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A.

GENERALITĂȚI.

Conform “REGULAMENTULUI privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin
material pentru studenții de la studiile universitare de licență și masterat” în Universitatea
POLITEHNICA din București (UPB), categoriile de studenți care pot primi bursa socială sunt:
A1: studenți orfani sau studenți proveniți din casele de copii sau din plasament
familial;
A2: studenți orfani de ambii părinți sau de un părinte;
A3: studenți ce au fost bolnavi de TBC și se află în evidența dispensarelor
medicale, suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale
cronice, astm bronhic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie
gravă, boli imunologice, sunt infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular acut, studenți care se încadrează în prevederile articolului
6.2.b din Ordinul de Ministru 3392;
A4: studenți, cu vârsta de până la 26 ani, care provin din familii ce nu realizează
un venit net mediu lunar pe membru de familie, calculat pe ultimele trei luni înainte de
începerea semestrului/anului universitar, mai mare decât salariul de bază minim net pe
economie;
A5: studenți, cu vârsta între 26 și 35 de ani, ce nu realizează un venit net mediu
lunar pe membru de familie, calculat pe ultimele trei luni înainte de începerea
semestrului/anului universitar, mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
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B.
DOCUMENTE CATEGORIA A1. Studenți orfani sau studenți proveniți din
casele de copii sau plasament familial
1.
2.
3.

4.

Documentele ce se vor regăsi la dosar, DUPĂ CAZ, sunt:
Declarația de venituri, completată pentru ultimele trei luni înainte de începerea
semestrului – Disponibila la AICI
Copii după certificatele de deces ale părintelui/ părinților;
Documente justificative privind situația în care se află solicitantul bursei:
3.1. Adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament sau
3.2. Copie a hotărârii judecătorești din care să rezulte că solicitantul se află în plasament
familial;
Documente justificative privind veniturile nete, după caz:
4.1. Cupoane (copii și originale pentru autentificare) sau adeverință de la Casa de Pensii
privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile care se iau în considerare la stabilirea
venitului net;
4.2. Adeverință de șomaj/ cupoane de șomaj (copii și originale pentru autentificare)
pentru lunile luate în considerare la stabilirea venitului net;
4.3. Adeverință(e) de VENIT NET, pentru solicitant şi toţi membri familiei ce realizează
venituri (veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru lunile care se iau în
considerare la stabilirea venitului net;
4.4. Adeverința de la Administrația Financiară privind veniturile obținute (cele prevăzute
la Art. 14 din OM 3392/2017 și conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal);
4.5. Adeverința de la primăria localității de reședință că familia solicitantului deține/nu
deține teren agricol și, în caz afirmativ, care sunt veniturile nete obținute din utilizarea
acestuia.
4.6.
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C.
DOCUMENTE CATEGORIA A2. Studenți orfani de ambii părinți sau de un
părinte
1.
2.
3.
4.

Documentele ce se vor regăsi la dosar, DUPĂ CAZ, sunt:
Declarația de venituri, completată pentru ultimele trei luni înainte de începerea
semestrului – Disponibila la AICI
Copii după certificatele de deces ale părintelui/ părinților;
Copie după certificatul de naștere al solicitantului bursei sociale;
Documente justificative privind veniturile nete, după caz:
4.1. Cupoane (copii și originale pentru autentificare) sau adeverință de la Casa de Pensii
privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile care se iau în considerare la stabilirea
venitului net;
4.2. Adeverință de șomaj/cupoane de șomaj (copii și originale pentru autentificare)
pentru lunile în considerare la stabilirea venitului net;
4.3. Adeverință(e) de VENIT NET, pentru solicitant şi toţi membri familiei ce realizează
venituri (veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare), pentru lunile care se iau în
considerare la stabilirea venitului net;
4.4. Adeverința de la Administrația Financiară privind veniturile obținute (cele prevăzute
la Art. 14 din OM 3392/2017 și conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal);
4.5. Adeverința de la primăria localității de reședința ca familia solicitantului deține/nu
deține teren agricol și, în caz afirmativ, care sunt veniturile nete obținute din utilizarea
acestuia.

