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DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ACORDARE A BURSEI 

SOCIALE 

 

 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii: 

 

a. Orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, 

boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, 

cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu 

virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori 

reumatism articular, handicap locomotor. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza 

certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinet școlar. 

 

Acte necesare pentru elevi orfani: 

- cerere anexa nr 1; 

- copia certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului; 

- copii ale certificatului/certificatelor de deces a părinţilor; 

- copii  certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, adeverinţă 

de elev/student pentru fraţi surori 

- copie carti de identitate  reprezentanti legali ai elevului 

- anchetă socială de la Primărie 

  

Acte necesare pentru bursa pe caz de boală (bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare 

ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, 

epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu 

virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism 

articular, handicap locomotor): 

- cerere anexa nr 2; 

- copia actului de identitate al elevului; 

- certificat medical eliberat de medicul specialist şi vizat de medicul de familie; 
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  b). Bursa de ajutor social pentru elevii din mediul rural 

condiţii de acordare:  sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o 

unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; 

 

 

  c). Bursa de ajutor social pentru venit mic.  

condiţii de acordare: elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 

    1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare de 50% din 

salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul 

toate veniturile cu caracter permanent (inclusiv alocațiile, alocațiile suplimentare și bursele), realizate de 

membrii familiei. 

 

   2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m
2
 în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 

m
2
 în zonele montane. 

   

Acte necesare pentru burse sociale de la punctele b) şi c) 

- cerere conform anexei nr 3; 

- copia actului de identitate a elevului şi a membrilor familiei (certificat de naştere pentru elevii care au 

vârsta sub 14 ani /carte de identitate) 

- ancheta socială de la Primărie 

- adeverinte de venit cu SALARIUL NET / taloane de pensie / taloane de somaj /pe ultimele 12 

luni/declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri (venitul pe mebru de familie nu trebuie 

să depăşească suma de 673 lei.) 

- adeverinta venituri de la Administratia Finatelor Publice pe ultimele 12 luni anterioare depunerii 

dosarului (anul 2020)  

- adeverinţă de la Primărie privind alocația suplimentară pentru copii  

- adeverinta de la Primărie pentru deținere pământ 

- adeverințe de elev/student de la frați / surori cu mentionarea sumei primită pentru burse în ultimele 12 luni. 

 

Pe perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă media la purtare într-un semestru este mai 

mică de 10/FB 

 

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în 

primele 10 zile lucratoare ale fiecărui semestru. 

 

In situația în care mai multi elevi indeplinesc conditiile de acordare a burselor și numărul de burse 

acordate este mai mic decât cel al dosarelor depuse, departajarea se face ținând seama de media generală 

din ultimul an de studiu. 

 

Dosarele se vor înregistra la Secretariat până la data de 29.01.2021. 

 

 
 
 
 
 
 



 
ANEXA1  

 

CERERE 

PENTRU ACORDAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL 

PENTRU ELEVI ORFANI  
 

 

Subsemnatul …………………………………………………….., cu domiciliul în 

………………………………………………………………………, posesor al C.I. seria ……. Nr 

……………., în calitate de părinte / reprezentant legal al elevului ………………………………………… 

...................................................................................... înscris în clasa a ……….a, an școlar ………………..….., 

vă rog să aprobați BURSA DE AJUTOR SOCIAL (a)  pentru anul școlar ……………………… . 

Anexez următoarele documente : 

  copia certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului; 

 copii ale certificatului/certificatelor de deces a părinţilor; 

 copii  certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, 

adeverinţă de elev/student pentru fraţi surori 

 anchetă socială de la Primărie 

 copie carti de identitate  reprezentanti legali ai elevului 

 
 

Cunoscând revederile articolului 292 in  Codul penal privind falsul din declaraţii  confirm pe propria răspundere  

că toate informaţiile prezentate  sunt  corecte, exacte  şi susţinute  de actele  autentice  de  burse. 

 
Data …………………                                         Semnătura …………………. 

