
 
 
 

DOCUMENTELE NECESARE COMPLETĂRII DOSARULUI PENTRU ACORDAREA BURSELOR 
 

1. Bursa de performanță 
- Cerere tip; 
- Adeverința care atestă media 10,00 (zece) la purtare, în anul școlar anterior; 
- Copie carte de identitate elev/ă; 
- Copie a diplomei de la olimpiada/concursul școlar național organizat de M.E.N. (locurile I, II, III); 
- Dovada calificării în loturile de pregătire organizate de M.E.N. pentru competițiile internaționale; 
- Copia diplomei de la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau 

cu caracter tehnico-științific de nivel național organizate de M.E.N. (locurile I, II, III); 
- Extras de cont elev/ă. 
2. Bursa de merit 
- Cerere tip; 
- Adeverința care atestă media generală peste 8,50 (opt și 50%)și media 10,00 (zece) la purtare, în anul școlar 

anterior; 
- Copie carte de identitate elev/ă; 
- Copie a diplomei de la olimpiada/concursul școlar județean organizat de M.E.N. (locurile I, II, III); 
- Copia diplomei de la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu 

caracter tehnico-științific de nivel național organizate de M.E.N. (locurile I, II, III); 
- Extras de cont elev/ă. 
3. Bursa de studiu (venitul lunar mediu /membru de familie pe ultimile 3 luni </= 1386 lei) 
- Cerere tip; 
- Adeverința care atestă media generală peste 7,00 (șapte) și media 10,00 (zece) la purtare, în anul școlar 

anterior; 
- Copii ale cărților de identitate ale membrilor de familie; 
- Copii ale certificatelor de naștere ale membrilor de familie; 
- Acte doveditoare ale venitului familiei/susținătorilor legali (adeverință de venit net, talon pensie, talon alocație 

de stat suplimentară, adeverință somaj, hotărâre de divorț în care se specifică obligația pensiei alimentare, etc.) 
pentru perioada 01.06.2021-31.08.2021; 

- Adeverință de la A.N.A.F. pentru perioada 01.06.2021-31.08.2021 (pentru toți membrii de familie care depășesc 
vârsta de 15 ani); 

- Declarație notarială, pe proprie răspundere, care să ateste că nu obțin nici un fel de venituri  pentru membrii 
de familie majori, aflați în această situație; 

- Adeverință de la școală/liceu/facultate pentru frații/surorile care sunt elevi/studenți, la cursuri zi; 
- Extras de cont elev/ă. 
4. Bursa de ajutor social 
a)  
Orfani 
- Cerere tip; 
- Adeverința care atestă media 10,00 (zece) la purtare, în anul școlar anterior; 
- Copie carte de identitate elev/ă; 
- Copie certificat naștere elev/ă; 
- Copie certificat deces părinte/părinți; 
- Extras de cont elev/ă. 
Bolnavi 
- Cerere tip; 
- Adeverința care atestă media 10,00 (zece) la purtare, în anul școlar anterior; 
- Copie carte de identitate elev/ă; 
- Certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar; 
- Extras de cont elev/ă. 



b) 
Elevi din mediul rural, care sunt școlarizați în altă localitate (nu există liceu în localitate) 
- Cerere tip; 
- Adeverința care atestă media 10,00 (zece) la purtare, în anul școlar anterior; 
- Copie carte de identitate elev/ă; 
- Adeverință de la Primărie din care să reiasă că în comuna de domiciliu nu există liceu; 
- Extras de cont elev/ă. 
c) 
Elevi proveniți din familii cu venituri mici (venitul lunar mediu /membru de familie pe 12 luni </= 693 lei) 
- Cerere tip; 
- Adeverința care atestă media 10,00 (zece) la purtare, în anul școlar anterior; 
- Copii ale cărților de identitate ale membrilor de familie; 
- Copii ale certificatelor de naștere ale membrilor de familie; 
- Acte doveditoare ale venitului familiei/susținătorilor legali (adeverință de venit net, talon pensie, talon alocație 

de stat suplimentară, adeverință somaj, hotărâre de divorț în care se specifică obligația pensiei alimentare, etc.) 
pentru perioada 01.09.2020-31.08.2021; 

- Adeverință de la A.N.A.F. pentru perioada 01.09.2020-31.08.2021 (pentru toți membrii de familie care depășesc 
vârsta de 15 ani); 

- Ancheta socială de la Primăria din localitatea de domiciliu; 
- Adeverință că nu dețin în proprietate 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; 
- Declarație notarială, pe proprie răspundere, care să ateste că nu obțin nici un fel de venituri pentru membrii 

de familie majori, aflați în această situație; 
- Adeverință de la școală/liceu/facultate pentru frații/surorile care sunt elevi/studenți, la cursuri zi; 
- Extras de cont elev/ă. 
 
 
Atribuții ale profesorilor diriginți, conform Ordinului M.E.N. nr. 5447/2020, art. 69, alin (h):  propune consiliului de 
administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Diriginții vor realiza: 
- preluarea dosarelor elevilor clasei, pe categorii de burse, conform legislației în vigoare; 
- verificarea înregistrărilor cererilor la secretariatul unității școlare; 
- verificarea existenței tuturor documentelor, în dosare, conform legislației în vigoare; 
- confruntarea copiilor actelor depuse în dosare, cu originalul și trecerea pe copii a mențiunii „conform cu 

originalul”; 
- verificarea eligibilității dosarului. 

 
 
 
 

Întocmit, 
Comisia pentru acordarea alocațiilor, a burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social 

 
 

 

 

 

 

 


