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Regulament acordare Burse
CAR Învățământ Fălticeni – 2018 - 2019
CAR Învățământ Fălticeni lansează proiectul „Burse pentru cei mici II” care constă în
acordarea de burse pentru susținerea educației copiilor membrilor CAR din clasele I – XII cu
rezultate foarte bune la învățătură și cu situație materială precară în familie.
Se vor acorda burse în valoare totală de 180.000 lei pentru 200 elevi. Fiecare elev va primi
câte 100 lei/lună, timp de 9 luni, începând cu luna septembrie 2018.
Bursele se vor acorda ținând cont de următoarele criterii:
1. Elevul/eleva să fie fiu/fiică a unui membru CAR Învățământ Fălticeni cu o vechime de
cel puțin 12 luni în cadrul Casei de Ajutor Reciproc. Pot fi acceptați în acest program și
elevii care au ca tutore un membru CAR, sens în care vor fi anexate cererii documente
legale justificative.
2. Elevul/eleva trebuie să urmeze cursurile unei instituții de învățământ primare, gimnaziale
sau preuniversitare și să fi promovat anul anterior cu calificativul general Foarte Bine
sau media generală minim 9.00 și 10 la purtare.
3. Provine dintr-o familie cu situație materială precară (se vor depune documente
justificative privind veniturile tuturor membrilor din familie)
4. CAR va acorda bursele după selecția cererilor, în funcție de situația școlară a elevului și
în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie. Vor avea prioritate elevii cu
cele mai bune situații școlare coroborate cu cele mai mici venituri medii pe membru de
familie . La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul
toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei.
5. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul,
apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, studiile efectuate în străinătate,
precum şi accesul la burse din alte surse.
6. Cererea pentru acordarea bursei poate fi depusă în agențiile CAR Învățământ Fălticeni
până la data de 26 octombrie 2018. Vor fi luate în considerare doar cererile însoțite de
documente doveditoare privind veniturile și componența familei, conform anexei 1.
Detalii suplimentare pe www.car-invatamant.ro sau în oricare din cele 23 de agenții CAR
Învățământ Fălticeni.
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Anexa nr.1
la Regulamentul pentru acordarea burselor în anul școlar 2018-2019

Bursele pentru susținerea educației se acordă în urma înaintării următoarei documentații:







Cerere completată și semnată de membrul CAR
Adeverință tip (se poate descărca de pe www.car-invatamant.ro);
Copie CI membru CAR + copie CI sot/sotie
Copie certificat naștere sau CI elev;
Acte doveditoare pentru venit.
Acte doveditoare pentru componența familiei

Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:
-actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
-certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani sau C.I. pentru cei peste 14 ani.
-certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
-hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
-actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
-alte documente solicitate, după caz.
Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:
-adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net pe ultimele 3 luni şi valoarea bonurilor de
masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc pentru persoanele care obțin venituri în România;
- copie contract de muncă SAU extras de cont cu veniturile încasate pe ultimele 3 luni SAU
adeverință de venit de la angajator pentru persoanele care obțin venituri în străinătate.
-talon de şomaj;
-talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
-talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
- declarație sub semnătură privată (formular tipizat) pentru fiecare membru de familie major care
nu realizeaza venituri;
- adeverință de la Primărie privind veniturile agricole;
- adeverință de la ANAF privind veniturile obținute.
-alte documente doveditoare, după caz.

Repartizarea burselor pe agenții:
Agenție
Baia
Boroaia
Broșteni
Câmpulung M.
Cornu Luncii
Dolhasca
Dumbrăveni
Fălticeni
Gura
Humorului
Liteni
Mălini
Moldovița
Rădăuți
Rădășeni
Salcea
Siret
Slatina
Solca
Suceava
Vatra Dornei
Vicov

Nr Burse
9
2
4
15
3
10
1
46
19
10
7
4
8
2
1
5
2
7
33
7
5
200

