
ANUNŢ IMPORTANT  
privind  

ACORDAREA BURSELOR MEDICALE, SOCIALE ȘI DE PERFORMANŢĂ 
(a.u. 2021-2022, semestrul al II-lea) 

 
 

Bursele sociale se acordă: 

1. Studenţilor bolnavi de T.B.C., care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de 

diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, 

epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări 

din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie), surditate, fibroză chistică, handicap 

locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, infecţii cu virusul HIV sau SIDA, glaucom. 

 

Actele necesare în baza cărora se aprobă acordarea bursei sociale pe motive medicale sunt 

următoarele: 

 certificat medical eliberat/ vizat de către Cabinetul medical studenţesc; 

 adeverinţă medicală întocmită de către medicii din cabinetele de specialitate din ambulatorii 

sau centre de diagnostic şi tratament ori de către spitalele unde studenţii în cauză au fost 

internaţi sau sunt în evidenţă. 

 

2. Studenţilor orfani de unul sau de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament 

familial, care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale. 

 

3. Studenţilor a caror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar/ 

semestrului, un venit lunar mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net 

pe economie. 

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, respectiv al 

membrilor familiei aflate în grija studentului – soţ/soţie, copii – dacă este cazul. 

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. 

 

Acte necesare pentru obţinerea unei burse sociale sunt următoarele: 

 adeverinţă de venit pentru părinţi şi student (în cazul în care acesta lucrează) pentru 

decembrie 2021, ianuarie şi februarie 2022 sau cupoane de pensie în cazul părinţilor 



pensionari; În cazul în care niciunul dintre părinţi sau susţinătorii legali nu au calitatea de 

salariat sau pensionar, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în acest sens însoţită 

de documente care să ateste acest lucru; 

 adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social; 

 adeverinţă de alocaţie de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004, republicată (unde 

este cazul); 

 adeverinţă de venituri obţinuite din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau 

indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (unde este cazul); 

 anchetă socială - obligatorie pentru studenţii a căror părinţi lucrează sau domiciliază în 

străinătate. 

 adeverinţă de la primărie din care să rezulte veniturile realizate din cultivarea pămâtului 

pentru lunile decembrie 2021, ianuarie şi februarie 2022, pentru fiecare membru adult al 

familiei, inclusiv studentul sau adeverinţă că nu deţineţi pământ şi nici firmă; 

 declaraţie pe propria răspundere de la notar pentru student, că nu beneficiază de alte venituri 

în afara celor declarate în dosar,  

 declaraţie pe propria răspundere de la notar (că nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate) 

pentru părinţii studentului care nu realizează venituri. 

 adeverinţă de venituri de la administraţia financiară pentru lunile lunile decembrie 2021, 

ianuarie şi februarie 2022 pentru fiecare membru al familiei, major, inclusiv studentul; 

Studenţii care locuiesc în oraşul Galaţi pot trimite dosarul fără aceste adeverinţe (ele vor fi 

furnizate centralizat de către agenţie la cererea universităţii); 

 adeverinţă de elev/student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ; 

 certificate de naştere pentru fraţii preşcolari; 

 copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, însoţită de 

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

 copie după certificatul/certificatele de deces, în cazul în care studentul este orfan de un 

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

 adeverinţă şi declaraţie pe proprie răspundere că nu beneficiază de bursă la altă instituţie de 

învăţământ superior, dacă este cazul. 

 un dosar plic. 

 

IMPORTANT  

 Adeverinţele de venit nu trebuie să prezinte ştersături, trebuie să fie semnate şi ştampilate. 

 Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare 

Metodologia de acordare a burselor este disponibilă la următoarea adresă: 

https://ugal.ro/studenti/burse/metodologie-de-acordare-a-burselor  

https://ugal.ro/studenti/burse/metodologie-de-acordare-a-burselor


 

BURSA DE PERFORMANŢĂ se acordă la cererea studenţilor, începând cu anul al doilea de studii, în 

urma recunoașterii performanțelor de către universitate. 

Pentru obţinerea unei burse de performanţă se va depune la secretariat un dosar care va cuprinde: 

 cerere 

 cv 

 copii ale documentelor care atestă participarea la sesiuni/comunicări ştiinţifice studenţeşti, 

premii obţinute în cadrul acestora, alte activităţi de cercetare ştiinţifică (articole, proiecte 

etc.), desfăşurate în anul universitar 2020-2021 şi sem. I 2021-2022. 

 

Dosarele cu acte pentru obţinerea unei burse sociale sau de performanţă, se pot depune, la 

secretariatul facultăţii, până vineri, 25 martie 2022, ora 1300. 

 

Data afişării: 21 martie 2022. 

 

SECRETARIATUL 


