
 

 

 

Bursele sociale pentru SEMESTRUL  II  2021-2022 

se vor depune la secretariatul facultăţii în perioada  

22 martie – 1 aprilie 2022.     

Studenţii care vor intra în plată în semestrul al II-lea, vor trimite documentele 

pentru virarea bursei (scan extras de cont pe care se completează Facultatea, 

specializarea, tipul bursei, scan CI, scan carnet de student vizat) pe adresa de 

email financiar@ugal.ro. 

 

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

conform HG nr. 1071/2021 este de 2550 lei lunar brut, pentru un program normal 

de lucru şi 1524 lei lunar NET.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ACTE  BURSĂ  SOCIALĂ   SEMESTRUL  II  2021-2022 

                                                                                                                                                                                                       

 adeverinţă cu venitul salarial mediu net, pentru lunile decembrie 2021, ianuarie, februarie 

2022 sau cupoanele de pensii (dacă este cazul), pentru toţi membrii familiei care lucrează, 

inclusiv studentul; 

mailto:financiar@ugal.ro


 În cazul în care unul dintre părinţi sau susţinători legali nu au calitatea de salariat sau 

pensionari, se va prezenta o declaraţie de autentificare, de la notar, că nu realizează venituri 

(inclusiv de la fraţii majori). 

 studentul trebuie să facă declaraţie notarială că nu beneficiază de alte venituri, în afara 

celor declarate şi că părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate. 

 adeverinţă de venituri de la Primărie pentru student, părinţi şi fraţi cu vârsta peste 18 ani; 

 adeverinţă de venituri de la Administraţia Financiară pentru student, părinţi şi fraţi cu vârsta 

peste 18 ani;  

 adeverinţă de elev/student pentru fraţi; (unde este cazul) 

 copie certificat naştere pentru fraţii preşcolari; (unde este cazul) 

 certificat deces/hotărâre de divorţ (unde este cazul) 

 act pentru pensie urmaş sau pensie alimentară (dacă este cazul); 

  adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social 

 Studenţii care nu au în declaraţia notarială următoarea frază “că nu beneficiază 

de alte venituri, în afara celor declarate şi că părinţii studentului nu lucrează şi nu 

domiciliază în străinătate”  aceasta nu va fi admisă.           

                                                        

 
 


