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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. Metodologia de acordare a burselor în cadrul Facultății Știința și Ingineria 
Alimentelor, denumită în continuare facultatea SIA, este elaborată în baza dispoziţiilor 
Ordinului 3392/2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor 
forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, cursuri cu 
frecvență, a Ordinului nr. 4104/21.06.2017 şi a Ordinului nr. 4366/2017 privind 
modificarea şi completarea anexei la OM 3392/2017 și a Metodologiei de acordare a 
burselor din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați 
(https://ugal.ro/studenti/burse/metodologie-de-acordare-a-burselor). 

Art. 2. În acord cu Ordinul 3392/2017, facultatea SIA asigură implementarea măsurilor de 
susţinere a performanţei academice, respectiv a măsurilor privind facilitarea accesului la 
servicii educaţionale prin asigurarea unui climat de echitate și de nediscriminare, prin burse 
şi alte forme de sprijin material oferite studenţilor. 

Art. 3. Principalele categorii de burse acordate din fondurile de la bugetul de stat acordate 
de facultatea SIA sunt:  

1) burse pentru stimularea performanţei academice; 

2) burse sociale; 

3) burse sociale acordate ocazional; 

4) burse speciale; 

5) alte forme de sprijin material. 

Art. 4. Studenții pot beneficia și de alte burse, finanțate din veniturile proprii ale facultății şi 
din alte forme, legal constituite, inclusiv cele acordate de agenții economici cu care facultatea 
are acorduri de parteneriat, care pot oferi burse sau alte forme de sprijin studenților, potrivit 
prevederilor legale în vigoare. 

Art. 5. La începtul fiecărui semestru, în cadrul facultății SIA, se constituie Comisia de 
acordare a burselor şi Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, care sunt formate 
din două cadre didactice şi un student. În cazul Comisiei de analiză şi soluţionare a 
contestaţiilor, cel puţin un cadru didactic şi studentul trebuie să fie membri în Consiliul 
facultăţii. Niciunul dintre membrii comisiei de acordare a burselor nu poate face parte din 
Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor. Componența comisiilor se propune de către 
Decan și se aprobă de către Consiliul Facultății. 
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Art. 6. Înainte de a începe evaluarea, membrii celor două comisii depun declaraţie pe propria 
răspundere că nu sunt în conflict de interese şi nici rude sau afini cu studenţii ale căror 
situaţii sunt analizate.  

Art. 7. Membrii celor două comisii vor depune declaraţie de confidențialitate pentru 
documentele analizate și verificate în dosarele depuse, în acord cu GDRP.  

Art. 8. Toate categoriile de burse se revizuiesc o dată la 6 luni, cu excepția burselor medicale, 
cele acordate orfanilor și a studenților aflați în plasament. 

Art. 9. Având în vedere că bursele se acordă pentru studenții înscriși la  programele de studii 
de la învățământul cu frecvență, indiferent de forma de finanțare, pentru studenții care nu 
se prezintă în sesiunea de examinare din semestrul I (sesiunea de iarnă), bursa se sistează 
în semestrul al II-lea.  

Art. 10. În cazuri excepționale (de exemplu, cazuri medicale), studenții care nu s-au 
prezentat la examenele programate în prima sesiune de examinare pot depune documente 
doveditoare cu privire la situația particulară în care s-au aflat în perioada examinărilor, prin 
care să justifice absența de la examinări și situația acestora va fi analizată în vederea stabilirii 
unei rezoluții pentru continuarea acordării bursei sau sistarea acesteia. 

 
CAPITOLUL II. CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR 

Art. 11. La facultatea SIA, categoriile de burse prevăzute la Art. 3, alin. (1) se acordă tuturor 
studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă, indiferent de forma de finanţare (buget sau 
taxă), pe baza criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în limita fondurilor repartizate 
de către universitate şi în raport cu integralitatea efectuării activităţilor universitare, așa 
cum sunt prevăzute în Regulamentul activității universitare a studenților (RAUS) 
(https://ugal.ro/studenti/regulamentul-activitatii-universitare-a-studentilor-studenti). 

