
 

Acte necesare ACORDARE BURSE CONFORM ORDIN NR. 5870 / 22.12.2021 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022, SEMESTRUL II 

Ultima zi pentru depunerea dosarelor la secretariat, cu tabel centralizator întocmit şi 

verificat de diriginţii claselor este 28.01.2022 

I. Burse de merit    

-  cerere tip semnată de diriginte; 
- tabel nominal cu mediile anuale peste 9.50  si cel mult 10 absenţe nemotivate / semestru, semnat 

de diriginti. 

  II.  Burse de studiu 

 - tabel nominal cu mediile anuale  peste 7.50 si cel mult 10 absenţe nemotivate/ semestru  , semnat       

              de diriginti; 

                 - cerere tip semnată de diriginte; 
 - adeverinţe pentru membrii familiei, cu venitul mediu pe ultimele 3 luni (octombrie 2021, noiembrie     
              2021 şi decembrie 2021) înaintea depunerii cererilor (adeverinţă de venit net, cupon de pensie, alte  
              documente care atestă venitul net), care să nu depăşească salariul minim pe economie (adică  
              1.524,00 lei venit net); 
          - adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară a localităţii de domiciliu; 

 - declaraţie la notar pentru cei care nu lucrează, din care să rezulte că în ultimile 3 luni nu au realizat             
              niciun venit impozabil; 
          - adeverinţă din care să rezulte că nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp; 
         - copie sentinţă de divorţ  (unde este cazul); 

  - copii certificate de naştere pentru fraţi, surori şi adeverinţe de la şcoală dacă sunt elevi sau studenţi;  
         - copie CI ambii părinţi 

III.  Burse de ajutor social 
a) Venit mic 
- cerere tip; 
- adeverinţe pentru membrii familiei, cu venitul net pe ultimele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 
2021), adeverinţă de venit net, cupon de pensie, talon somaj, alte documente care atestă venitul net, 
care să nu depăşească 50% salariul minim pe economie/membru (762,00 lei/membru).  
- adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară a localităţii de domiciliu; 
- declaraţie la notar pentru cei care nu lucrează, din care să rezulte că în ultimile 12 luni nu au realizat 
niciun venit impozabil; 
 - adeverinţă din care să rezulte că nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă > 20.000 mp; 
- copie sentinţă de divorţ  (unde este cazul); 
- copii certificate de naştere pentru fraţi, surori şi adeverinţe de la şcoală dacă sunt elevi sau studenţi 
pentru anul scolar 2021 - 2022; 
- copie CI ambii părinţi. 

 
b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra 

cărora a fost instituită o măsură de protectie socială 
Pentru orfani:                                              

- cerere tip semnată de diriginte;   
- copie certificat de deces                           
- copie CI celălalt părinte.    
       Pentru elevii crescuti de un singur părinte: 
 - cerere tip semnată de diriginte;   
- declaratie notarială a parintelui care are in grija copilul cu mentiunea ca „ minorul nu beneficiaza              
  de nici un fel de sprijin in creşterea si educarea lui din partea celuilalt parinte, de nici    
   o natură” atunci cand parintii sunt divortati 
- copie certificat de  nastere elev in cazul in care acesta are numai un părinte in cerificat                           

      Pentru cei care beneficiaza de  măsura de protectie socială – cerere tip + un act doveditor 
                                                                

      c) Pentru cei care au o boala din cele enumerate in ordinal 5870/ 22.12.2021 la art 14, c),     I - XIV:   
- cerere tip semnată de diriginte; 
- decizia comisiei medicale/certificat medical de la medicul de specialitate, vizat de medicul de 

familie. 
 

b) Elevi din mediul rural  
- cerere tip semnată de diriginte + Copie CI 


