Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de TRANSPORTURI

DOSARE BURSE SOCIALE
Dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul II
se depun la secretariat până cel târziu la data de 17.03.2017
1. Declarație de venit (formularul se ridică de la secretariat);
2. Adeverinţe de venit cu venitul NETde la părinţi pe lunile noiembrie,
decembrie și ianuarie 2017;
3. Taloane de pensie pe lunile noiembrie, decembrie și ianuarie 2017 , dacă
este cazul;
4. Adeverinţe de venit NETale soţiei sau soţului pe lunile noiembrie,
decembrie și ianuarie 2017 , dacă este cazul; (pentru studentii casatoriti)
5. Declarații notariale ale părinților studentului, în cazul în care aceștia nu
realizează venituri;
6. Adeverinţă de la Administraţia Financiară , din care să reiasă dacă
realizează sau nu alte venituri, din activităţi independente;
7. Adeverinta de la Primarie pentru cei care locuiesc in provincie din care
sa reiasa daca au teren si venitul obtinut din terenul respectiv
8. Adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi
pentru frati/ surori (cu specificatia daca au sau nu bursa si valoarea bursei);
sau copie a certificatului de naştere pentru fraţii/ surorile care nu au împlinit
vârsta de şcolarizare;
9. Copie a certificatului/certificatelor de deces, în cazul în care unul sau
ambii părinţi sunt decedaţi;
10. Cupoanele de pensie de urmas pentru studentii care au parinti decedati;
11. Copie a hotărârii de divorţ, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi si
cupoanele de pensie de intretinere sau declaratie la notar, pe propria
raspundere daca nu primesc pensie;
12. Adeverinţă medicală pentru una dintre bolile cuprinse în regulament, de
la Dispensarul UPB, situat în caminul P7, daca este cazul;
Codul IBAN trebuie să fie introdus în baza de date a secretariatului, la adresa
https://studenti.pub.ro

Pentru studentii casatoriti, se considera ca familia de sine statatoare este
formata din: sot, sotie si copii.
Au dreptul să primească bursa socială studenții care au venitul NET lunar pe
membru de familie de maximum 1450 lei(in limita fondului repartizat de
Minister).
Bursa se acordă în funcție de următoarele criterii:
-situatii deosebite(orfani de ambii parinti, proveniti din casele de copii,
bolnavi)
-venitul net pe membru de familie ;
-media notelor obţinute în semestrul anterior (minim 5,00).
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