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Capitolul 1 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1.  

Scopul acestui regulament este de a stabili un sistem de reguli privind acordarea burselor 

și a altor forme de sprijin material pentru studenții din cadrul Facultății de Automatică, 

Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică (FACIEE), și intră în vigoare de la data aprobării 

lui de către Consiliul Facultății. 

Art. 2.  

Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile Legii educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Cartei 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 

Art. 3.  

În cadrul FACIEE se constituie: Comisia de acordare a burselor și Comisia de analiză și 

soluționare a contestațiilor. Fiecare comisie este formată din două cadre didactice și un 

student. În cazul Comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor, cel puțin un cadru didactic 

și studentul trebuie să fie membri în Consiliul Facultății. Niciunul dintre membrii Comisiei de 

acordare a burselor nu poate face parte din Comisia de analiză şi soluționare a contestațiilor. 

Cei trei membri ai fiecărei comisii depun declarație că nu sunt în conflict de interese și nici 

rude cu studenții ale căror situații sunt analizate, Anexa 1. 

Art. 4.  

Componența comisiilor se aprobă în Consiliul Facultății, prin vot deschis, pe baza 

propunerilor de la departamente. Studentul membru în fiecare dintre cele două comisii este 

propus de către studenții membri ai Consiliului Facultății pe bază de proces verbal şi 

semnătură. Pentru a preîntâmpina necesitățile de modificare a comisiilor, se constituie o listă 

de doi membri supleanți pentru fiecare comisie. Membrii titulari şi membrii supleanți sunt 

numiți cu majoritate simplă de voturi, fiind ordonați descrescător în listă în funcție de numărul 

de voturi obținute. Ordinea acestora este prioritară în constituirea comisiei finale. 

Art. 5.  

Studenții pot depune contestații în termen de 48 de ore de la data afișării listelor la 

avizier. Contestațiile se soluționează în două zile lucrătoare de la data depunerii contestației. 

Capitolul 2 

CATEGORII DE BURSE 

Art. 6.  

(1) Bursele acordate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în condițiile legii, sunt: 
 burse pentru stimularea performanței academice,  
 burse sociale,  
 burse sociale speciale,  
 burse speciale,  
 burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate, 
 alte forme de sprijin material.  
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(2) Statul susține studenții cu rezultate remarcabile în activități culturale și sportive, prin 
acordarea de burse speciale. 

(3) Operatorii economici pot oferi burse sau alte forme de sprijin studenților, potrivit 
prevederilor legale în vigoare. 

(4) Studenții pot beneficia și de alte burse, finanțate din veniturile proprii ale universității şi 
din alte forme, legal constituite. 

Art. 7.  

Bursele pentru stimularea performanței academice sunt:  

 burse de merit; 

 burse de performanță. 

Art. 8.  

Bursele pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt:  

 burse sociale; 

 burse sociale ocazionale.  

Acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcție de 

situația socio-economică a familiei studentului și a criteriilor generale stabilite prin Ordinul 

3392/2017 și a criteriilor specifice, dacă este cazul. 

Capitolul 3 

BURSE PENTRU STIMULAREA PERFORMANŢEI 

3.1. BURSELE DE MERIT 
Art. 9.  

Pot primi burse de merit numai studenții care au efectuat integral activitățile universitare 

în conformitate cu planurile de învățământ, în limita fondurilor repartizate, în ordinea 

descrescătoare a mediilor ponderate. 

Art. 10.  
Bursele de merit se atribuie studenților integraliști (în toți anii de studii) din anii II-IV de la 

învățământul universitar de licență şi din anul al II-lea de la ciclul II de studii universitare de 

masterat, pe baza rezultatelor la învățătură. Bursele de merit se revizuiesc o dată la 6 luni.  

Art. 11.  
Bursele de merit pentru studenții din anul I, ciclul I de studii universitare de licență, şi ciclul 

II de studii universitare de masterat, se acordă pentru semestrul I, în funcție de media obținută la 

examenul de admitere. 

Art. 12.  
Studenții ciclului I de studii universitare de licență, indiferent de forma de finanțare, pot 

beneficia de burse de merit de tip I, media ponderată minimă de acordare fiind 6,50. 

Art. 13.  
Studenții ciclului al II-lea de studii universitare de master, indiferent de forma de 

finanțare, pot beneficia numai de burse de merit, media ponderată minimă de acordare fiind 

9,00. 

