
DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE BURSĂ 

Pentru semestrul II, an școlar 2021-2022 

 

Bursele de performanță și bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în 

prevederile OME Nr. 5870/2021 și nu sunt condiționate de depunerea unei cereri în 

acest sens. 

Acte necesare depunerii dosarului pentru bursă de studiu (clasele V-VIII): 

➢ Cerere tip; 

➢ Certificat de naștere elev; 

➢ Copie carte identitate părinți; 

➢ Documente din care să reiasă venitul net mediu lunar pe ultimele 3 luni (octombrie, 

noiembrie și decembrie 2021), să nu depășească 1524 lei/membru de familie; 

➢ Documente justificative pentru toate veniturile cu caracter permanent realizate de 

membrii familiei pe ultimele 3 luni (taloanele de şomaj/pensie/alocație/adeverinţă 

alocatie complementară, alte documente in functie de situatia personală); 

➢ Declaraţie notarială că nu au alte venituri suplimentare/nu sunt încadraţi în muncă 

şi nu au fost angajaţi în ultimele 3 luni + adeverință de venit de la ANAF; 

➢ Certificatele de naştere ale tuturor copiilor care se află în întreţinerea familiei + 

adeverință de elev/student pentru cei înscriși la altă școală sau facultate – cursuri la 

zi, alte documente în funcție de situația personală; 

➢ Copie certificat divorț părinți (unde este cazul) cu adeverință sau declarație notarială 

a sumei primită ca pensie alimentară(dacă nu este specificată în sentința de divorț); 

➢ Adeverință de la angajator cu veniturile nete din ultimele trei luni (pentru părinții 

salariați). 

Notă: Pentru copiii al cărui părinte (în grija căruia este încredintat prin sentință 

judecătorească) s-a recăsătorit, se iau în calcul atât venitul părintelui vitreg cât și pensia 

alimentară primită de la celălalt părinte. 



Acte necesare depunerii dosarului pentru bursă socială – venituri mici: 

➢ Cerere tip; 

➢ Certificat de naștere elev; 

➢ Copie carte identitate părinți; 

➢ Documente din care să reiasă venitul net mediu lunar pe ultimele 12 luni (ianuarie-

decembrie 2021), să nu depășească 762 lei/membru de familie; 

➢ Documente justificative pentru toate veniturile cu caracter permanent realizate de 

membrii familiei pe ultimele 12 luni (taloanele de şomaj/pensie/alocație/adeverinţă 

alocatie complementară, alte documente in functie de situatia personală); 

➢ Declaraţie notarială că nu au alte venituri suplimentare/nu sunt încadraţi în muncă 

şi nu au fost angajaţi în ultimele 12 luni + adeverință de venit de la ANAF pe anul 

2021; 

➢ Certificatele de naştere ale tuturor copiilor care se află în întreţinerea familiei + 

adeverință de elev/student pentru cei înscriși la altă școală sau facultate – cursuri la 

zi, alte documente în funcție de situația personală; 

➢ Copie certificat divorț părinți (unde este cazul) cu adeverință sau declarație notarială 

a sumei primită ca pensie alimentară(dacă nu este specificată în sentința de divorț); 

➢ Adeverință de la angajator cu veniturile nete din ultimele 12 luni (pentru părinții 

salariați). 

Notă: Pentru copiii al cărui părinte (în grija căruia este încredintat prin sentință 

judecătorească) s-a recăsătorit, se iau în calcul atât venitul părintelui vitreg cât și pensia 

alimentară primită de la celălalt părinte. 

 

 

 

 

 



Acte necesare depunerii dosarului pentru bursă socială – elevii orfani sau crescuți 

de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o 

măsură de protecție socială: 

➢ Cerere tip; 

➢ Certificat de naștere elev; 

➢ Copie carte identitate părinte/tutore legal instituit/ reprezentant legal al elevului 

minor; 

➢ Certificat deces părinte pentru elevii orfani; 

➢ Documente justificative pentru elevii crescuți de un singur părinte; 

➢ Documente doveditoare pentru elevii abandonați de părinți asupra cărora a fost 

instituită o măsură de protecție socială 

 

Acte necesare depunerii dosarului pentru bursă socială – medicale: 

➢ Cerere tip; 

➢ Certificat de naștere elev; 

➢ Copie carte identitate părinte/tutore legal instituit/ reprezentant legal al elevului 

minor; 

➢ Certificat eliberat de medicul specialist (tip A5); 

➢ Certificat de încadrare în grad de handicap. 

 

Notă:  

• Pentru toate documentele din dosar, se prezintă si originalul;  

• Se primesc doar dosarele complete;  

• Nu se mai primesc dosare, după expirarea termenului menționat în anunț. 

 

 


