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24.02.2020 pana la/inclusiv 27.02.2020 orele 11,00-13,00 
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VINERI - INCHIS pentru analizarea documentelor 

 
 
 
 

DUPA DATA DE 12.03.2020 NU SE MAI PRIMESC DOCUMENTE. 

DOSARELE CARE NU SUNT COMPLETE PANA LA ACEASTA DATA,  

NU VOR FI VALIDATE PT OBTINEREA BURSEI SOCIALE 



 
RECTORAT 

   

CRITERII  DE  ACORDARE  A  BURSELOR SOCIALE SEM. II 2019/2020 
 

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–1346lei) 

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); Cupoane de alocatii acolo unde este cazul 

- Certificat fiscal din care să rezulte veniturile realizate destudent,  susținătorii legali (eliberat de 
Administrație Financiară) NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE 2019, IANUARIE 2020 în cazul în care 
există și alte venituri în afara celor menționate mai sus;  

- DECLARAȚIE NOTARIALA 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 –ca NU beneficiază de indemnizația de șomaj; 
adeverință de la Administrația Financiară (NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE 2019, IANUARIE 2020) – 
nu au venituri din terenuri, chirii, dividente, conturi bancare 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);  

- Adeverinte de la Administratia Financiara pentru parinti, student si frati(cei ce au venituri 
- 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) 
- Sentința civilă de divorț și pentru pensia de întreținere, în cazul celor cu părinți divorțați și care 

se află în întreținerea unuia dintre părinți. 



 
- Declarație pe propria răspundere (conform modelului anexat) 

- Cererea de bursa sociala (conform modelului anexat) 
 

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 (BRUT–2230 lei; NET–1346lei) - 
NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE 2019, IANUARIE 2020); 

- Adeverință de la Administrația Financiară NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE 2019, IANUARIE 2020– 
nu realizează venituri din terenuri, chirii, dividente, conturi bancare,etc 

- Declarație NOTARIALA pe proprie răspundere a sotului/sotiei  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 NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE 2019, IANUARIE 2020 

nu au venituri din terenuri, chirii, dividente, conturi bancare 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); 
- Copie după certificat de căsătorie;  
- Adeverință de elev sau student (pentru copiii/fratii aflați în întreținere) 
- Declarație pe propria răspundere (conform modelului anexat) 

- Cererea de bursa sociala (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 de la 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). 

-      Copiii - C.I. ale titularului ce solicita bursa sociala 
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:  



 
- Copii după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților; 
- Adeverinta de venit (pensie de urmas, venituri din alte activitati) 
-  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 NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE 2019, IANUARIE 2020  ; 
- 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  NET–1346lei; 

- 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/lunarnet 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) 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

ANEXĂ 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIE  
 
 

Subsemnatul          , student în anul  

  grupa__________,media__________, număr de credite________, CNP___________________________________,BI/ 

CI seria________________, nr._________. nr. matricol_____________, la Facultatea de Inginerie a Instalatiilor, 

programul de studii de licență/master:IC, IC-fr, IEPA/EEIC, EEITB, ECDD, ISSI 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 

             

 

    

Nota: Am fost informat și am luat la cunoștință că Universitatea Tehnică de Construcții București colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale 
persoanelor fizice admise la studii în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu 
modificările si completările ulterioare din legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru studenți este afișată 
public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate și actualizate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot 
fi găsite și pe site-ul: www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, poate fi contactat 
folosind datele de contact de pe site-ul:  www.utcb.ro    

    

Notă: Codul Penal prevede la art. 292 următoarele: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau unei instituţii de 
stat, ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 3 luni la 2 ani 

    

    

    



 
     ANEXA NR.4 

DOMNULE  RECTOR, 
 

 Subsemnatul (a) ..................................................................................................1, student(a) la BUGET la 

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, domeniul: Ingineria Instalaţiilor/Inginerie Civilă şi Instalaţii, specializarea: Instalaţii 

pentru construcţii/IEPA/Instalaţii pentru construcţii-limba franceză/EEIC/EEIC-FR/ECDD/ISSI, în anul ............, 

grupa......................., media .........................., numar credite ......................... CNP....................................., BI/CI  seria 

............., nr. ......................., numar matricol ............................ telefon ............................., adresă de email: 

............................................... rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea, în anul universitar   20....../20.....  semestrul I/II, a  

BURSEI SOCIALE  

 Solicit această bursă având în vedere următoarele motive:........................................................................2 
 În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute de către familie, conform art. I.3.4. al 

Regulamentului de acordare a burselor sociale  pentru studenţi la ciclurile de studii licenţă şi masterat: 

Nr. crt. Specificaţii Documentul justificativ anexat Valori medii 1  

(lei/lună) 

A.VENITURI TOTALE  REALIZATE  NET/ BRUT (A=1+2+3+4+5+6) 
 

1.  Venituri nete/brute   

2.  Pensii   

3.  Alocaţii de stat pentru copiii   

4.  Alte ajutoare primite de la stat   

5.  Venituri din spaţii proprii inchiriate   

6.  Venituri din agricultura   

7.  Venituri din jocuri de noroc, pariuri sportive;    

B. NUMĂRUL PERSOANELOR AFLATE ÎN ÎNTREŢINERE, din care aflate in intretinere  (TOTAL): 

1.  Numărul elevilor   

2.  Numărul studenţilor   

3.  Numărul copiilor preşcolari   

C. VENITUL NET/BRUT MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE  (C=A/B)  
1 Valoarea (suma) medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute pentru fiecare lună şi împărţirea acestei sume la trei (3). 

