ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION GHICA” IAȘI
Strada Primăverii, nr. 8, Iași
Tel./fax: 0232231945
Mail: ionghica24@yahoo.com
Website: www.scig.ro

INFORMAȚII BURSE AJUTOR SOCIAL
AN ȘCOLAR 2020-2021
1. Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul
preuniversitar de stat:
a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne,
sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică,
glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită
juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice
(hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face
doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi
condiţionată de venitul net lunar al familiei.
Componenta dosar bursa orfan:
1. cerere
2. certificat deces parinte
3. copie certif.nastere elev si CI parinte/tutore
Componenta dosar bursa medicală:
1. cerere
2. certificat de la medic cu boala
3. copie certif.nastere elev si CI parinte/tutore
b) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
1) nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul
minim net pe economie 1346 lei adica 673 lei.
2) nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în
zonele montane. Adev.Anaf sau Primaria de comuna
2. Pentru obţinerea bursei de ajutor social, părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la
comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care
dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
Componență dosar:
1. cerere
2. adev.salariat pe ultimile 12 luni – sept 2019 – august 2020
3. adev.de elev de la unitatile scolare unde invata fratii, cu valoare bursa unde este cazul.
4. adev.Anaf sau Primarie
5. declaratie propria raspundere pentru cei care nu realizeaza venituri salariale.
6. copie acte identitate pentru toti membrii familiei.
3. (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele
10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent
realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.(alocatii,burse, salarii etc)
(3) Pot pastra bursa doar elevii promovati si cu nota 10 la purtare.
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