SCOALA GIMNAZIALA NR. 194, SECTOR 4, BUCURESTI

Termen pentru depunerea dosarelor
11-22 septembrie 2017
BURSA DE AJUTOR SOCIAL
1.Venit
Acte necesare la intocmirea 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 -Declaratie pe proprie raspundere la notariat
- Adeverinta de venit de la Administratia Financiara
- Copie Certificat de Nastere copil/copii
- Copie Carte de Identitate parinti
• Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie sa depaseasca suma de 533 lei.

2. Medicale
-bolnavi de TBC si care se află în evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet,
-boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, 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 si avizat de
medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar.

3. Orfan
BURSA DE STUDIU
Acte necesare la intocmirea 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 -Declaratie pe proprie raspundere la notariat
- Adeverinta de venit de la Administratia Financiara
- Copie Certificat de Nastere copil/copii
- Copie Carte de Identitate parinti
• Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie sa depaseasca suma de 1065 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