D.
DOCUMENTE CATEGORIA A3. Studenți care se încadrează în prevederile
articolului 6.2.b din Ordinul de Ministru 3392/2017
Documentele ce se vor regăsi la dosar sunt:
1. Declarația de venituri, completată pentru ultimele trei luni înainte de începerea
semestrului – Disponibila la AICI
2. Adeverința medicală eliberată de cabinetul medical al Universității Politehnica din
București (Cabinetul medical din căminul P7), în care se precizează diagnosticul și dacă
acesta se încadrează în categoria pentru atribuirea bursei sociale pe motive medicale .
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E.

DOCUMENTE CATEGORIA A4. Studenți cu vârsta de până la 26 ani (studenți

care provin din familii ce nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, calculat
pe ultimele trei luni, mai mare decât salariul de bază minim net pe economie)
Documentele ce se vor regăsi la dosar, DUPĂ CAZ, sunt:
1. Declarația de venituri, completată pentru ultimele trei luni înainte de începerea
semestrului – Disponibila la AICI
2. Copia certificatul de naștere, în situația în care numele de familie al părinților diferă de cel
al solicitantului bursei sociale;
3. Copii ale certificatelor de naștere și ale buletinelor/cărților de identitate (dacă este cazul)
ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților;
4. Adeverință de elev sau de student pentru fiecare membru al familiei care urmează o
formă de învățământ;
5. Adeverințe privind cuantumul alocației primite pentru copiii minori cu probleme medicale,
dacă este cazul;
6. Documente justificative privind veniturile nete ale studentului titular al cererii pentru
acordarea bursei sociale, dar și pentru toţi membri familiei ce realizează venituri, după caz:
6.1. Cupoane (copii și originale pentru autentificare) sau adeverință de la Casa de Pensii
privind cuantumul pensiei pentru lunile care se iau în considerare la stabilirea venitului
net;
6.2. Adeverință de șomaj/cupoane de șomaj (copii și originale pentru autentificare)
pentru lunile care se iau în calcul se iau în considerare la stabilirea venitului net;
6.3. Adeverință(e) de VENIT NET, pentru solicitant şi toţi membri familiei ce realizează
venituri (veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare), pentru lunile care se iau în
calcul la stabilirea venitului net;
7. Pentru situația în care un părinte/ ambii părinți/alt membru major al familiei nu realizează
niciun fel de venit, la dosar se va/vor regăsi declarația (declarațiile) notarială(e) din care sa
reiasă că se află în această situație;
8. Copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați – Pentru aceasta
situație, la dosar se va depune adeverința/cupoanele/declarație notarială privind
cuantumul pensiei alimentare, pentru student și ceilalți beneficiari ai pensiei alimentare;
9. Adeverința de venit de la Administrația Financiară privind veniturile obținute (cele
prevăzute la Art. 14 din OM 3392/2017 și conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal);
10. Adeverința de la primăria localității de reședința din care să reiasă că familia solicitantului
deține/nu deține teren agricol, precum și, în caz afirmativ, care sunt veniturile nete
obținute din utilizarea acestuia.
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F.
DOCUMENTE CATEGORIA A5. Studenți, cu vârsta între 26 și 35 de ani (ce nu
realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, calculat pe ultimele trei luni, mai
mare decât salariul de bază minim net pe economie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Documentele ce se vor regăsi la dosar, DUPĂ CAZ, sunt:
Declarația de venituri, completată pentru ultimele trei luni înainte de începerea
semestrului – Disponibila la AICI
Copie carte de identitate/certificat de naștere;
Copii ale certificatelor de naștere și ale buletinelor/cărților de identitate, ale celorlalți
membri ai familiei, aflați în întreținerea solicitantului – daca este cazul;
Adeverință de elev/student pentru fiecare membru al familiei întreţinut de solicitantului
bursei sociale, care urmează o formă de învățământ- daca este cazul;
Adeverințe/declarație notarială privind cuantumul alocației primite pentru copiii minori cu
probleme medicale, dacă este cazul;
Documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale și ale persoanelor pe care le are în grijă (copii/soție etc.), după caz:
6.1. Cupoane (copii și originale pentru autentificare) sau adeverință de la Casa de Pensii
privind cuantumul pensiei pentru lunile care se iau în considerare la stabilirea venitului
net;
6.2. Adeverință de șomaj/cupoane de șomaj (copii și originale pentru autentificare) pentru
lunile care se iau în calcul se iau în considerare la stabilirea venitului net;
6.3. Adeverință(e) de VENIT NET pentru solicitant, dar și pentru toți membrii familiei ce
realizează venituri (veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare), pentru lunile care
se iau în calcul la stabilirea venitului net;
Pentru situația în care un părinte/ ambii părinți/alt membru major al familiei nu realizează
niciun fel de venit, la dosar se va/vor regăsi declarația (declarațiile) notarială(e) din care sa
reiasă că se află în acesta situație;
Adeverința de venit de la Administrația Financiară privind veniturile obținute (cele
prevăzute la Art. 14 din OM 3392/2017 și conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal);
Adeverința de la primăria localității de reședință că familia solicitantului deține/nu deține
teren agricol precum și, în caz afirmativ, care sunt veniturile nete obținute din utilizarea
acestuia.
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G.

