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ACTE  NECESARE  LA  INTOCMIREA  DOSARELOR  PENTRU 

ACORDAREA  BURSELOR  SCOLARE 

 

 

Dosarele se predau învățătorilor / diriginților până la data de 24 septembrie 2021. 

In componenta Comisiei de acordare a burselor școlare se vor regăsi invatatorii si profesorii diriginti. 

Coordonatorii colectivelor de elevi vor primi dosarele elevilor si le vor preda secretariatului cu proces-verbal,  

după ce vor fi verificate documentele din fiecare dosar. 

In dosarul personal pentru fiecare invatator/diriginte se va regasi centralizatorul solicitărilor (un tabel nominal  

cu elevii clasei care au solicitat acordarea bursei/burselor școlare pentru 2021-2022: nr.crt., nume si prenume 

 elev, tipul de bursa solicitat, rezultate in 2020-2021, media anuala, media la purtare, semnătura de predare); 

  In vederea platii, toate dosarele vor contine extras de cont si ci titular cont. 
 

 

•Bursa de performanță 

Acte necesare pentru bursa de performanţă 
Cerere tip şi copie după diploma de la olimpiade/concursuri la care a participat elevul în cursul 

anului şcolar 2020-2021; 

•Bursa de merit 

Se completează o cerere tip, cu mentiunea mediei generale si a mediei la purtare din semestrul/anul 

scolar anterior, avizata de profesorul-diriginte; 

• Bursa de studiu (venit net lunar pe membru de familie <= 1386 RON) 

Acte necesare pentru bursa de studiu: 
- Cerere tip, cu mentiunea mediei generale si a mediei la purtare din semestrul/anul scolar 

anterior, avizata de profesorul-diriginte; 

- Copie CI părinți; 

- In cazurile elevilor aflati în îngrijirea unui singur parinte, se va prezenta copie de pe 

hotarârea de încredintare/adoptie/divort  sau copie de pe certificatul de deces al celuilalt parinte; 
- Acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor 

familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului ( IUNIE, IULIE, AUGUST 2021); 

Ex: Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, AUGUST 

2021) – 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 2021 nu au realizat niciun venit sau de la 

ANAF ambii parinți vor depune adeverință de venit pentru anul  2021; 

(din care să reiasă că părintele nu a obținut venituri impozabile); 
- Copie certificate naștere frați/surori și 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 2021), sau de la ANAF adeverință de venit pentru anul 2021 din care 

să reiasă că fratele/sora nu are venituri impozabile. 

 

ATENTIE! Adeverinta de venit de la ANAF nu reprezinta dovada venitului net realizat, nu 

inlocuieste adeverinta de venit eliberata de angajator. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

•Bursa sociala venituri mici(venit net lunar pe membru de familie < 693 RON) 

Acte necesare pentru bursa de venituri mici: 
- Cerere tip; 

- Copie CI părinți; 

 - In cazurile elevilor aflati în îngrijirea unui singur parinte, se va prezenta copie de pe 

hotarârea de încredintare/adoptie/divort  sau copie de pe certificatul de deces al celuilalt parinte; 

- 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 2020, IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, 

APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST  2021) – 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 lunile SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE,  

DECEMBRIE 2020, IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, 

 IULIE, AUGUST  2021 nu au realizat niciun venit, sau de la ANAF ambii părinți vor  

depune adeverințe de venit pentru anii 2020 si 2021 (din care să reiasă că părintele nu a  

obținut venituri impozabile); 

- Adeverință de la Primărie din care sa reiasă că părintele nu deține terenuri agricole cu o 

suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40 000 mp, în zonele montane – 

pentru ambii părinți sau declaratie notariala 

- Copie certificate naștere frați/surori și adeverință de la școală/universitate pentru 

frații /surorile care au peste 18 ani; 

- Dacă fratele/sora (peste 18 ani) elevului lucrează se va atașa la dosar adeverință cu salariul  

 net pe ultimele 12 luni (SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020, 

IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST  2021)  sau,  

daca fratele/sora (peste 18 ani) elevului nu lucrează adeverințe de venit pentru anii 2020 și 2021 de ANAF care  

să reiasă că fratele/sora nu are venituri impozabile, iar de la Primărie adeverință din care să reiasă că fratele/sora  

nu deține terenuri, sau declaratie notariala 

• Bursa sociala pentru orfani 

Acte necesare pentru bursa de orfani: 
- Cerere tip; 

- Copie CI părinte/tutore; 

- Copie certificat de deces părinte/părinți. 

• Bursa sociala medicală 
Acte necesare pentru bursa medicală: 

- Cerere tip; 

- Certificat medical emis de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la 

cabinetul școlar; 

- Copie  CI părinte; 

 

• Bursa  de ajutor social ocazional (venit net lunar pe membru de familie <= 1040 RON) 

 
- aceleasi documente ca în cazul bursei sociale venituri mici. 

 
 

Notă 

 

- In cazul in care,  de la ANAF, nu vi se eliberează adeverinta de venit  la momentul solicitării, 

atunci veti depune la dosar copie de pe bonul de înregistrare urmând  să aduceti această adeverintă,  

în original, în momentul în care o veti ridica. 

 

- Fiecare părinte precum și fratele/sora cu vârstă de peste 18 ani care lucrează sau care nu este 

elev (ă)/student(ă) vor solicita propria adeverintă de venit de la angajator. 

 


