
ACTF't F' NF',CF'SARF' TNSCRIF'RTI
L^ RITRS'SOCJAT,A

Rqrsele de aiutor social se acord4 la inceputul anului q-colar gi sunt revizuite semestrial, in funcfie de modificirile
intervenite in veniturile nete lunare ale familiei

P:r."1* sej_equn in nerioada t7

o f . nurealizeaza un venit net mediu

familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (adica ISZL1/membru /familie/luna)

2' Elevii care acumuleazal0 absente nemotivate intr.-o luna NU primesc bursa de ajutor social pentru luna respectiva;Bursa de ajutor se acorda in perioada vacantelor scolare in ronoiilii. art. 13 din oME *. sarct 2021, inurmatoare,le situatii :

- Elevilor carea nu promovat anul scolar sau celor care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la o singuradisciplina de invatamant si au acumulat cel mult l0 absente nemotivate/ semestru.

l. cerere de inscriere la bursa sociala pe semestrul I[, an scolar 202112022;
2' copie dupa certificatul de nastere/ carte de identitate a tuturor copiilor aflati in intretinere, cu mentiunea ..conform cuoriginalul", sub care semneaza atat invatatorul/dirigintele cat si parintele
3. copie.dupa cupoanele privind alocatia de stat pentru perioada 01.0r..02r-3r.t.r.2021

4. copie dupa cupoanele de alocatie suplimentara perioada 0t.01.2021-3t.t2.20.1 sau copie dunaextrasuf de cont in care au intrat alocatiile : (daca este cazul);
5' copie: buletin/carte de identitate, al parintilor, cu mentiunea "conform cu originalul,,o sub care semnea za atatinvatatorul/dirigintele cat si parintele;
6' adeverinta cu salariu net pe perioada 01.01.'021-31.12.20'rlpentru membrii familiei care sunt angajati (daca este e:azul);
7' adeverinta de la administratia financiara pentru anul fiscal: 2021-OBLIGATORIU;
8. copie dupa cupoanele de pensie pe perioada 01.01.2021-3t.l,t."tl2tpentru membrii familiei care sunt pensionati/sauadeverinta de la casa de pensii (daca este cazul);

10, copie dupa cupoanele de pensie alimentara pe perioada 0t.01..021-31.12.r021 in cazul in care parintii sunt despartiti/sauadeverinta;

I L hotararea de divort sau de incredintare a copilului (daca este cazul);
12. Extras de cont bancar pe numele elevului
bu rsier/parinte;

12.toate actele puse intr-o folie de plastic.

NOTA:
1. PENTRU ORICE VENIT CARE NU SE POATE JUSTIFICA PRIN DOCUMENTE SE FACE

DECLARATIE LA NOTAR.
2. COMISIA DE BURSE ISI REZERVA DREPTUL DE A SOLICITA ANCHETA SOCIALA.

lunar pe ultimele l2 luni (perioada 01.01.2021-31.12.2021), pe membru de

S?U 770lei


