
 

 

 

 
  

Tabel nominal cu studenții beneficiari ai bursei de ajutor social 

pe semestrul I anul universitar 2020-2021 
 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

matr. 

Specilizarea/ 

Anul/ 

Linia de studiu 

română 

Media/ 

Nr. crt. 

Buget/ 

Taxă 

Cuan

-tum 

bursă 

(lei) 

Observații 

(venituri mici, caz medical, 

orfan, proveniți din case de 

copii, plasament 

1 497 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Oradea), anul 

III, linia română 

9,13 buget 580 plasament 

2 333 Teologie pastorală 

în comunitățile 

ecleziale (Blaj), 

an II, linia română 

9,00 buget 580 plasament 

3 466 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Oradea), anul 

IV, linia română 

29 cr. buget 580 orfan de un părinte 

4 168 Teologie biblică, 

an II, linia română 

9,80 buget 580 caz medical 

5 366 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Blaj), an II, 

linia română 

9,56 buget 580 caz medical 

6 161 Teologie biblică, 

an II, linia română 

7,60 buget 580 caz medical 

7 355 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Blaj), an III, 

linia română 

10,00 buget 580 venituri mici, student peste 

26 ani 

8 451 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Oradea), anul 

IV, linia română 

9,81 buget 580 venituri mici 

9 513 Fundamente 

creștine ale 

identității europene 

(Oradea), anul I, 

linia română 

9,62 buget 580 venituri mici 

10 450 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Oradea), anul 

IV, linia română 

9,43 buget 580 venituri mici, student peste 

26 ani 

11 500 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Oradea), anul 

II, linia română 

8,30 buget 580 venituri mici, student peste 

26 ani 

12 539 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Oradea), anul 

I, linia română 

7,11 buget 580 venituri mici 



 

13 626 Teologie greco-

catolică asistență 

socială, an II, linia 

română 

18 cr. buget 580 venituri mici 

14 515 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Oradea), anul 

II, linia română 

8,84 buget 580 venituri mici 

15 352 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Blaj), an III, 

linia română 

9,83 buget 580 venituri mici 

16 481 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Oradea), anul 

III, linia română 

10,00 buget 580 venituri mici 

17 375 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Blaj), anul II, 

linia română 

9,20 buget 580 venituri mici 

18 506 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Oradea), anul 

II, linia română 

9,33 buget 580 venituri mici 

19 510 Fundamente 

creștine ale 

identității europene 

(Oradea), anul I, 

linia română 

8,95 buget 580 venituri mici 

20 490 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Oradea), anul 

III, linia română 

7,50 buget 580 venituri mici student peste 

26 de ani 

21 120 Teologie greco-

catolică pastorală, 

an IV, linia română 

8,53 buget 580 venituri mici 

22 455 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Oradea), anul 

IV, linia română 

8,96 buget 580 venituri mici 

23 342 Teologie greco-

catolică pastorală 

(la Blaj), anul IV, 

linia română 

9,13 buget 580 venituri mici 

 
 

               Decan,                                                                                                      Responsabil cu probleme studențești, 

Pr. prof. univ. dr. Cristian  Barta       Conf. univ. dr. Alin Tat 

 

     