Art. 14.  
Bursele de merit se atribuie astfel: 

a) pentru primele 6 luni din anul universitar, studenților eligibili pe baza rezultatelor la 

învăţătură obţinute în anul precedent;  
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b) pentru ultimele 6 luni din anul universitar, studenţilor eligibili pe baza rezultatelor la 

învăţătură obţinute în sesiunea de iarnă. Pentru studenţii din anii terminali, bursele de merit se 

acordă până la data programată pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor, în 

prima sesiune.  

 

3.2. BURSELE DE PERFORMANŢĂ 
Art. 15.  

Studenții ciclului I de studii universitare de licență, pot beneficia de bursă de 

performanță, obținută prin concurs, media ponderată minimă de participare la concurs fiind 

9,00. 

Art. 16.  
Comisia de acordare a burselor atribuie bursele de performanță prin concurs, în funcție 

de criteriile specifice, Anexa 2. Calendarul procedurilor de acordare a burselor și criteriile se 

afișează la avizierul facultății (corp Y, etaj 1) și pe site-ul facultății (www.aciee.ugal.ro). 

 

Capitolul 4 

BURSE PENTRU SUSŢINEREA FINANCIARĂ 

Art. 17.  
(1) Beneficiarii burselor sociale sunt: 

a) studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv cei pentru care s-a dispus ca 

măsură de protecție plasamentul, și care nu realizează venituri peste plafonul 

pentru acordarea bursei sociale; 

b) studenții bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă 

de diabet, boli maligne, 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, cei infestaţi cu 

virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă 

sau reumatism articular și cu oricare altă boală cronică pe care Senatul universitar o 

poate lua în considerare; 

c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea 

semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai 

mare decât salariul de bază minim net pe economie;  

(2) Bursele se acordă şi pe perioada vacanțelor pentru cei prevăzuți la alin. (1) lit. a), b). 

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

Art. 18.  
Comisia de acordare a burselor verifică actele şi consemnează pe fișa de calcul (Anexa 5) 

hotărârea luată (dacă studentul are dreptul sau nu are dreptul să primească bursa solicitată). 

Capitolul 5 

BURSE SPECIALE 

Art. 19.  

http://www.aciee.ugal.ro/
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La propunerea Consiliului facultății, se pot acorda bursele speciale studenților pentru 

implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat.  

Capitolul 6 

DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII 

Art. 20.  
Repartiția burselor de merit pe ani de studii în cadrul domeniilor sau programelor de 

studii se va realiza proporțional cu numărul studenților înmatriculați în cadrul domeniilor sau 

programelor de studii. 

Art. 21.  
Departajarea studenților, din anul II-IV licență și masterat, cu medii egale, clasați pe 

ultimul loc, se va face pe baza următoarelor criterii: 

- nota obținută la materia cu cele mai multe credite, dacă egalitatea persistă se va 

lua în considerare următoarea disciplină cu cele mai multe credite. Acest criteriu se 

va aplica până la realizarea departajării. În situația în care există mai multe 

discipline cu același număr de credite, se vor lua în considerare toate acele 

discipline. 

- media ponderata pe anul de studii precedent. 

Art. 22.  
Departajarea studenților din anul I licență cu medii egale clasați pe ultimul loc se va face 

pe baza următoarelor criterii: 

- media de la examenul de bacalaureat; 

- media multianuala din liceu la disciplina Matematica. 

Art. 23.  
Departajarea studenților din anul I masterat cu medii egale clasați pe ultimul loc se va 

face pe baza următoarelor criterii: 

- media de la examenul de licență; 

- media ponderata multianuală de promovare a studiilor. 
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Anexa 1 
 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________________________________, 

cadru didactic titular / student al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la Facultatea 

de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, membru în Comisia de 

acordare a burselor / Comisia de analiză şi soluționare a contestațiilor, cunoscând 

prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, după luarea la 

cunoștință a conținutului Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de 

sprijin material pentru studenții, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu 

sunt în conflict de interese și nici rudă cu studenții ale căror situații sunt analizate. 

 

 

 

 

Data,       Semnătura, 

____________________________    ____________________________  



 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI  
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ  
METODOLOGIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU 
STUDENŢI 

 

Str. Științei Nr. 2, cod poștal 800146, Galați, România, tel/fax: +0236 470 905, e-mail: aciee@ugal.ro, web: www.aciee.ugal.ro 

7/10 

Anexa 2 
Criteriile specifice pentru obținerea bursei de performanță științifică 

 

I. Media ponderată anuală minimă din anul precedent trebuie să fie 9,00. 

II. Puncte acordate: 

1. În conformitate cu media obținută: 

- 9.00 – 9.25    20 pct. 

- 9.26 ‐ 9.50    30 pct. 

- 9.51 ‐ 9.75    40 pct. 

