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Depunerea actelor pentru 

BURSE SOCIALE 

pe semestrul I, anul universitar 2022-2023 
 

 

Depunerea dosarului pentru bursele sociale pe semestrul I, anul universitar 2022-

2023, se va face fizic, până pe data de 31.10.2022 (Luni-Joi în intervalul 12:30-

16:30, Vineri în intervalul 12:30-14:00) la Secretariatul Facultății de Inginerie din 

Str. Domnească nr. 111.  

 

Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.  

 

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului  se realizează, până la 

împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor 

aflați în grija lor. 

 

Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se 

va calcula ținând cont doar de veniturile personale și de veniturile persoanelor pe care 

le au în grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

 

Studenții vor depune dosarele pentru bursă socială fizic, la Secretariatul Facultății de 

Inginerie și vor demonstra veniturile studentului, respectiv ale familiei sale, pentru 

lunile iulie 2022, august 2022 și septembrie 2022. 

 

Salariul minim brut pe țară, garantat în plată, în vigoare de la 01.01.2022 conform 

H.G. nr. 1071/2021, este de 2.550 lei lunar brut, respectiv 1.524 lei lunar net.  

 

Conform O.U.G. nr. 67/ 2022, art. 1 începând cu data de 01 iunie 2022, în cazul 

salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, 

încadrați cu norma întreaga, la locul unde se afla funcția de baza, nu se datorează 

impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru o suma de 200 de lei 

reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, prin urmare nivelul salariului 

de bază lunar brut este 2.750 lei, respectiv salariul net este 1.724 lei. 
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Conform O. G. nr. 43/ 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim 

brut pe țara, în perioada 01.01.2020 - 31.12.2028 este de 3000 lei brut, respectiv de 

2362 lei net.  

 

DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU BURSE SOCIALE 
 

Dosarul pentru acordarea bursei sociale trebuie să conțină următoarele acte, în funcție 

de situația în care se află solicitantul:  

- Cerere – tip;  

- Adeverință de elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de 

învățământ; 

- Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un 

părinte sau de ambii, la care se adaugă talonul de pensie de urmaș; 

- Copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați, însoțită 

de adeverință/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student și 

frații acestuia; 

- Adeverință cu venitul net realizat de fiecare membru din familie (iulie 2022, 

august 2022 și septembrie 2022);  

- Adeverință de șomaj și/sau ajutor social; 

- Declarație notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu 

beneficiază de alte venituri (pentru lunile iulie 2022, august 2022 și septembrie 

2022), în afara celor declarate, sau că părinții studentului nu lucrează și nu 

domiciliază în străinătate; 

- În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o 

declarație notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documente 

care atestă acest lucru (pentru lunile iulie 2022, august 2022 și septembrie 

2022); 

- Talon de pensie sau adeverință eliberată de Casa de Pensii, în cazul în care 

părinții sunt pensionari (pentru lunile iulie 2022, august 2022 și septembrie 

2022);  

- Adeverință de la Administrația Financiară (ANAF) cu veniturile realizate 

(venituri din activități economice realizate de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale si/sau familiale etc) pentru toți membrii familiei; 

Solicitanții care au domiciliul sau reședința în județul Galați, respectiv în 

municipiul Galați, nu depun adeverința de venit pentru dosarele de bursă socială. 

Solicitarea adeverințelor se va realiza centralizat de către Secretariatul facultății 

și Direcția Generală Secretariat, fiind apoi trimisă către ANAF. 

- Adeverință de la Primărie cu veniturile obținute din activități agricole 

pentru toți membrii familiei; 

- Adeverință și declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de 

la altă instituție de învățământ superior, dacă este cazul. 

- Ancheta socială, în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază 

în străinătate. 
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Pot beneficia de bursa socială și studenții orfani de unul sau de ambii părinți, 

respectiv cei pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, care nu 

realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale (venitul net 

1.524 lei/membru de familie). 
 

BURSELE SOCIALE PE MOTIVE MEDICALE 

(art. 30, lit. b din Metodologie) 
 

Se acordă studenților cu următoarele afecțiuni: 

- T.B.C. – care se află în evidența unităților medicale 

- diabet  

- boli maligne 

- sindromuri de malabsorbție grave 

- insuficiență renală cronică 

- astm bronșic 

- epilepsie 

- cardiopatii congenitale 

- hepatită cronică 

- glaucom 

- miopie gravă 

- boli imunologice 

- boli rare 

- tulburări din spectrul autist 

- boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.) 

- surditate 

- fibroză chistică 

- handicap locomotor 

- spondiloza anchilozantă sau reumatism articular  

- infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA 

 

În vederea acordării burselor sociale pe motive medicale studenții trebuie să depună 

certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se 

prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă. 

 

Actele medicale se vizează de Cabinetul medical studențesc. 

 

Pentru informații suplimentare și/sau eventuale nelămuriri, vă rugăm să consultați 

Ordinul 3392/2017 și Metodologia de acordare a burselor aprobată de Senat 

prin  Hotărârea nr. 314 din 26.09.2022. 

 

DECANATUL 
 