Nota: Am fost informat și am luat la cunoștință că Universitatea Tehnică de Construcții București colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale 
persoanelor fizice admise la studii în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu 
modificările si completările ulterioare din legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru studenți este afișată 
public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate și actualizate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot 
fi găsite și pe site-ul: www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, poate fi contactat 
folosind datele de contact de pe site-ul:  www.utcb.ro    
Notă: Codul Penal prevede la art. 292 următoarele: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau unei instituţii de stat, ori unei alte unități dintre cele la 
care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani 

 Semnatura solicitantului:      Data depunerii cererii: 



 
     ANEXA NR.4 

DOMNULE  RECTOR, 
 

 Subsemnatul (a) ..................................................................................................1, student(a) la BUGET la 

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, domeniul: Ingineria Instalaţiilor/Inginerie Civilă şi Instalaţii, specializarea: Instalaţii 

pentru construcţii/IEPA/Instalaţii pentru construcţii-limba franceză/EEIC/EEIC-FR/ECDD/TPPMU, în anul ............, 

grupa......................., media .........................., numar credite ......................... CNP....................................., BI/CI  seria 

............., nr. ......................., numar matricol ............................ telefon ............................., adresă de email: 

.................................................................. rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea, în anul universitar   20....../20.....  

semestrul I/II, a  BURSEI  SOCIALE  OCAZIONALE  DE  IMBRACAMINTE  SI  INCALTAMINTE 

 Solicit această bursă având în vedere următoarele motive:........................................................................2 
 În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute de către familie, conform art. I.3.4. al 

Regulamentului de acordare a burselor sociale  pentru studenţi la ciclurile de studii licenţă şi masterat: 

Nr. crt. Specificaţii Documentul justificativ anexat Valori medii 1  

(lei/lună) 

A.VENITURI TOTALE  REALIZATE  NET/ BRUT (A=1+2+3+4+5+6) 
 

8.  Venituri nete/brute   

9.  Pensii   

10.  Alocaţii de stat pentru copiii   

11.  Alte ajutoare primite de la stat   

12.  Venituri din spaţii proprii inchiriate   

13.  Venituri din agricultura   

14.  Venituri din jocuri de noroc, pariuri sportive;    

B. NUMĂRUL PERSOANELOR AFLATE ÎN ÎNTREŢINERE, din care aflate in intretinere  (TOTAL): 

4.  Numărul elevilor   

5.  Numărul studenţilor   

6.  Numărul copiilor preşcolari   

C. VENITUL NET/BRUT MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE  (C=A/B)  
1 Valoarea (suma) medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute pentru fiecare lună şi împărţirea acestei sume la trei (3). 

Nota: Am fost informat și am luat la cunoștință că Universitatea Tehnică de Construcții București colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice 
admise la studii în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu modificările si completările ulterioare din 
legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru studenți este afișată public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate 
și actualizate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot fi găsite și pe site-ul: www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în 
cadrul Universității Tehnice de Construcții București, poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul:  www.utcb.ro    

Notă: Codul Penal prevede la art. 292 următoarele: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau unei instituţii de stat, ori unei alte unități dintre cele la 
care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani 

 Semnatura solicitantului:      Data depunerii cererii: 
      



 
ANEXA NR.4 

 
DOMNULE RECTOR, 

 
 Subsemnatul (a) ..................................................................................................1, student(a) la BUGET la 

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, domeniul: Ingineria Instalaţiilor/Inginerie Civilă şi Instalaţii, specializarea: Instalaţii 

pentru construcţii/IEPA/Instalaţii pentru construcţii-limba franceză/EEIC/EEIC-FR/ECDD/TPPMU, în anul ............, 

grupa......................., media .........................., numar credite ......................... CNP....................................., BI/CI  seria 

............., nr. ......................., numar matricol ............................ telefon ............................., adresă de email: 

.................................................................. rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea, în anul universitar   20....../20.....  

semestrul I/II, a  BURSEI SOCIALE MEDICALA  

 Solicit această bursă sociala medicala având în vedere următoarele 
motive:................................................................. 
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 
 

DOSAR BURSE SOCIALE CAZURI MEDICALE 
Semestrul.........Anul universitar 20…./ 20…. 

 
 Nr. 
Crt.  

Documente necesare  Există Da Lipsă Nu Nu e cazul 

1.  Cerere tip completată de către student;       
2.   Copie după buletinul/cartea de identitate a 

studentului; 
      

3.  Certificat  eliberat  de  către medicul specialist;        
4.  Viza medicului de familie al studentului;       
5.  Altele, dacă este cazul:       

 
 Notă:  

1. Rubricile Da; Nu; Nu e cazul – se vor completa de către student cu X, după caz.  
2. NU SE ACCEPTA DOSARELE INCOMPLETE.  

Nota: Am fost informat și am luat la cunoștință că Universitatea Tehnică de Construcții București colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice 
admise la studii în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu modificările si completările ulterioare din 
legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru studenți este afișată public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate 
și actualizate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot fi găsite și pe site-ul: www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în 
cadrul Universității Tehnice de Construcții București, poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul:  www.utcb.ro    

Notă: Codul Penal prevede la art. 292 următoarele: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau unei instituţii de stat, ori unei alte unități dintre cele la 
care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani 
 
Solicitant,   
Numele şi prenumele studentului/ Semnătura     Data depunerii cererii: 

    


