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LISTA documentelor pentru dosarele de burse pentru

STIMULAREA PERFORMANȚEI
Tipul bursei sau
formei de sprijin
material

Bursa de
performanţă

Bursa specială

Documente justificative pentru dosar

 cerere tip, conform Anexei 2;
 curriculum vitae;
 lucrările ştiinţifice ale candidatului sau copii simple după documentele
care atestă rezultatele obţinute la manifestările ştiinţifice la care a
participat;
 copie simplă după documentele care atestă activitatea de inovație și
brevete;
 situaţia şcolară din anul precedent celui în care se solicită bursa de
performanţă sub semnătura decanului facultăţii cu specificarea
scopului pentru care se eliberează aceasta(completarea dosarului
pentru bursa de performanţă);
 recomandarea unui cadru didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat
activitatea de cercetare ştiinţifică.
 cerere tip, conform Anexei 2;
 curriculum vitae;
 copii simple după documentele care atestă rezultatele obţinute la
competițiile cultural-artistice, sportive la care a participat;
 copie simplă după documentele care calitatea de coordonator, membru
sau participant la proiectele și evenimentele organizate de UPG;
 situaţia şcolară din anul precedent celui în care se solicită bursa
specială sub semnătura decanului facultăţii cu specificarea scopului
pentru care se eliberează aceasta (completarea dosarului pentru bursa
specială);
 recomandarea unui cadru didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat
activitățile cultural-artistice, sportive, extracurriculare și de
voluntariat.
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LISTA documentelor pentru dosarele de burse pentru
SUSȚINEREA FINANCIARĂ A STUDENȚILOR CU VENITURI REDUSE
Tipul bursei
sau formei de
sprijin material

Documente justificative pentru dosar

a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a
dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează
venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale:





cerere tip, conform Anexei 2;
copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
copii simple după certificatele de deces ale părintelui/ părinţilor sau
adeverinţa/dovada din care să rezulte că pentru studentul respectiv s-a
dispus ca măsură de protecție plasament;
documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii
pentru acordarea bursei sociale (ANEXA DOCUMNETE).

b) pentru studenţii care solicită bursă socială din motive medicale:
Bursa
socială





cerere tip, conform Anexei 2;
copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în
care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care
suferă studentul şi vizate de medicul dispensarului studenţesc din cadrul
UPG Ploieşti, cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii cererii.

c) pentru studenţii cu venituri lunare nete medii pe membru de
familie mai mici decât salariul minim net pe economie:





cerere tip, conform Anexei 2;
copie simplă după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de
identitate;
copie simplă după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni
care se iau în calcul, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi în cazul
familiilor de studenţi sau ale studenţilor care au împlinit 26 de ani cât și a
studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale (ANEXA
DOCUMNETE).
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LISTA documentelor pentru dosarele de burse pentru
SUSȚINEREA FINANCIARĂ A STUDENȚILOR CU VENITURI REDUSE
Tipul bursei
sau formei de
sprijin material

Documente justificative pentru dosar

pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte:
a) studenţii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca
măsură de protecţie plasamentul:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
 copii simple după certificatele de deces ale părintelui/ părinţilor sau adeverinţa
din care să rezulte că pentru studentul respectiv s-a dispus ca măsură de
protecție plasament;
 documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale.
b) studenţii a căror familie nu a realizat în ultimele trei luni un venit lunar net mediu
pe membru de familie mai mare de 75% din salariul minim net la nivel național:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
 copie simplă după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care
se iau în calcul, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi în cazul
Bursa
familiilor de studenţi sau ale studenţilor care au împlinit 26 de ani cât și a
socială
studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale (ANEXA
DOCUMNETE).
ocazională

pentru maternitate cuprinde documentele





cerere tip, conform Anexei 2;
copie după certificatul de naştere sau după cartea/buletinul de identitate;
copie simplă după certificatul de naştere al copilului;
documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care
se iau în calcul, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi în cazul
familiilor de studenţi sau ale studenţilor care au împlinit 26 de ani cât și a
studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale (ANEXA
DOCUMNETE).