- 9.76 ‐ 10.00    50 pct. 

2. Lucrări publicate în: 

- reviste de specialitate 50 pct. 

3. Lucrări prezentate la conferințe: 

- internaționale  50 pct. 

- naționale    40 pct. 

- locale     20 pct. 

4. Participarea la organizare de manifestări științifice: 

- internaționale   50 pct. 

- naționale    30 pct. 

- locale     20 pct. 

5. Premii la concursuri profesionale: 

- internaționale: 

 premiul I   50 pct. 

 premiul II   40 pct. 

 premiul III   30 pct. 

 mențiune    20 pct. 

 participare   10 pct. 

- naționale: 

 premiul I    40 pct. 

 premiul II   35 pct. 

 premiul III   25 pct. 

 mențiune    15 pct. 

 participare   10 pct. 

- locale: 

 premiul I    30 pct. 

 premiul II   25 pct. 

 premiul III   20 pct. 

 mențiune    15 pct. 

 participare   10 pct. 

III.  Atribuirea burselor de performanță se va face în funcție de punctajul total obținut. 
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Anexa 3 

 

Criteriile specifice pentru obținerea bursei sociale 
 

I. Bursele sociale se acordă următoarelor categorii de studenți: 

a) studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv cei pentru care s-a dispus ca 

măsură de protecție plasamentul, și care nu realizează venituri peste plafonul pentru 

acordarea bursei sociale; 

b) studenții bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de 

diabet, boli maligne, 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, cei infestaţi cu virusul HIV sau 

bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism 

articular și cu oricare altă boală cronică pe care Senatul universitar o poate lua în 

considerare; 

c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea 

semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai 

mare decât salariul de bază minim net pe economie; 

II. Acordarea burselor pentru categoria c) se va face în limita fondului de burse sociale, după 

acordarea celor din categoriile a) și b). 

III. Clasamentul studenților din categoria c) se va face în funcție de un venitul net per 

membru de familie. 
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Anexa 4 
 

 

 

 

Domnule Decan, 

 

Subsemnatul/Subsemnata _________________________________________________________, student(ă) 

în anul __________, în cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și 

Electronică, domeniul/specializarea 

___________________________________________________________________, forma de finanțare buget/taxă, vă 

rog să-mi aprobați acordarea unei burse sociale, întrucât am următoarea situație familială: 

 

Membrii familiei Ocupația 

  

  

  

  

  

 

Total persoane aflate în întreținere:________ 

Anexez următoarele documente justificative: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Declar pe proprie răspundere că în familie nu se realizează alte venituri în afară de cele 

declarate. 

 

 

Data,       Semnătura, 

____________________________    ____________________________  
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Anexa 5 
Se aprobă bursa socială pe semestrul_______, anul universitar__________________ 

Comisia de acordare a burselor, 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

FIȘĂ DE CALCUL 
a venitului mediu net pe membru de familie 

 

Studentul/Studenta _____________________________________________________________________________, 

anul__________, în cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, 

domeniul/specializarea ___________________________________________________________________, forma de 

finanțare buget/taxă. 

A. Venituri Totale LEI      ____________________________________ 
din care:  a) veniturile salariale și asimilate acestora    _________________________________________ 

b) pensii       _________________________________________ 

c) venituri obținute din activități agricole    _________________________________________ 

d) alocațiile de stat pentru copii    _________________________________________ 

e) alocații de plasament      _________________________________________ 

f) venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizația pentru 

incapacitatea temporară de muncă    _________________________________________ 

g) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, inclusiv indemnizațiile 

pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului  

și îngrijirea copilului bolnav;     _________________________________________ 

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin centrele de 

colectare       _________________________________________ 

i) drepturile în bani și în natură primite de militari  _________________________________________ 

j) orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și întreprinderile familiale _________________________________________ 

k) orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate 

intelectuală       _________________________________________ 

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice.  _________________________________________ 

B. Numărul persoanelor aflate în întreţinere  ____________________________________ 
1. părinți       _________________________________________ 

2. copii       _________________________________________ 

3. alte persoane aflate în întreținere   _________________________________________ 

C. Venitul mediu net pe membru de familie (A:B)  ____________________________________ 

D. Situaţia școlară la sfârșitul anului universitar 
1. promovat integral cu media    _________________________________________ 

2. înscris în anul următor credite restante   _________________________________________ 

3. amânat medical      _________________________________________ 

E. Situaţia școlară la sfârșitul anului universitar 
1. promovat integral cu media    _________________________________________ 

2. număr probe restante/număr credite nepromovate  _________________________________________ 

        

 

Secretar, 


