
ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU 

BURSĂ 

                            An școlar 2020-2021 – Sem II 

 

 BURSA DE VENIT MIC 

- Cerere tip 

- Adeverinta/talon de pensii/somaj/crestere copil/pensie de urmas de venit net pentru ambii parinti 

pe ultimele 12 luni ; 

+valorea tichetelor de masa/cadou , unde este cazul; 

- Declaratie notariala pentru cei care nu realizeaza venituri, cu specificatia 

  “ pe ultimele 12 luni nu s-a realizat venit”; 

- Adeverinta de la ANAF pentru ambii parinti – anul 2020-2021; 

- Acte doveditoare pentru persoanele din intretinere : copii dupa certificate de nastere/CI; 

- Adeverinte frati/surori (scoala/facultate) din care sa rezulte daca sunt elevi/studenti; 

- Declaratie notariala cu mentiunea ca nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 

20000mp in zonele colinare si de ses si 40000mp in zonele montane; 

- CI parinti-copii; 

- Certificate nastere, CI elev-copie Xerox; 

- Venit : 673 lei net pe membru de familie; 

- Promovat si 10 la purtare pe semestrul I 2020-2021; 

- Extras de cont. 

BURSA DE STUDIU 

- Cerere tip 

- Adeverinta/talon de pensii/somaj/crestere copil/pensie de urmas de venit net pentru ambii parinti 

pe ultimele  3 luni +valorea tichetelor de masa/cadou , unde este cazul; 

- Declaratie notariala pentru cei care nu realizeaza venituri, cu specificatia  “ pe ultimele 3 luni nu 

s-a realizat venit”; 

- Adeverinta de la ANAF pentru ambii parinti – anul 2020-2021; 

- Acte doveditoare pentru persoanele din intretinere : copii dupa certificate de nastere/CI; 

- Adeverinte frati/surori (scoala/facultate) bdin care sa rezulte daca sunt elevi/studenti; 

- CI parinti-copii; 

- Certificate nastere, CI elev-copie Xerox; 

- Venit : 1346 lei net pe membru de familie; 

- Medie semestru I 2020-2021 – minim 7.00 

- Promovat si 10 la purtare pe semestrul I 2020-2021; 

- Extras de cont. 

 



BURSA MEDICALA 

- Cerere tip 

- Certificat medical de la edicul specialist ( Formular A5 ); 

- Certificat nastere/ CI elev- copie  

- CI parinte - copie 

- Promovat si nota 10 la purtare pe semestrul I 2020-2021 

- Extras de cont. 

BURSA ORFAN 

- Cerere tip 

- Certificat de deces-copie 

- CI parinte - copie 

- Certificat nastere/ CI elev- copie  

- Promovat si nota 10 la purtare pe semestrul I 2020-2021 

- Extras de cont 

BURSA DE PERFORMANTA 

- Cerere tip  

- Certificat nastere/CI copil-copie 

- CI parinte-copie 

- Diploma rezultate concursuri/olimpiade etape nationale organizate de MEN 

- Adeverință club 

- Extras de cont 

 

BURSA DE MERIT 

- Cerere tip 

- Certificat nastere/ CI elev-copie 

- Medie Semestrul I an scolar 2020-2021 peste 8.50 

- Extras de cont 

 

 

 

  

 