Art. 12. Bursele studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor din Republica Moldova, Ucraina, 
ale celor de origine etnică română din afara granițelor țării, ale cetățenilor români cu 
domiciliul în străinătate, precum și ale cetățenilor străini, bursieri ai statului român, care 
studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România, sunt reglementate conform 
art. 224. din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și prin Hotărârea Guvernului nr. 
844/2008 şi Ordinul nr. 3775/2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și 
școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în 
instituțiile de învățământ superior de stat acreditate. 

Art. 13. În acord cu Art. 2 din Legea educatiei nationale, alin (4) si (5), facultatea SIA respectă 
următoarele principii: 
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(1) Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele 
de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără 
nicio formă de discriminare.  

(2) Aceleaşi drepturi se asigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, 
ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. 

Art. 14. În conformitare cu art. 202, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și 
completările ulterioare, în acordarea burselor în cadrul facultății SIA se aplică principiul 
conform căruia „toți studenţii beneficiază de egalitate de tratament din partea instituției de 
învăţământ superior; orice discriminare directă sau indirectă față de student este interzisă”. În 
același context, respectiv art. 19 al OMEN nr. 3392/2017 „Nu pot constitui criterii de acordare 
a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, 
naționalitatea, cetățenia, orientarea sexuală, apartenența politică a candidatului sau a familiei 
acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conformă cu legislația 
europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, studiile 
efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse”. 

Art. 15. Acordarea anuală de burse pentru sprijinirea studenților etnici români din ţări 
învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate, se realizează în acord cu 
legislația în vigoare și cu Metodologiile proprii ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați 
aprobate de Senatul universitar. 

Art. 16. Facultatea SIA respectă prevederile legale și Metodologiile proprii ale Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați, aprobate de Senatul universitar, privind acordarea burselor de 
performanță pentru românii de pretudindeni în cuantumul bursei pentru cetățenii UE, cu 
respectarea criteriilor specifice de finanțare pentru cele două categorii, evitându-se dubla 
finanțare sau utilizarea eronată a fondurilor de burse.  

Art. 17. În acord pevederile OMEN 3900 din 16.05.2017, art. 24, beneficiarilor locurilor de 
studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv ai locurilor de studii fără plata 
taxelor de școlarizare, dar fără bursă li se asigură următoarele facilități:  

a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă 
lunară, după caz;  

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost 
admis și bursă lunară, după caz;  

c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita 
subvenției alocate;  
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d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial 
endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare; 

e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale; 

f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 18. Perioada de acordare a burselor, indiferent de categorie, coincide cu structura anului  
universitar (12 luni). Prin excepție, studenților înmatriculați în ultimul an al ciclurilor de 
studii de licență sau de master, care beneficiază de orice tip de bursă, în ultimul semestru de 
studii al respectivului ciclu li se va/vor acorda același tip de bursă/burse doar până la data 
programată pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor în prima sesiune. 

 

CAPITOLUL III. CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU 
STIMULAREA PERFORMANȚEI ACADEMICE 

Art. 19. În cadrul facultății SIA se pot acorda două categorii de burse pentru stimularea 
performanţei academice, și anume: 

1) burse de performanţă; 

2) burse de merit. 

Art. 20. Ambele categorii de burse se acordă studenților facultății înmatriculați la programe 
de studii universitare cu frecvență și au rolul de a recompensa studenții pentru rezultate 
academice deosebite și pentru implicarea acestora în activități extracurriculare și de 
voluntariat, potrivit criteriilor specifice stabilite de prezenta metodologie.  

Art. 21. În cadrul facultății SIA, bursele de merit se pot acorda studenților care se 
încadrează cumulativ în următoarele două situații: 

1) integralist pe anii precedenti de studiu; 
2) au obținut rezultate deosebite în pregatirea profesională, respectiv au cele mai mari 

medii ponderate din același an de studiu al unui program de studii. 