 
 

LOC REZERVAT COMISIEI PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

1 MEDIA LA PURTARE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

2 NUMAR DE ABSENȚE NEMOTIVATE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

3 RESPECTA CRITERIILE DE ACORDARE ( DA / NU)  

4 APROBAT BURSA ( DA / NU)  
 
 
 

COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

   

   

   

 

 

 

 

 



ANEXA 2  

 

 

CERERE 

PENTRU ACORDAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL 

PENTRU ELEVI BOLNAVI 
 

 

Subsemnatul …………………………………………………….., cu domiciliul în 

………………………………………………………………………, posesor al C.I. seria ……. Nr 

……………., în calitate de părinte / reprezentant legal al elevului ………………………………………… 

...................................................................................... înscris în clasa a ……….a, an școlar ………………..….., 

vă rog să aprobați BURSA DE AJUTOR SOCIAL (a)  pentru anul școlar ……………………… . 

Anexez următoarele documente : 

 copie certificat de nastere elev/ copie carte de identitate 

 copie carti de identitate părinti / reprezentanti legali ai elevului 

 copie certificat medical eliberat de medicul specialist și vizat de medicul de familie 

 

Cunoscând revederile articolului 292 in  codul penal privind falsul din declaraţii  confirm pe propria răspundere  

că toate informaţiile prezentate  sunt  corecte, exacte  şi susţinute  de actele  autentice  de  burse. 

 
Data …………………                                         Semnătura …………………. 

 
 

LOC REZERVAT COMISIEI PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

1 MEDIA LA PURTARE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

2 NUMAR DE ABSENȚE NEMOTIVATE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

3 RESPECTA CRITERIILE DE ACORDARE ( DA / NU)  

4 APROBAT BURSA ( DA / NU)  
 
 
 
 
 

COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

   

   

   



 

ANEXA 3 

 

CERERE 

PENTRU ACORDAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL 

PENTRU VENIT MIC ( c ) 
 

 

Subsemnatul …………………………………………………….., cu domiciliul în 

………………………………………………………………………, Posesor al C.I. seria ……. Nr 

……………., în calitate de părinte / reprezentant legal al elevului ………………………………………… 

.................................................................................înscris în clasa a ……….a, an școlar ………………..….., 

vă rog să aprobați BURSA DE AJUTOR SOCIAL ( c)  pentru anul școlar ……………………… . 

Anexez următoarele documente : 

 

 copia actului de identitate a elevului şi a membrilor familiei (certificat de naştere pentru elevii care au 

vârsta sub 14 ani /carte de identitate) 

 ancheta socială de la Primărie 

 adeverinte de venit cu SALARIUL NET / taloane de pensie / taloane de somaj /pe ultimele 12 

luni/declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri (venitul pe mebru de familie nu 

trebuie să depăşească suma de 673 lei.) 

 adeverinta venituri de la Administratia Finatelor Publice pe ultimele 12 luni anterioare depunerii 

dosarului( anul 2020)  

 adeverinţă de la Primărie privind alocația suplimentară pentru copii  

 adeverinta de la Primărie pentru deținere pământ 

 adeverințe de elev/student de la frați / surori cu mentionarea sumei primită pentru burse în ultimele 12 

luni. 
 
 

Declar pe propria răspundere că  suntem ..…… membrii în familie și că venitul net  lunar pe 

ultimele 12 luni este de …..…. Lei; venitul mediu net  pe membru de familie, pe ultimele 12 luni este de 

…………… lei. 
 
 
Cunoscând revederile articolului 292 in  codul penal privind falsul din declaraţii  confirm pe propria răspundere  

că toate informaţiile prezentate  sunt  corecte, exacte  şi susţinute  de actele  autentice  de  burse. 

 
Data …………………                                         Semnătura …………………. 

 
 

LOC REZERVAT COMISIEI PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

1 MEDIA LA PURTARE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

2 NUMAR DE ABSENȚE NEMOTIVATE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

3 MEDIA ANUALA / SEMETRIALA PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

4 VENITUL MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE PE ULTIMELE 12 LUNI  

5 RESPECTA CRITERIILE DE ACORDARE ( DA / NU)  

6 APROBAT BURSA ( DA / NU)  
 
 

COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

   

   

   

 

 