OBSERVAȚII

1.
Toate documentele se introduc într-un dosar plic, pe care se va nota cu litere mari:
Numele, prenume, anul de studiu, specializarea și categoria în care se încadrează;
2.
La momentul depunerii dosarului, în contul personal al solicitantului, de pe platforma
https://studenti.pub.ro , trebuie sa se regăsească un cont IBAN valid (de la una dintre băncile
agreate prin convenţie de parteneriat de către UPB - BCR, BRD, ING, Banca Transilvania,
UniCredit Tiriac Bank);
3.
În cazul în care părinții solicitantului lucrează sau au domiciliul în străinătate, la dosar
trebuie sa se regăsească, în mod obligatoriu, rezultatele anchetei socială;
4.
Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială,
realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia
(Art. 15, b) - Ordinul nr. 3392/2017);
5.
Din adeverința de venit eliberată de Administrația Financiară, emisă cu cel mult 30 zile
înainte de data depunerii dosarului, trebuie sa reiasă dacă au fost sau nu obținute veniturile din
activități autorizate, activități de exploatare terenurilor agricole, arendă etc.;
6.
În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obținerea
unei burse pentru ajutor social, universitățile vor sesiza organele de anchetă competente și vor
proceda la sancționarea studentului, în funcție de gravitatea faptei.
7.
Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială,
realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia.
8.
Dosarele incomplete nu vor fi luate în analiza.
H.
REGULAMENTE, ORDINE MINISTRU
1.
REGULAMENT privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru
studenții de la studiile universitare de licență și masterat din Universitatea POLITEHNICA din
București
–
disponibil
la
adresa
http://www.imst.pub.ro/Upload/Studenti/Regulamente/Actualizat_octombrie_2017/Regulame
nt_Acordare_Burse_2017_2018.pdf
2.
Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a
altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat,
învățământ
cu
frecvență
–
disponibil
la
adresa
:
https://www.edu.ro/sites/default/files/ORDIN%203392-2017.pdf
3.
ORDIN Nr. 4104/2017 din 21 iunie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
educației naționale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor
și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de
stat,
învățământ
cu
frecvență
disponibil
la
adresa:
https://www.edu.ro/sites/default/files/ORDIN%204104-2017.pdf
4.
ORDIN nr. 4.366 din 13 iulie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
educației naționale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor
și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de
stat, învățământ cu frecvență - disponibil la adresa: http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordinnr-4-366-din-13-iulie-2017-pentru-modificarea-anexei-la-ordinul-ministrului-educa-iei-naionale-nr-3-392-2017-nbsp-privind-stabilirea-criteriilor-generale-de-acordare-a-burselor-i-aaltor-191415.html
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