
ACTE NECESARE BURSE AN ȘCOLAR 2021 - 2022 
 

 
 

1. BURSĂ PERFORMANȚĂ 

 Cerere tip; 

 Copie certificat de naștere elev / carte de identitate elev / părinte; 

 Copie diploma cu locurile I, II, III obținute în anul școlar 2020-2021 la olimpiadele și 

concursurile organizate de MEN -  etapa națională; 

 Documente care dovedesc că s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN 

pentru competițiile internaționale în anul școlar 2020-2021; 

 Copie diploma cu locurile I, II, III obținute în anul școlar 2020-2021 la competiții / 

concursuri cultural-artistice,  sportive, cu caracter tehnico-științific organizate de MEN - 

etapa națională; 

 Cont IBAN deschis pe numele copilului 

 

2. BURSA DE MERIT 
 Cerere tip; 

 Copie certificat de naștere elev / carte de identitate elev / părinte; 

 Copie diploma cu locurile I, II, III obținute în anul școlar 2020-2021 la etapele județene ale 

olimpiadelor/concursurilor/competițiilor organizate de MEN  

 Cont IBAN deschis pe numele copilului 

 

3. BURSA DE STUDIU 
 Cerere tip; 

 Copie certificat naștere elev; Copie CI elev și părinți; 

 Copie sentință de divorț (dacă este cazul); 

 Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie/șomaj/ajutor social pe ultimele 3 luni 
(IUNIE, IULIE, AUGUST 2021) – de la ambii părinți; 

 Talon sau adeverință de la AJPIS pe ultimele 3 luni pentru alocații / alocații suplimentare 

(dacă este cazul); 

 Declarație notarială pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2021 pentru părintele/părinții că nu 

realizează venituri; 

 Adeverință de venit pe anul 2021 de la ANAF - pentru ambii părinți 

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

 Pentru fratele/sora care lucrează adeverință cu salariul net pe ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, 
AUGUST 2021)  

 Adeverință de venit pe anul 2021 de la ANAF pentru fratele/sora (majori) care NU 
realizează venituri impozabile. 

 Cont IBAN deschis pe numele copilului; 

 

4. BURSĂ DE ORFAN 

 Cerere tip; 

 Copie certificat naștere elev / Copie CI elev; 

 Copie certificat deces părinte; 

 Copie CI a părintelui; 

 Cont IBAN deschis pe numele copilului. 

 



 

5. BURSĂ DE BOALĂ 

 Cerere tip; 

 Copie certificat naștere elev / Copie CI elev; 

 Certificat eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie / medicul de la 

cabinetul şcolar;   

 Copie CI a părinților; 

 Cont IBAN deschis pe numele copilului 

 

6. BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL (VENITURI MICI)  

 Cerere tip; 

 Copie certificat naștere elev; Copie CI elev si părinți; 

 Copie sentință de divorț (dacă este cazul); 

 Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie/șomaj/ajutor social pe ultimele 12 luni 

(SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020, IANUARIE, FEBRUARIE, 
MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST 2021) – de la ambii  părinți; 

 Talon sau adeverință de la AJPIS pe ultimele 12 luni (septembrie 2020- august 2021) 

pentru alocații/alocații suplimentare. 

 Declarație notarială pentru părintele/părinții care nu lucrează pentru lunile SEPTEMBRIE, 
OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020, IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, 
MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST 2021 că nu realizează venituri; 

 Adeverință de venit pentru anii 2020, 2021 de la ANAF - pentru ambii părinți 

 Adeverință de la Primărie pentru ambii părinții că nu dețin terenuri agricole cu o suprafață 

mai mare de 20000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40000 mp, în zonele montane  

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

frați/surori; 

 Pentru fratele/sora care lucrează adeverință cu salariul net pe ultimele 12 luni 

(SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020, IANUARIE, FEBRUARIE, 
MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST 2021)  

 Adeverințe de venit pentru anii 2020 și 2021 de la ANAF pentru frate/sora, majori, că NU 

realizează venituri impozabile. 

 Adeverință de la Primărie pentru frate/sora, majori, că nu dețin terenuri; 

 Cont IBAN deschis pe numele copilului. 

 

 

 

 

ATENȚIE!! 

  

Bursele sunt revizuite semestrial în funcție de modificările intervenite în veniturile nete 

lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. 

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursa de studiu/merit/performanță, 

indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. 

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursă de performantă, cu bursă de merit sau cu 

bursă de studiu. 

 

 

 

       Termenul limită de predare a dosarelor –27.09.2021 


