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Nr. 30 / 09.05.2017

- privind Procedura privind acordarea burselor;i ajutoarelor sociale speciale in U.P.T. -

Art.1. 5e aprobi Procedura privind acordarea burselor;i ajutoarelor sociale speciale in U.P.T., conform anexei.
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PROCEDU RA

privind acordarea burselor gi ajutoarelor sociale speciale i

1. Dispozifii generale

Art. 1. Prezenta proceduri completeaza Regulamentul privind acordarea de burse;iajutoare sociale pentru studenliiciclurilor de

invdlim6nt universitar de licenli si master, in Universitatea Politehnica Timisoara.

Art. 2. Universitatea Politehnica Timisoara acordi semestrial, din venituri proprii extrabugetare, burse si ajutoare sociale speciale

studenlilor cu rezultate bune la invitaturd, dar cu o situalie familiald precari din punct de vedere financiar precum ;i studenlilor

care au rezultate deosebite in acliuni de cercetare, concursuri studenle5ti, sport de performanli, promovarea imaginii UPT sau

desfi;oara activitSli de voluntariat in cadrul Centrului de Consiliere si 0rientare in (arieri sau altor departamente din UPT.

2. Bursele sociale speciale

2.1. Condifii ne(esare

Art. 3 Bursele sociale speciale se acordi, de regula, studen!ilor de la ciclurile licen!a 1i master cu o situa!ie Scolari bund sau foarte

buna 5i care au o situatie financiari/materiali precara. in cazuri exceplionale, se admite ca solicitanlii sa aibi 2 restanle. (azurile

exceplionale sunt:

a. imbolndviri ale solicitantului, dovedite cu acte medicale, care necesiti spitalizare ori impun imposibilitate de deplasare,

pentru o perioadd mai lungd de 1 lun5, in timpul perioadelor de transmitere a cunoStinfelor;

b. imbolniviri ale solicitantului, dovedite cu acte medicale, care necesiti spitalizare ori impun imposibilitate de deplasare,

pentru o perioadi mai lungi de 4 zile, in timpul sesiunilor;

c. decesul membrilor familiei (pirinli, fra1i, surori, bunici) in timpul anului universitar in curs.

Art. 4. Bursele sociale speciale nu se pot acorda studentilor care au fost exmatriculali.

Art. 5. 5uma alocati pentru bursele sociale speciale este stabilitd anual de (onsiliul de Administralie, la inceputul fiecarui an

universitar, pe semestre, Daca solicitirile la nivel de universitate depd5esc suma alocati, va fi stabiliti o propor!ie pentru fiecare

facultate,

Art. 6. Bursa sociald speciali poate fi cumulata cu alte tipuri de burse cum ar fi cele sociale, de studiu, merit sau performan[i. Doar

pentru semestrul ll al anului universilar 2016-2017, se acorda burse sociale speciale;i studenlilor care au avut bursa sociali in
semestrul I in baza urmitoarelor condilii din regulamentul de burse valabile pentru primul semestru:

- studenlilor care atestd calitatea lor sau a unuia dintre parinfi de "Luptator pentru Victoria Revoluliei Romine din

Decembrie 1989" sau "Erou-martir", prin certificat eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr.4211990, insolit de

brevet semnat de Pre;edintele Romdniei 5i avdnd una dintre menliunile: ranit, relinut, rinit 5i relinut, remarcat prin

fapte deosebite.

2.2. Procedura de acordare

Art.7. Pentru oblinerea unei burse sociale speciale, studentul trebuie si depuni la secretariatul facultSlii, la inceputul fiecirui
semestru, un dosar plic, care si cuprinda urmdtoarele documente:

a. cereretip, conform modelului Cerere tip pentru bursd, Anexal;

b. foaie matricoli partia16;

c. copii ale certificatului de na5tere al fralilor pre;colari ;i al actului de identitate al solicitantului precum 5i ale celorlalli

membriiai familiei sau certificat de cisitorie, dupi caz;

d. adeverinla de la instituliile de invitdmlnt din care si rezulte calitatea de elev sau student a celorlalli frali sau surori,

dupi caz;

e. acte in conformitate cu Art.6;

f. acte doveditoare, in original, privind veniturile membrilor familiei:

1. adeverinli din care sd rezulte faptul ci unul sau ambii pirinli ai solicitantului delin sau nu teren agricol (de la
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2. adeverinld de venit net al mamei 5i tatilui, adeverinli/cupoane de Somaj sau de pensie, in fun(ie de situalie,

pentru lunile iulie, august ;i septembrie 2016;

3. adeverin!5 (de la Administralia financiari) din care si rezulte daci familia mai are sau nu alte venituri impozabile;

4. declaralie pe proprie rdspundere daci studentul realizeazd sau nu venituri;

g. cont bancar - in vederea viririi ulterioare a banilor pe card.