în caz de deces cuprind următoarele documente:






cerere tip, conform Anexei 2;
copie după certificatul de naştere sau după cartea/buletinul de identitate;
copie simplă după certificatul de căsătorie;
copie simplă după certificatul de deces;
documente justificative privind veniturile familiei, dacă este cazul.
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LISTA documentelor pentru dosarele de burse pentru
ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENŢI
Tipul bursei
sau formei de
sprijin material

Documente justificative pentru dosar

categoria A (bursa de performanţă) din regulament:






cerere tip, conform Anexei 2;
copie simplă după actul de identitate al studentului;
copie simplă certificat de naştere student;
copii simple după certificatul/certificatele de deces părinte/ părinţi;
copie simplă după adeverinţa/dovada din care să rezulte că pentru studentul
respectiv s-a dispus ca măsură de protecție plasament; – în cazul studenţilor din
această categorie.

categoria B (bursa de merit) din regulament:
Reduceri
ale taxei
de studii





cerere tip, conform Anexei 2;
copie simplă după actul de identitate al studentului;
certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care
să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă
studentul şi vizate de medicul dispensarului studenţesc din cadrul UPG Ploieşti,
cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii cererii.

categoria C (bursa socială) din regulament:






cerere tip, conform Anexei 2;
copie simplă după actul de identitate al studentului;
copie simplă certificat de naştere student;
copie simplă după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (cărţi de
identitate sau certificate de naştere în cazul minorilor);
documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care
se iau în calcul, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi în cazul
familiilor de studenţi sau ale studenţilor care au împlinit 26 de ani cât și a
studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale (ANEXA
DOCUMNETE).

UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEȘTI

Extras din
Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru
studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master
http://www.upg-ploiesti.ro/management_institutional/metodologii__regulamente_si_coduri/index.html

LISTA documentelor pentru dosarele de burse pentru
ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENŢI
Tipul bursei sau
formei de
sprijin material

Documente justificative pentru dosar

categoria A (bursa de performanţă) din regulament:






cerere tip, conform Anexei 2;
copie simplă după actul de identitate al studentului;
copie simplă certificat de naştere student;
copii simple după certificatul/certificatele de deces părinte/ părinţi;
copie simplă după adeverinţa/dovada din care să rezulte că pentru studentul
respectiv s-a dispus ca măsură de protecție plasament; – în cazul studenţilor din
această categorie.

categoria B (bursa de merit) din regulament:
Reducerea
regiei de
cămin





cerere tip, conform Anexei 2;
copie simplă după actul de identitate al studentului;
certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care
să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă
studentul şi vizate de medicul dispensarului studenţesc din cadrul UPG Ploieşti,
cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii cererii.

categoria C (bursa socială)






din regulament:

cerere tip, conform Anexei 2;
copie simplă după actul de identitate al studentului;
copie simplă certificat de naştere student;
copie simplă după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (cărţi de
identitate sau certificate de naştere în cazul minorilor).
documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care
se iau în calcul, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi în cazul
familiilor de studenţi sau ale studenţilor care au împlinit 26 de ani cât și a
studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale (ANEXA
DOCUMNETE).
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LISTA documentelor pentru dosarele de burse pentru
BURSELE PENTRU STIMULAREA PERFORMANȚEI
BURSELE PENTRU SUSȚINEREA FINANCIARĂ A STUDENȚILOR CU VENITURI REDUSE
ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENŢI
 veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
 pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru
îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent
dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în
conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
 alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea
temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri
publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la
alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
 veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în
vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte
fonduri publice;
 drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii
unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi
persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
 orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
 orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea
acestora la 12.
În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în
acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru.
Pentru situaţiile 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 situaţia exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care
părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

