ACTE NECESARE
Bursa - Bani de liceu
Rugăm profesorii diriginţii să comunice elevilor documentele necesare
întocmirii dosarelor pentru bursă.
Termenul de depunere al dosarelor este 28 septembrie 2018.
Dosarele vor fi aduse de profesorii diriginți și verificate împreună cu membrii
comisiei de burse.
Profesorii diriginți vor confrunta copiile actelor de identitate cu cele în original, iar
pe copii actelor de identitate se va trece menţiunea "conform cu originalul", sub care va
semna atât profesorul diriginte, cât şi solicitantul bursei.
1. Dosar plic
2. Cerere tip - de la secretariat cu număr de înregistrare și semnată director;
3. Adeverinţă cu media generală pentru anul anterior şi numărul de absenţe nemotivate cu număr
de înregistrare și semnată director (pentru clasele a-IX-a de la şcoala de provenienţă) pentru elevul
solicitant;
4. Copie carte de identitate și certificat naștere elev solicitant;
5. Copii după cărţile de identitate pentru părinţii şi fraţii peste 14 ani;
6. Copii după certificatele de naştere fraţi sub 14 ani;
7. Adeverinţă elev/student de la ceilalţi fraţi;
8. Ancheta socială efectuată de către primăriile de domiciliu din care să rezulte venitul total al
familiei
9. Adeverinţe cu venitul brut pentru lunile iunie, iulie, august 2018, al părinţilor şi al fraţilor
aflaţi în întreţinerea familiei care lucrează (max 500 lei venit brut pe membru de familie, inclusiv
pensia, pensia pe caz de boală, îndemnizaţia de handicap, alocaţia de plasament, etc.,orice fel de venit în
afară de alocaţii);
10. Adeverinţă de la primărie din care să rezulte veniturile agricole şi terenul aflat în posesia
persoanelor cu vârstă peste 18 ani, dacă elevul este din mediul rural;
11. adeverinţă cu venitul mimim garantat pentru lunile iunie, iulie, august (ajutor social), sau
ajutor de şomaj pentru lunile iunie, iulie, august, unde există.
12. Copie după decizia de divorţ şi cupoanele de pensie alimentară pentru lunile iunie, iulie,
august (dacă părintele nu plăteşte pensia, declaraţie de la notariat că nu se primeşte pensia, sau să se
scrie aceasta în ancheta socială), dacă părinţii sunt divorţaţi,;
13. Copie după certificatul de deces şi cupoanele de pensie de urmaş pentru lunile iunie,
iulie, august (dacă elevul nu are pensie de urmaş, declaraţie de la notariat că nu se primeşte pensie, sau
să se scrie aceasta în ancheta socială), dacă unul din părinţi e decedat,;
14. Acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmas al eroilor
revoluţiei, bolnav de TBC si se afla în evidenţa dispensarului scolar, ca sufera de: diabet, o boala
maligna, sindrom de malabsorbţie grava, insuficienţa renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie
congenitala, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, ca este infestat cu virusul HIV
sau este bolnav de SIDA, ca sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism
articular, handicap locomotor. (pentru solicitant, unde este cazul)
Clasele a IX-a liceu – Serghie Vasilica, Tenică Oana
Clasele a X-a liceu - Chiru Livia, Boicu Maria
Clasele a XI-a liceu – Bacalu Maria, Condrea Corina
Clasele a a XII-a liceu - Roca Daniela, Opăriuc Liliana