Art 22. În cazul situațiilor în care mai mulți studenți înregistrează criterii identice, se aplică 
drept criteriu de departajare media ponderată a anului de studiu anterior și/sau media 
de la admitere, în cazul anului II. 

Art. 23. În cadrul facultății SIA, bursele de performanță se pot acorda studenților care se 
încadrează cumulativ în următoarele situații: 

1) integralist pe anii precedenți de studiu; 
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2) media în anul universitar în curs  >9,50 (noua si 50%); 
3) îndeplinesc cel mai mare punctaj pentru performanțele științifice și implicarea în 

activități extracuriculare, menționate în tabelul 1: 

Tabelul 1. Punctaje pentru performanțele științifice și implicarea în activități 
extracuriculare 

Criteriu Punctaj acordat 
Stagii de mobilități ERASMUS (outgoing). 15 puncte 
Membru în echipele unor proiecte, contracte de cercetare. 5 puncte 
Co-autor la lucrări prezentate oral la Sesiunea de 
Comunicări Științifice Studențești. 

10 puncte/lucrare 

Premii obtinute la competiţii naționale și internaționale. Premiul I - 15 puncte 
Premiul al II -lea  - 10 puncte 
Premiul al III -lea  - 8 puncte  
Mențiune - 3 puncte 
Premii speciale - 2 puncte 

Co-autor la lucrări publicate în reviste de specialitate sau 
prezentate la manifestări științifice. 

Articole in reviste de specialitate – 7 
puncte 
Brevete – 5 puncte 
Conferințe/abstracte – 5 puncte 

Participare la activități extracurriculare. Activități de voluntariat – 15 puncte 
Total 100 puncte 

 
Art. 24. Algortimul de calcul al punctajului final pentru acordarea burselor de performanță 
este dat de ecuația 1: 

𝑃 = 𝑀𝑥0.5 + 𝐶𝑥0.5                                                                      (1), 
în care: 

M=m/mmax M reprezintă punctajul obținut pentru media pentru anul universitar 
absolvit. 
m reprezintă media cumulată = 0,5 x media obținută pentru anul 
universitar absolvit. 
mmax reprezintă media maximă obținută de un student participant la 
concursul de acordare a burselor de performanță. 

C=c/cmax C reprezintă punctaj absolut pentru performanțele științifice și 
implicarea în activități extracuriculare. 

c reprezintă punctajul obtinut pentru performanțele științifice și 
implicarea în activități extracuriculare de către candidatul evaluat. 
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cmax reprezintă punctajul maxim înregistrat pentru performanțele 
științifice și implicarea în activități extracuriculare la concursul de 
acordare a burselor de performanță. 

 
Art. 25. Bursele de merit se pot acorda studenţilor de la ciclul I de studii universitare de 
licenţă, învăţământ cu frecvenţă, cât şi celor de la ciclul II de studii universitare de masterat, 
învăţământ cu frecvenţă. 

Art. 26. Bursele de merit și cele de performanță se acordă numai studenţilor care au efectuat 
integral activităţile universitare în conformitate cu planurile de învăţământ, în limita 
fondurilor repartizate de către universitate, în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate.  

Art. 27. Bursele de merit pentru studenţii din anul I, ciclul I de studii universitare de licenţă, 
şi ciclul II de studii universitare de masterat, se acordă pentru semestrul I, în funcţie de 
media obţinută la examenul de admitere.  

Art. 28. În cadrul facultății SIA, studenţii ciclului al II-lea de studii universitare de master, 
indiferent de forma de finanţare, pot beneficia numai de burse de merit, în limita fondurilor 
alocate de către universitate, media ponderată minimă de acordare fiind 9.00 (nouă). 

