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CONSILIUL FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

Hotărârea nr. 21/07.07.2022 
 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 07.07.2022, la care au participat 

11 membri din cei 11 membri ai consiliului facultăţii, fiind întrunit astfel cvorumul şi numărul 

de voturi necesar, Consiliul facultăţii, cu voturi 11 exprimate pentru, 

 
Art. 1. Se aprobă „Criterile de performanță pentru acordarea burselor speciale în cadrul 

Facultății de Drept și Științe Administrative”, astfel: 

Criterii de performanță pentru acordarea burselor speciale în cadrul Facultății de Drept și 
Științe Administrative 

 Având în vedere Ordinul 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor 
şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, 
învăţământ cu frecvenţă, Art. 9 și Metodologia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material 
pentru studenţii și studenții doctoranzi din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, învăţământ cu 
frecvenţă, Art. 7.  al. (2), Art. 38 și Art. 42.  al. (1), (3) și (4), studenții din cadrul Facultății de Drept și 
Științe Administrative pot beneficia de burse speciale. 

1. Criteriile de performanță în funcție de care se pot acorda burse speciale în cadrul Facultății de 

Drept și Științe Administrative sunt următoarele: 

 participarea la activitățile de promovare ale facultății și ale universității; 

 implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat;  

 au obținut premii la competiții culturale și/sau sportive pe parcursul anului universitar; 

 au avut rezultate remarcabile la concursuri specifice programului de studii pe care îl 

urmează; 

 alte rezultate remarcabile. 

2. De asemenea, se pot acorda burse speciale pe întreaga durată a anului universitar, studenților 

orfani de ambii părinți sau pentru care s-a dispus, ca măsură de protecție, plasamentul sau dacă 

veniturile realizate de către aceștia nu depășesc dublul plafonului legal pentru acordarea bursei 

sociale. Prevederea se aplică și studenților care, la data solicitării bursei, nu se mai află sub 

măsura plasamentului. 

 

DECAN, 

Conf. univ. dr. George Cristian SCHIN 

Întocmit, 

Gica Honceriu 


