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Proces-verbal  

al verificării contestațiilor depuse de studenții Facultății de Istorie cu privire la evaluarea 

dosarelor de bursă de merit, respectiv de bursă socială  

încheiat azi, 11.11.2021 

 

   Comisia de contestații, aprobată de Consiliul Facultății de Istorie, formată din membrii 

menționați mai jos, a analizat contestațiile depuse, împreună cu toate documentele aflate în 

dosarele studenților respectivi și a decis următoarele: 

 

Burse Sociale: 

 

1) Popa Mirela Mihaela – anul II Istorie – se respinge în unanimitate contestația în baza  

Metodologiei pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții 

Universității din București, licență și masterat, art. 37 a) “Studenții orfani de unul sau de 

ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care 

nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale”. 

2) Ciulacu Sorina Gabriela – anul I  Istorie - se respinge în unanimitate contestația în baza  

Metodologiei pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții 

Universității din București, licență și masterat  - art. 37 a) “Studenții orfani de unul sau de 

ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care 

nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale”. 

3) Zărnescu Carol – anul  I master - se respinge în unanimitate contestația în baza  

Metodologiei pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții 

Universității din București, licență și masterat  - art. 37 c)  “Studenții a căror familie nu a 

realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar un venit lunar net mediu per 

membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie”. 



4) Băcan Miruna Valentina – anul II master – se aprobă în unanimitate contestația 

deoarece la recalcularea venitului pe membru de familie a rezultat suma de 1039 lei. 

5) Radu Corina – anul I master –  se acceptă în unanimitate contestația.  

6) Catargiu Katia – anul III Istorie – se respinge în unanimitate contestația deoarece nu a 

depus documentația în termenul stabilit. 

 

Burse Merit I  

 

1) Suliman Emela Alin – anul II Istorie – se respinge în unanimitate contestația deoarece 

studenta are media 9,16 iar ultima medie de acordare a bursei  a fost 9,22. 

2) Drăgoi Ștefan – anul III Istorie se respinge în unanimitate contestația deoarece studentul 

are media 9,28 iar ultima medie de acordare a bursei a fost 9,33. 

 

Membri Comisie: 

- Decan  Conf. univ. dr. Florentina Nițu 

- Administrator șef Elena Liliana Mițoi 

- Secretar șef  Luciana Agopșa 

- Student Adelina Tudor 

- Student Mihai Ochetan 