 

CAPITOLUL IV. CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU 
SUSȚINEREA  FINANCIARĂ  A  STUDENȚILOR CU  VENITURI  REDUSE 

Art. 29. Bursele pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt burse 
sociale și burse sociale ocazionale, acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de 
cerere, în funcție de situația socio-economică a familiei studentului, de criteriile generale 
stabilite prin Ordinul 3392/2017, precum şi de criteriile specifice, așa cum sunt cele 
menționate în Metodologia de acordare a burselor din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați 
(https://ugal.ro/studenti/burse/metodologie-de-acordare-a-burselor). 

Art. 30. Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de subzistență pentru studenții 
proveniți din medii socio-economice defavorizate, din familii defavorizate, și celor pentru 
care s-a dispus, ca măsură de protecție, plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de 
studii universitare la care sunt înscriși.  

Art. 31. Beneficiarii burselor sociale sunt: 

1) studenţii orfani de unul sau de 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; 



             
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII 
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
FACULTATEA ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR 
www.ugal.ro, www.sia.ugal.ro  
 

Contact: decanat.sia@ugal.ro, secretar.sia@ugal.ro    
Str. Domnească nr. 111, Cod poştal 800201,                                                                                    Tel.: +40 336 130 177  
Galaţi, România                                                                                                                                            Fax: +40 236 460 165 
 

2) studenţii bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei 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; 

3) studenţii a căror familie nu a realizat, în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar 
un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net 
pe economie;  

Art. 32. Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani 
și se analizează semestrial. 

Art. 33. Prezenta metodologie de acordare a burselor sociale și alte forme de susținere 
financiară respectă integral Metodologia de acordare a burselor din cadrul Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați (https://ugal.ro/studenti/burse/metodologie-de-acordare-a-
burselor). 

Art 34. În cazul în care, există situații de studenți cu același venit, drept criteriu departajare 
se aplică situația școlară (număr total de credite promovate/medie aritemtică pe anul de 
studiu absolvit/admitere în cazul anului I). 

 

CAPITOLUL V. ALTE TIPURI DE BURSE 

Art. 35. La propunerea Consiliului Facultății SIA, se pot acorda bursele speciale studenților 
care se încadrează în cel puțin unul din următoarele cazuri: au obținut performanță în 
activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, au obținut premii la competiții naționale și 
internaționale de prestigiu sau s-au implicat activ în activități voluntariat în interesul 
facultății SIA.  Fondurile pentru aceste burse provin din sponsorizări sau alte surse 
extrabugetare. 

 

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 36. Dosarele pentru bursele sociale și performanță se depun, la începutul fiecărui 
semestru, conform calendarului afișat la avizier și pe site-ul facultății SIA (www.sia.ugal.ro). 
Contestațiile se depun conform calendarului aprobat. Studenții care nu depun contestații în 
termenul stabilit, își pierd dreptul de a constesta rezultatele finale afișate. 
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Art. 37.  

(1) Un student nu poate primi simultan două tipuri de burse din aceeași categorie 
(performanță/merit), însă are dreptul să opteze pentru bursa cu valoare mai mare sau care 
se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp. 

(2) Prin excepție de la alin. (1), studenții care beneficiază de bursă socială pot primi orice alt 
tip de bursă reglementată în prezenta metodologie. 

Art. 38. La începutul fiecărei perioade de acordare a burselor, după afişarea listelor 
nominale cu studenţii bursieri, aceştia au obligaţia să depună, la biroul financiar al 
universităţii, actele necesare pentru viramentul burselor (card bancar), cel mai târziu până 
la data de 15 noiembrie, pentru semestrul I și, respectiv, 15 mai, pentru semestrul al II-lea a 
anului universitar în curs. Pentru studenții bursieri are nu depun detaliile contului bancar 
(extras de cont) până la termenul prevăzut, se vor aplica prevederile legale privind sistarea 
plăților.  

Art. 39. Prezenta metodologie a fost analizată și aprobată în şedinţa Consiliului Facultății 
din data de 15.10.2020 și se aplică începând cu anul universitar 2020-2021.  

 

 

  

 

 

 

 