Art. 8. in cazul in care solicitantul nu poate depune la dosar actele de venit in original, va putea depune copii ale acestora dupi ce

in prealabil acestea au fost validate ca fiind conforme. Secretariatul facultilii va semna ti $ampila aceste copii, menliondnd :

conform cu origi n al ul pe fiecar e copie.

3. Ajutoare sodale speciale

3.1. Condilii necesare

Art. 9. Se acordi in mod ocazional studenlilor aflali in situalii deosebite, necuprinse in art.20 al Regulamentului de acordare de

burse Si ajutoare sociale pentru studen.tii UPT, dupd cum urmeazi:

a. la decesul unuia dintre parinli;

b. in cazul unor accidente grave suferite de student;

c. daci solicitantul esteintr- o stare de sinitate gravi;

d. in cazul altor situalii speciale ce reclami acest ajutor; stabilirea acestor situalii este de competenla Consiliului de

Administra!ie.

3.2. Procedura de acordare

Art. 1 0. Pentru oblinerea ajutorului social special studentul trebuie si depuni Ia secretariatul facuhelii un dosar care si cuprindi

acelea;i acte ca 5i in cazul bursei sociale speciale (atenlie: Cerere tip pentru ajutor,Anexa 2), in plus mai trebuie atatate la dosar

acte doveditoare ale situaliei speciale pentru care se soliciti ajutorul (act de deces etc.).

4. Bursele speciale de performanli se pot acorda lunar/semestrial sau pe 0 anumiti perioadi in fun(ie de performanla oblinuti.

5. Verificarea, centralizarea, transmiterea gijurizarea dosarelor - transmiterea rezultatelor

Art. 11. Consiliul de Administralie va emite o decizie pentru lansarea burselor ;i a ajutoarelor sociale speciale ;i o va transmite citre

Centrul de Consiliere ;i 0rientarein Carieri (((0C) ;i la facultali. Decizia va cuprinde:

a) un calendar privind perioada de depunere a dosarelor, a centralizirii, jurizirii 5i comunicdrii rezultatelor.

b) cuantumul unei burse, respectiv a unui ajutor social special.

c) suma alocati de UPT pentru bursele sociale speciale, respectiv pentru ajutoarele sociale speciale.

Art. 12. Dosarele, atit cele de bursi sociali speciali cdt 5i cele de ajutor social special, vor fi verificate, inregistrate 5i ulterior

gampilate de cdtre secretariatele facultililor. Dosarele vor fi pistrate de citre secretariatele facultalilor.

Art. 13. La incheierea termenului stabilit pentru depunerea solicitdrilor de citre studenli, secretariatele vor centraliza dosarele, vor

completa un Tabel centralizator, Anexa 3, pe care il vor transmite citre Rectoratul UPI, departamentul (C(OC.

Art. 14. Solicitirile vor fi analizate de citre o Comisie alcdtuiti din Directorul C(OC, reprezentanli din Comisia pentru Probleme

Studenlegi a Senatului UPT gi prqedinlii ligilor studenlegi din UPT, Iegal constituite. Propunerea (omisiei va fi inaintati, spre

aprobare, Consiliului de Administralie al UPT.

Art. 15. Dupi aceasti etapi, CCOC va comunica facultdlilor beneficiariiburselor giajutoarelor sociale speciale pentru semestrulin

curs.

6. Dispoziliifinale

Art. 16. Bursele tiajutoarele sociale speciale se acordi cumulat, de reguli, Ia sf6r;itulfieciruisemestru al unuian universitar.

Art. 1 7. Prezenta procedura a fost iniliati 5i aprobati in ;edinla CA din data de 09.05.201 7.

sE(RETAR 5EF UN TVERSTTATE,

Alexandru GASPARProf. univ. dr. ing


