
   

  

ACTE NECESARE PENTRU A OBŢINE BURSĂ 

Conform Ordin nr. 5576 / 07.10.2011 modificat prin Ordin nr. 3470 / 2012 
 

 

ACTE NECESARE BURSĂ SOCIALĂ VENIT 

● dosar plic 

● cerere de acordare a bursei 

● copii după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorilor 

● copii după cărţile de identitate/certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea            

părinţilor/tutorilor 

● adeverinţă de elev/student pentru fraţii care au această calitate; 

● toate copiile vor fi însoţite de menţiunea „conform cu originalul" menţionată de către             

diriginte (învăţător), care va semna alături de solicitant (părinte). 

● hotărârea de divorţ (dacă este cazul) în copie, din care să reiasă custodia elevului şi               

cuantumul pensiei alimentare 

● în cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali este necesar actul prin care se precizează               

tutorele elevului - copie 

● adeverinţă cu veniturile BRUTE pe ultimele 12 luni ale membrilor de familie 

● certificat emis de către Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Fiscale a primăriilor,              

din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în evidenţa primăriei cu bunuri               

impozabile (case, apartamente, terenuri intravilane, autoturisme, etc);  

● adeverinţă din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în proprietate cu              

teren agricol şi ce venituri încasează de pe acestea - se eliberează de către primării 

● venitul brut pe membru de familie să nu depăşească 50% din salariul minim brut pe               

economie 

● pentru elevii care au părinţi sau întreţinători legali care nu realizează niciun fel de venit               

lunar permanent se solicită declaraţie pe proprie răspundere cum că nu realizează venituri             

(inclusiv pentru fraţii majori care locuiesc împreună, nu sunt elevi sau studenţi şi nu au               

venituri cu caracter permanent); 

● se solicită declaraţie notarială dacă pe o lună sau mai multe luni din cele 12 luni analizate                 

nu pot dovedi veniturile realizate cu  adeverinţe de venit. 

● se revizuiesc semestrial 



ACTE NECESARE BURSĂ BOALA ( din lista bolilor pentru care se acordă) 

● dosar plic 

● cerere acordare bursa 

● certificat medical eliberat de medicul de specialitate şi avizat de medicul şcolar  

● se revizuiesc semestrial 

 

ACTE NECESARE BURSĂ ORFANI  

● dosar plic 

● cerere acordare bursă 

● copie xerox certificate de deces a părinţilor sau a părintelui decedat 

● declaraţie pe proprie răspundere a părintelui că nu s-a recăsătorit  

● se revizuiesc semestrial 

 

ACTE NECESARE BURSĂ STUDIU 
 

Dosarul conţine aceleaşi documente ca la bursa socială, diferenţa este că adeverinţa de venituri 

ale membrilor de familie este pe ultimele 3 luni, venitul brut lunar nu poate depăşi un salar 

minim pe economie şi trebuie să îndeplinească simultan şi condiţiile: media generala peste 7 şi 

nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. 
 

TOATE TIPURILE DE BURSE SUNT CONDIȚIONATE DE MEDIA 10 LA PURTARE!! 

DOSARELE DE BURSE SUNT VERIFICATE ȘI SEMNATE DE CĂTRE ÎNVĂȚĂTOR/DIRIGINTE 

DOSARELE SE VOR PREDA DOAR DE CĂTRE ÎNVĂȚĂTOR/DIRIGINTE 
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