RECTORAT

Criterii de acordare a burselor
Conform O.M.E.N. nr. 3392/2017 (M.O. nr. 155/02.03.2017) privind stabilirea Criteriilor generale de
acordare a burselor și a altor forme de sprijin materiașe pentru studenții din învățământul superior de stat,
învățământ cu frecvență și a Regulamentului pentru acordarea burselor și a altor forme de protecție socială
pentru studenții din Universitatea Tehnică de Construcții din București aprobat în ședința Senatului UTCB din
24.09.2018.
Bursele de performanță și de merit se distribuie conform regulamentului.
Bursele sociale:
Constituie minim 30% din fondul de burse repartizat universității;
Criteriul academic – promovarea anului de studiu (integral sau prin credite) anterior
Se acordă: până la împlinirea vârstei de 35 de ani;
Beneficiari:
a) Studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea începerii semestrului un venit lunar net
mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (brut – 2230
lei; net – 1346 lei)
I.
Studenții cu vârsta până la 26 de ani (venitul lunar mediu net se realizează luînd în calcul
veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija loc, respectiv al membrilor familiei aflate în grija
studentului – soție, copii)
Acte necesare:
- Adeverințe de venit de la locul de muncă al părinților (al soției), al studentului sau, după caz
taloanele de pensie, taloanele pentru indemnizație de șomaj, cupon alocație de stat pentru
copii minori, reprezetând venitul net lunar pe ultimile 3 luni pt. bursele din sem. al II-lea
2019/2020 – noiembrie 2019, decembrie 2019, ianuarie 2020);

-

Certificat fiscal din care să rezulte veniturile realizate de student, susținătorii legali (eliberat
de Administrație Financiară) în cazul în care există și alte venituri în afara celor menționate
mai sus;

-

Declarație pe proprie răspundere a părinților în cazul în care aceștia nu realizează venituri,
însoțită de documentele care atestă acest lucru (adeverință de la Agenția Locală pentru
Ocuparea Forței de Muncă –nu beneficiază de indemnizația de șomaj; adeverință de la
Administrația Financiară – nu au venituri din terenuri, chirii, etc; adeverință de la
Inspectoratul Teritorial de Muncă – nu au încheiate contracte de muncă sau convenții civile);

-

Documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obținute din exploatarea
proprietăților familiei (venituri nete din activități de exploatare a terenurilor agricole, a
pădurilor, chirii, etc);

-

Copie certificate de naștere (pentru copii aflați în întreținere);
Copii după documentele de identitate ale celorlalți membrii ai familiei;
Copie după certificat de căsătorie;

-

Adeverință de elev sau student (pentru frați/surori aflați în întreținere)

-

Declarație pe propria răspundere (conform modelului anexat)

Sentința civilă de divorț și pentru pensia de întreținere, în cazul celor cu părinți divorțați și
care se află în întreținerea unuia dintre părinți.

II.

Studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani (venitul mediu lunar al acestuia se va calcula ținând
cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care acesta le are în grijă
(soție, copii, etc.)
Acte necesare:
- Adeverință de venit de la locul de muncă al studentului, al soției acestuia, taloane pentru
indemnizație de șomaj, cupon de alocație pentru copii minori – reprezentând venitul net
lunar pe ultimele 3 luni pt. bursele din sem. al II-lea 2019/2020 - noiembrie 2019, decembrie
2019, ianuarie 2020);

-

Adeverință de la Administrația Financiară – nu realizează venituri din terenuri, chirii, etc.

-

Copie certificate de naștere (pentru copii aflați în întreținere);

Documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obținute din exploatarea
proprietăților familiei (venituri nete din activități de exploatare a terenurilor agricole, a
pădurilor, chirii, etc);
Copie după certificat de căsătorie;
Adeverință de elev sau student (pentru frați/surori aflați în întreținere)
Declarație pe propria răspundere (conform modelului anexat)

b) Studenții bolnavi TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală
cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.),
surditate fribroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, ceui cu handicap
locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.
Bursa se acordă și pe perioada vacanțelor.
Acte necesare:
- Copie după certificatul de naștere sau CI/BI;
- Certificat medical eliberat de un medic de specialitate, vizat de medicul de familie al studentului și
de medicul cabinetului medical studențesc în raza căruia sunt arondați studentții UTCB
(Cabinetul medical sin Căminul studențesc nr. 4).
c) Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție
plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.
Bursa se acordă și pe perioada vacanțelor.
Acte necesare:
- Copie după certificatul de naștere sau după CI/BI;
- Copii după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților;
Documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei
sociale;

-

Documente justifiactive (de la Administrația Finanicară) privind veniturile nete obținute din
activități autorizate;
Documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obținute din exploatarea proprietăților
familiei (venituri nete din activități de exploatare a terenurilor agricole, a pădurilor, chirii, etc);
Declarație pe propria răspundere (conform modelului anexat)

Burse de ajutor social ocazional
Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte
Se poate acorda de două ori în cursul unui an universitar (sem. I; sem. al II-lea)
Beneficiari:- studenți cu unul sau ambii părinți decedați
- Studenți defavorizați din punct de vedere socio-economic a căror familie nu a realizat în cele 3
luni dinaintea depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât
1346 lei;
- Cererea de acordare a bursei de ajutor social ocazional pentru îmbrăcămite se depune odată cu
dosarul de acordare a bursei sociale
Actele necesare sunt identice cu actele ce se depun pentru obținerea burselor sociale.
Bursa de ajutor social ocazional pentru maternitate
Se poate acorda o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut.
Constă în bursă pentru naștere și lăuzie și o vâbursă pentru procurarea îmbrăc[mintei copilului nou născut.
Beneficiari: studentei /studențului a cărui soție nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât 1346
lei/lunar net mediu pe membru al familiei.
Acte necesare:
- Copii după certificatul de naștere.
- Adeverințe de venit ale studenților.
Bursa de ajutor social ocazional în caz de deces
Se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (soț, soție, copil). În cazul
decesului studentului/studentei necăsătorit (e) , căsătorit(ă) cu soție/soț care nu realizează venituri, bursa se
acordă rudelor de gradul I/succesorului legal , o singură dată în cursul anului universitar.
Acte necesare:
- Copie după certificatul de deces.
- Copie după certificatul de căsătorie
- Declarație pe proprie răspundere a soțului/soției că nu realizează venituri, însoțită de
documentele care atestă acest lucru (adeverință de la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de
Muncă –nu beneficiază de indemnizația de șomaj; adeverință de la Administrația Financiară – nu
au venituri din terenuri, chirii, etc; adeverință de la Inspectoratul Teritorial de Muncă – nu au
încheiate contracte de muncă sau convenții civile).
Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice alt tip de bursă (bursă de performanță,
bursă de merit, bursă de ajutor social ocazional)

Perioada de depunere a actelor pentru obținerea bursei sociale:
24.02. 2020 - 16.03.2020

ANEXĂ

DECLARAȚIE

Subsemnatul

, student în anul

la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, programul de studii de licență/master:
declar pe propria răspundere că datele înscrise mai
sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora
atrage după sine restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale.
Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar.

Data,

Semnătura,

