
OPIS BURSĂ SOCIALĂ

Orfan Plasament Medical
Venituri 

mici

Peste 

26 ani

1. Cererea tip ”Anexa 1”

2. Copie act de identitate

3. Copie Certificat de naștere

4. Extras de cont deschis la orice bancă
5. Documente justificative privind veniturile proprii, dupa caz:

        *cupoane pensie urmaș
        *cupoane sau adeverință pentru alocația de plasament

         *adeverință somaj
         *adeverință salariu net pentru lunile iulie, august si septembrie 2021
         *adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student 

şi fraţii acestuia

6. Adeverință ANAF pentru anul 2021

7. Declarație pe propria răspundere ”Anexa 2”
8. Adeverință din care să rezulte ca studentul provine dintr-un centru de 

plasament
9. Copie a hotarârii judecătorești din care să rezulte ca studentul se află în 

plasament familial

10. Certificat medic specialitate, altul decât medicul de familie în care să se 

specifice problema medicală de care suferă studentul 

11. Adeverință primărie privind veniturile nete obținute din agricultură 

12. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinții sunt divorțați
13.Anchetă socială (pentru familiile cu părinții care lucrează în străinătate si cei cu 

venit 0)

1. Copie act de identitate

2. Documente justificative privind veniturile, dupa caz:

         *adeverință salariu net pentru lunile iulie, august și septembrie 2021

         * cupoane pensie  

         *adeverință somaj

         *adeverință cuantum alocație minori cu probleme medicale

3. Declaraţia notarială precum că nu realizează alte venituri decât cele declarate

4. Adeverință primărie privind veniturile nete obținute din agricultură

5. Adeverință ANAF pentru anul 2021

6. Copie certificat deces (dacă este cazul)

1. Copie act de identitate

2. Documente justificative privind veniturile, dupa caz:

         *adeverință salariu net pentru lunile iulie, august și septembrie 2021

         *adeverință somaj

         * cupoane pensie  

         *adeverință cuantum alocație minori cu probleme medicale
3. Declaraţia notarială precum că nu realizează alte venituri decât cele declarate
4. Adeverință primărie privind veniturile nete obținute din agricultură

5. Adeverință ANAF pentru anul 2021

6. Copie certificat deces (dacă este cazul)

1. Copie Certificat de naștere

2. Copie act de identitate (dacă este cazul)

3. Adeverințe elev/student

4. Adeverință primărie privind veniturile nete obținute din agricultură (cei care au 

peste 18 ani)

5. Adeverință ANAF pentru anul 2021 (cei care au peste 18 ani)

Nr. 

Crt.
Documente necesare

Bursă socială Alte tipuri 

de bursă 

socială

1 Student

2 Mama

3 Tata

4
Frați/ 

Surori


