 1 al anului universitar 2022-2023 este de 71716 lei, din care va fi utilizată suma de 43500 lei, 
diferența fiind adăugată la fondul de burse al facultății, conform aprobării adresei nr. 723 din 10.11.2022. 

Cuantumul burselor este: 
- Bursa specială - 1000 lei/lună 
- Bursa de performanță – 1000 lei/lună; 
- Bursa de merit – 700 lei/lună; 
- Bursa socială – 580  lei/lună; 
- Bursa socială ocazională - 580 lei / semestru 
Pe baza „Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din 

Universitatea din Oradea, învăţământ cu frecvenţă” în vigoare, numit în continuare regulamentul, a 
”Metodologiei de acordare a burselor pentru studenţii Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia 
Informației valabilă începând cu anul universitar 2021-2022 semestrul 2”, numită în continuare metodologia 
a situației școlare a studenților facultății și a cererilor de solicitare a burselor depuse la secretariatul facultății 
până la termenul prevăzut de regulament, comisia decide următoarele: 
• Atribuirea a 5 burse speciale studenților care au obţinut media 10 pe ultimele trei semestre consecutive 

în cadrul aceluiaşi ciclu de studii, respectiv care au obținut performanţe cultural-artistice deosebite, 
performanţe sportive deosebite sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat: 

- Bucsko Patrick - 3 AIA 
- Marian Melinda Casandra - 2 SAIE 
- Cîndea Cristian Alin - 2 TAVT 
- Știop Alexandra Teodora - 4 C 
- Meseșan Amelina Ionela - 4 AIA 

• Neatribuirea de burse speciale următorilor studenți: 
- Mlinarcic Adrian Cristian - 2 MTI 
- Pop Sorana Alexandra Maria - 2 MTI 
- Țenț Denisa Ines - 2 TAVT 

deoarece mediile 10 pe ultimele 3 semestre consecutive nu au fost obținute în cadrul aceluiași ciclu de 
studii. 

• Atribuirea a 32 burse de performanță studenților cu cea mai mare medie în ultimul semestru din 
fiecare program de studiu cu excepția celor din anul I și au media pe ultimul semestru minim 9, 
respectiv studenților care au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete, activităţi 
extracurriculare, activităţi de voluntariat, cu reprezentativitate instituţională și au media pe ultimul 
semestru minim 9. 

• Neatribuirea bursei de performanță studentei: 
- Sabău Sabina Adina - 3 C 

deoarece dovezile atașate cererii depuse au fost considerate de către comisie insuficiente. 
• Neluarea în considerare a cererilor de bursă de performanță pe baza Art. II.2.a. din metodologie a 

studenților: 
- Lupo Andrea Liana - MCI 
- Ianoșteac Iosif Iacob - 4 EA 
- Moza Sorina Dana - 2 C 
- Dragoș Andreea Bianca - 2 RST 
- Ghiurău David - 2 MTI 
- Amitricioaie Bianca - 4 IEDEEE 
- Cazan Andrei Claudiu - 2 MTI 
- Stan Raluca Elena - 2 SAA 
- Polacec Ioan - 2 SE 

deoarece bursele de acest tip nu se acordă pe bază de cerere, ci studenților cu cea mai mare medie în 
ultimul semestru din fiecare program de studiu cu excepția celor din anul I și au media pe ultimul 
semestru minim 9. 
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• Atribuirea a 90 burse sociale pentru următoarele categorii de studenți: orfani cu venituri medii nete pe 
membru de familie sub 1524 lei/lună (3 burse), cu venituri medii nete pe membru de familie sub 1524 
lei/lună (72 burse), cazuri medicale (15 burse).  

• 3 cereri de bursă socială ale următorilor studenți: 
Nr Nume si prenume Anul Specializarea 

1 Iacob Natanael Petrică 3 C 
2 Nemțuț Andrei Dan 4 TI 
3 Terheș Denisa Georgiana 2 RST 

 
sunt neeligibile întrucât venitul mediu net pe membru de familie pe cele 3 luni luate în considerare 
depășește limita de 1524 lei. 

• Atribuirea a 147 burse de merit proporțional cu numărul studenților bugetați ai fiecărui program de 
studiu de licență și master, fără a se coborî sub media 7. Acordarea acestor 147 burse de merit a fost 
posibilă prin aprobarea adresei nr. 726 din 10.11.2022 prin care s-a solicitat suplimentarea fondului de 
burse al facultății cu suma de 2888 lei. 

• Atribuirea a 75 burse sociale ocazionale studenților eligibili pentru burse sociale. 
• Neatribuirea a 3 burse sociale ocazionale celor 3 studenți neeligibili pentru burse sociale. 

 
Comisia de acordare a burselor: 
Președinte: Conf. dr. ing. Eugen Gergely 

Membri:  Student Alex David Bulzan 

Student Casian Mermeze 

Student Andreea Noage 

Student Raul Pantea 

Student Luchiano Alin Maxymilian Raț 

Student Patrik Bucsko 

Secretar: Ing. Daniela Pușcaș 
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