
 

 

 
1. Comisia de burse a fost aprobată în ședința Consiliului Facultății de Drept din 
data de 14.10.2022. 
Este formată din: 
- Președinte – Conf. dr. Roxana MATEFI 
- Secretar șef facultate – Cătălina BULARCA DORCESCU 
- Studenți: 

- Adrian Marian Bălașa  
- Andra-Elena Vînătoru  
- Daniela Petronela Preda  

 
 

2. Conform Anexei nr. 1 la HCF nr. 36 din 26.09.2022: 
 
Criteriile complementare de departajare la medii egale pentru acordarea burselor de merit, 
în semestrul  I și II al anului universitar 2022 – 2023, pentru licență și masterat 
 

1. Criteriile complementare de departajare la medii egale pentru acordarea burselor 
de merit, în semestrul I și II ale anului universitar 2022 – 2023, pentru ciclul licență 
La medii egale, departajarea se face în funcție de: 
- pentru anul I – criteriul 1: media de la examenul de admitere; criteriul 2: nota 

obținută la Proba scrisă – Limba și literatura română, de la examenul de 
bacalaureat; 

- pentru anul II  - criteriul 1: media obținută în anul I de studiu; criteriul 2: media 
de la examenul de  admitere; criteriul 3: nota obținută la Proba scrisă – Limba 
și literatura română, de la examenul de bacalaureat; 

- pentru anul III  - criteriul 1: media obținută în anul II de studiu; criteriul 2: 
media obținută în anul I de studiu; criteriul 3: media de la examenul de 
admitere. 

- pentru anul IV: criteriul1: media obținută în anul III de studiu: criteriul 2: media 
obținută în anul II de studiu; criteriul 3: media obținută în anul I de studiu. 
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2. Criteriile complementare de departajare la medii egale pentru acordarea burselor 

de merit, în semestrul Iși II ale anului universitar 2022 – 2023, pentru ciclul master 
La medii egale, departajarea se face în funcție de: 
- pentru anul I – criteriul 1: media de la examenul de admitere la programul de 

studiu respectiv; criteriul 2: media anilor de studii la programul de licență; 
criteriul 3: nota obținută la Proba 1: Cunoștințe fundamentale și de 
specialitate de la examenul de licență; criteriul 4: prezentarea unor 
documente doveditoare  din care rezultă participarea la sesiuni de comunicări 
științifice  în domeniul Drept, cu lucrări de specialitate publicate în reviste de 
specialitate cu ISBN. 

- pentru anul II  - criteriul 1: media obținută în anul I de studiu la programul de 
master respectiv; criteriul 2: media de la examenul de admitere la programul 
de studiu;criteriul 3: media anilor de studii de la ciclul de licență; criteriul 
4:prezentarea unor documente doveditoare din care rezultă participarea la 
sesiuni de comunicări științifice  în domeniul Drept, cu lucrări de specialitate 
publicate în reviste de specialitate cu ISBN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


