ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 190 SECTOR 4, BUCUREŞTI
NR.374/11.02.2019

Termen pentru depunerea dosarelor de BURSĂ-22.02.2019
An şcolar 2018-2019 ( SEM.II )
BURSA DE AJUTOR SOCIAL
1.Venit mic pe membru de familie
Acte necesare la întocmirea dosarului :
-

Adeverinta de venit de la locul de munca a parintilor din care sa reiasa salariul net pe ultimele 12
luni SAU
Parintele care nu realizeaza venituri -Declaraţie pe proprie răspundere la notariat
Adeverinta de venit de la Administratia Financiara
Copie Certificat de Nastere elev + copie certificat de nastere frati
Copie Carte de Identitate parinti şi dosar cu şină.
 Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie sa depaseasca suma de 631,5 lei.

2. Medicale
bolnavi de TBC şi care se află în evidența dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne,
sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiențe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV
ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism
articular, handicap locomotor, spectru autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc., surditate,
fibroza chistica si cu orice alte boli cronice pe care Consiliul de administratie ale unitatilor de
invatamant preuniversitar le pot lua in considerare.
Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul
specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar.

3. Orfan(cerere părinte sau tutore, act deces părinte, copie certificat nastere elev, copie
CI părinte sau tutore, dosar cu şină)
BURSA DE STUDIU
-

ELEVUL TREBUIE SĂ AIBĂ MEDIA PESTE 7 ŞI NOTA 10 LA PURTARE

Acte necesare la întocmirea dosarului :
-

Adeverinta de venit de la locul de munca a parintilor din care sa reiasa salariul net pe ultimele 3 luni
SAU
- Parintele care nu realizeaza venituri -Declaraţie pe proprie răspundere la notariat
- Adeverinta de venit de la Administratia Financiara
- Copie Certificat de Nastere copil/copii
- Copie Carte de Identitate parinti şi dosar cu şină
 Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie sa depaseasca suma de 1263 lei.
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau in considerare toate veniturile pe care
membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din :
- indemnizatii de somaj
- creante legale
- conventii civile de intretinere aflate in executie
- indemnizatii cu caracter permanent
- alocatii de stat pentru copii
- alocatii de intretinere pentru copii incredintati sau dati in plasament
- burse pentru elevi
- arende
- chirii

ATENŢIE:
- FIECARE DOSAR VA CONŢINE OPISUL DOCUMENTELOR.
- RESPONSABILITATEA PENTRU CONŢINUTUL DOSARELOR REVINE
ÎN TOTALITATE PĂRINTELUI/ REPREZENTANTULUI LEGAL.
- LA DOSAR SE VA ATAȘA ADEVERINȚĂ DE LA BANCĂ CU CONTUL ÎN
CARE SE VA LIVRA SUMA AFERENTĂ BURSEI SI COPIE CI (carte
identitate) TITULAR CONT

Școala Gimnazială Nr. 190

Nr. ......./...........................

Domnule Director,
Subsemnatul/a

_______________________________________

în

calitate

de

părinte/tutore

legal

al

elevei/ului__________________________________________ din clasa a ___________ an şcolar 2018-2019, vă rog să
binevoiţi a-mi acorda bursa de ______________________________ pe semestrul al II-lea al anului şcolar curent.
Media la purtare Semestrul I __________
Telefon parinte __________________________
Anexez următoarele documente:
(în funcție de bursa solicitată)
Bursa de studiu:
- adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni sau
- declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
- adeverință de venit de la Administrația Financiară
- copie certificat de naștere copil/copii
- copie carte de identitate părinți
Bursa de ajutor social:
1.Venit mic pe membru de familie
- cerere tip
- adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele 12 luni sau
- declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
- adeverință de venit de la Administrația Financiară
- copie certificat de naștere copil/copii
- copie carte de identitate părinți
2. Venit mic-ocazională
- cerere tip
- adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele 12 luni sau
- declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
- adeverință de venit de la Administrația Financiară
- copie certificat de naștere copil/copii
- copie carte de identitate părinți
3. Medicale
- cerere tip
- copie certificat de naștere copil/copii
- copie carte de identitate părinți
- certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.
4. Orfan
- cerere tip
- copie certificat de naștere copil/copii
- copie carte de identitate părinți
- copie certificat de deces a părintelui decedat

Data

Semnătura

