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DOSARE BURSE SOCIALE 
Dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I 

se depun la secretariat până cel târziu la data de 10.10.2018 
Dosarele trebuie să conţină, după caz, următoarele acte: 
1. Declarație de venit (formularul se ridică de la secretariat) sau de aici;  
2. Adeverinţe de venit NET de la părinţi pe lunile iunie 2018, iulie 2018 și august 2018; 
3. Taloane de pensie pe lunile iunie 2018, iulie 2018 și august 2018, dacă este cazul; 
4. Adeverinţe de venit NET ale soţiei sau soţului pe lunile iunie, iulie si august 2018, dacă 

este cazul; 
5. Declarații notariale ale părinților studentului, în cazul în care aceștia nu realizează 

venituri, daca este cazul;  
6. Adeverinţă de la administraţia financiară sau primărie, din care să reiasă dacă realizează 

sau nu alte venituri, dacă au terenuri sau obţin venituri din activităţi independente; 
7. Adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi  pentru frati/ surori 

sau copie a certificatului de naştere pentru fraţii/ surorile care nu au împlinit vârsta de 
şcolarizare; 

8. Copie a certificatului/certificatelor de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt 
decedaţi; 

9. Copie a  hotărârii de divorţ, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi; 
10. Adeverinţă medicală pentru una dintre bolile cuprinse în regulament, de la Dispensarul 

UPB, situat în caminul P7, daca este cazul; 
11. Rezultatele anchetei sociale, în cazul în care părinții lucrează în străinătate. 

Conform regulamentului, bursa socială se acordă doar studenților de la studiile 
universitare de licenţă care : 

- au media generala ≥ 5.00; 
- au venitul NET lunar pe membru de familie de  maximum 1162 lei sau, 
- sunt inregistrati la  Dispensarul UPB, situat în caminul P7, cu  una dintre bolile cuprinse 
în regulamentul de acordare al burselor in UPB. 

Bursa sociala se acordă în funcție de următoarele criterii: 
1. venitul lunar pe membru de familie. 
2. media notelor obţinute în anul anterior; 

 
IMPORTANT:  

- informatii suplimentare cu privire la documentele necesare intocmirii dosarului, 
criterii, categoria de incadrare etc. se regasesc la adresa : 
http://www.imst.pub.ro/Upload/Burse/Licenta/2017-
2018/DOCUMENTE_DOSAR_BURSA_SOCIALA_IMST_2018_02_12.pdf  

- Bursa va fi virata doar solicitantilor care indeplinesc criteriile de acordare si  au 
completat la data depunerii dosarului,  pe pagina personala din platforma  
https://studenti.pub.ro, codul  IBAN al unui cont valid,  personal. 

DECAN, 
 

Prof.dr.ing.ec. Cristian  DOICIN 


