
 

ACTE  NECESARE PENTRU DOSARELE DE BURSĂ 

An școlar 2022-2023 

 

           •Bursa de performanță 

- Cerere tip (primită de la profesorul diriginte)  

- Copie de pe  diploma de la olimpiadă/concursuri la care a participat  

elevul în cursul anului şcolar 2021-2022 (concurs organizat de Ministerul Educației ) 

- Copie carte de identitate elev 

- Copie extras de cont bancar  
 

           •Bursa de merit 

- cerere tip primită de la profesorul diriginte 

- copie extras de cont bancar  

 

Pentru elevii claselor a IX-a adeverință de la școala generală din care să reiasă 

numărul de absențe nemotivate și media la purtare  în anul școlar 2021-2022 

 

 Bursa de merit concurs 

- cerere tip şi copie după diploma de la olimpiadă/concursuri la care a  

participat elevul în cursul anului şcolar 2021-2022; ( concurs organizat de Ministerul 

Educației ) 

- copie carte de identitate elev 

- copie extras de cont bancar  

Pentru elevii claselor a IX-a adeverință de la școala generală din care să reiasă 

numărul de absențe nemotivate și media la purtare  în anul școlar 2021-2022 

 

             • Bursa de studiu  
- Cerere tip (primită de la profesorul diriginte); 

- Copie certificat naștere elev; 

- Copie CI elev; 

- Copie CI părinți și frați/surori 

- Copie certificat de divorț (dacă este cazul); 

- Acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale  

membrilor  familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului ( iunie, iulie, august 

2022), inclusiv alocatia suplimentară pentru copii (dacă este cazul); 

Ex: Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, 

august 2022) – de la ambii parinti; 

- Dacă unul din părinți sau ambii părinți nu lucrează vor depune (individual)  

declarație notarială din care să reiasă că în lunile iunie, iulie, august 2022  nu au realizat 

niciun venit; 

                        -     De la ANAF (Circa Financiară) ambii parinți vor depune adeverință de 

venit pentru anul  2022 din care să reiasă că părintele nu a obținut venituri impozabile; 

                    -Taloane de alocație (pentru elev și pentru frații/surorile acestuia) sau extras de 

cont bancar, din care să reiasă valoarea alocației din ultimele 3 luni; 

                    - Copie certificate naștere frați/surori  



 

                    - adeverință de la școală/universitate pentru frații/surorile care au peste 18 

ani; 

                    - Dacă  fratele/sora elevului lucrează se va atașa la dosar adeverința cu salariul 

net pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2022), iar de la ANAF (Circa Financiară) 

adeverință de venit pentru anul 2022 din care să reiasă că fratele/sora nu are venituri 

impozabile 

                    - copie extras de cont bancar  

 

Pentru elevii claselor a IX-a adeverință de la școala generală din care să reiasă 

numărul de absențe nemotivate și media la purtare  în anul școlar 2021-2022 

 

           •Bursa socială de venituri mici și bursa de ajutor social ocazional 

- Cerere tip (primită de la profesorul diriginte); 

- Copie certificat naștere elev; 

- Copie CI elev, părinți și frați/surori 

- Copie certificat de divorț (dacă este cazul); 

- Acte doveditoare, în original, privind veniturile pe ultimele 12 luni anterioare  

depunerii  dosarului : 

                                 • adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 12 luni  

( SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021,  IANUARIE, 

FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST 2022 ) – de la 

ambii  părinți ; 

                                 • alocația suplimentară pentru copii (dacă este cazul); 

                                 • dacă unul din părinți sau ambii părinți nu lucrează vor depune 

(individual) declarație notarială din care să reiasă că în ultimele 12 luni nu au realizat niciun 

venit; 

- De la ANAF (Circa Financiară ) ambii părinți vor depune adeverință de  

venit pentru anii 2021 și 2022(din care să reiasă că părintele nu a obținut venituri 

impozabile); 

- Copie certificate naștere frați/surori  

- adeverință de la școală/universitate pentru frații/surorile care au peste  

18 ani; 

- Taloane de alocație (pentru elev și pentru frații acestuia) sau extras de cont  

bancar cu valoarea alocatiei din ultimele 12 luni; 

- Dacă fratele/sora elevului lucrează se va atașa la dosar adeverință cu  

salariul net pe  ultimele 12 luni (SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, 

DECEMBRIE 2021,  IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, 

IULIE, AUGUST 2022)  , adeverință de venit pentru anii 2021 și 2022 de la ANAF  

(Circa Financiară) din care să reiasă că fratele/sora nu are venituri impozabile. 
-  copie extras de cont bancar  

 

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu 

frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe 

membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie (1143 lei ) . 



 

                   La stabilirea venitului mediu net lunar pe memebru de familie se iau n calcul 

toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația 

complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare. 

            • Bursa de orfani 

- Cerere tip (primită de la profesorul diriginte); 

- Copie certificat de naștere elev; 

- Copie CI elev; 

- Copie CI părinte/tutore; 

- Copie certificat de deces părinte/părinți. 

- Copie extras de cont bancar  

 

           • Bursa medicală 

- Cerere tip (primită de la profesorul diriginte); 

- Certificat medical  eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de 

medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv  certificat  de 

încadrare în grad de handicap. 

- Copie certificat naștere elev; 

- Copie CI elev și copie CI părinte    

- Copie extras de cont bancar  

 

               Bursa pentru acordarea bursei pentru elevi crescuți de un singur părinte  

 - copie certificat naştere elev  

     - copie CI elev  

    - copie C.I. părinte/tutore 

     - copie hotărâre de divorț  

     - declarație la notar că părintele este unic întreținător, dacă pe hotărârea de divorț se 

specifică că celălalt părinte plătește copilului pensie alimentară, dar în realitate nu plătește și 

nu contribuie la creșterea acestuia. 

           - copie extras de cont bancar  

 

- Conform art 15, alin 1, lit b din  Ordinul  de  Ministru  nr. 5.379 din 7 septembrie 2022  
prin  elevi aflați în întreținerea unui singur părinte se înțelege copii pentru care  
instanța de tutelă a hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, 
nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie 
de întreținere;   
 

 

Bursă pentru copil abandonat de părinți asupra căruia a fost instituită o măsură de 

protecție socială 

- copie certificat naştere elev  

           - copie CI elev  

          - copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal; 

            - copie hotărâre judecătorească de instituire a măsurii de protecție socială asupra 

copilului            

                    - copie extras de cont bancar  



 

 

 

  

Notă 
 

            - Dacă de la ANAF (Circa Financiară ) nu vi se eliberează adeverința de venit  la 
momentul solicitării veți depune la dosar copie de pe bonul de înregistrare urmând  să 
aduceti această adeverintă,  în original, în momentul în care o veți ridica. 
 

 Fiecare părinte precum și fratele/sora cu vârstă de peste 18 ani care 
lucrează sau care nu este elev (ă)/student(ă) va solicita propria adeverintă de venit  
               

 Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit 

sau cu bursa de studiu. 

              Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de 

merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe 

cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare. 

                     

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de 

studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de 

protecție socială. 

 

Pentru a beneficia de bursă elevii trebuie să aibă media 10 la purtare în anul școlar 

2021-2022 

 

RESPONSABILITATA COMPLETĂRII DOSARULUI REVINE ÎN TOTALITATE 

PĂRINTELUI/ TUTORELUI/ REPREZENTANTULUI LEGAL  

 

 DOSARELE  INCOMPLETE  VOR  FI  RESPINSE 


