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Depunerea actelor pentru 

BURSE SOCIALE 

pe semestrul I, anul universitar 2020-2021 
 

Depunerea dosarului pentru bursele sociale pe semestrul I, anul universitar 2020-2021, 

se va face electronic, în perioada 26.10.2020 – 29.10.2019, ora 16:00.  

 

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 părinţilor şi ale copiilor 

aflaţi în grija lor. 

 

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

va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi de veniturile persoanelor pe care 

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

 

Studenţii vor trimite electronic documentele scanate în format PDF,  însoţite de 

cartea de identitate scanată (într-un singur fișier PDF), care vor demonstra 

veniturile studentului, respectiv ale familiei sale, pentru lunile  iulie, august şi 

septembrie 2020. 

 

Toate documentele se trimit la adresa secretar.ing@ugal.ro. 

 

Venitul salarial net /lună/membru familie să nu depăşească 1346  lei, conform HG 

935/2019. Salariaţii cu studii superioare, cu cel puţin un an vechime - salariu net 1413 

lei. Salariaţii din domeniul construcţiilor - salariu net 2362 lei.  

 

În cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate este 

obligatorie ancheta socială. 
 

DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU BURSE SOCIALE 
 

Dosarul pentru acordarea bursei sociale trebuie să conţină următoarele acte, în funcţie 

de situaţia în care se află solicitantul:  

- Cerere – tip;  
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- Adeverinţă de elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de 

învăţământ; 

- 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 judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, însoţită de 

adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii 

acestuia; 

- Adeverinţă cu venitul net realizat de  fiecare membru din familie (iulie, august şi 

septembrie 2020);  

- Adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social; 

- Declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu 

beneficiază de alte venituri (pentru lunile  iulie, august şi septembrie 2020), în 

afara celor declarate, sau că părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în 

străinătate; 

- În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie 

notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoţită de documente care atestă 

acest lucru (pentru lunile  iulie, august şi septembrie 2020); 

-  Talon de pensie sau sau adeverinţă eliberată de Casa de Pensii în cazul în care 

părinţii sunt pensionari (pentru lunile  iulie, august şi septembrie 2020);  

- Adeverinţă de la Administraţia Financiară (ANAF) cu veniturile realizate (venituri 

din activităţi economice realizate de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și/sau familiale etc.) pentru toţi membrii familiei; 

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

municipiul Galați, nu depun adeverința de venit pentru dosarele de burse sociale; 

solicitarea adeverințelor se va realiza centralizat, de către secretariatul facultății și 

Direcția Generală Secretariat (DGS), find apoi trimisă către ANAF. 

- Adeverinţă de la Primărie cu veniturile obţinute din activităţi agricole pentru toţi 

membrii familiei; 

- Adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă 

instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul. 

 

Pot beneficia de bursa socială şi studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi, respectiv 

cei pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, care nu realizează 

venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale (venitul net 1346  

lei/membru de familie). 
 

BURSELE SOCIALE PE MOTIVE MEDICALE 

(art. 30, lit. b din Metodologie) 
 

Se acordă studenţilor cu următoarele afecţiuni: 

- T.B.C. – care se află în evidenţa unităţilor medicale 

- diabet  

- boli maligne 
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- sindromuri de malabsorbţie grave 

- insuficienţă renală cronică 

- astm bronşic 

- 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  

- infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA 

 

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

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

prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă. 

 

Actele medicale se vizează de Cabinetul medical studenţesc. 

 

Pentru informaţii suplimentare şi/sau eventuale nelămuriri, vă rugăm să consultaţi 

Ordinul 3392/2017 şi Metodologia de acordare a burselor aprobată aprobată de 

Senat prin Hotărârea nr. 109 din 5 august 2020. 

 

DECANATUL 
 


