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NOTA NR. c3o/ ~ 

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANTDINCRAIOVA SIJUDET 

Va aducem la cuno§tinta ca, dosarele pentru cele 103 locuri in taberele cu caracter social pe 
perioada de vara 2018 organizate de catre Ministerul Tineretului §i Sportului prin Directia 
Judeteana pentru Sport §i Tineret, se vor depune la secretariatul Inspectoratului ~colar Judetean 
Dolj pana la data de 29 iunie 2018. 

Unitatile de invatiimant vor intocmi dosarele de participare pentru elevii proveniti din 
familii al ciiror venit mediu lunar pe membru de familie este de pana la 50% din salariul minim brut 
pe economie, iar pentru completarea dosarelor unitatile de invatiimant pot solicita acte doveditoare 
la anchetele sociale de la primiiriile de care apaqin elevii. 

Dosarele vor fi inaintate la Inspectoratul ~colar Judetean Dolj cu adresa de inaintare §i cu 
tabel centralizator al dosarelor elevilor semnate §i §tampilate de catre directorul unitatii, conform 
machetei: 

Nr. Numele ~i prenumele ~coala unde Clas a Venitul pe membru de 
crt. elevului care poate invata cu date familie conform actelor 

beneficia de tabara de contact ata~ate 

Directia Judeteana pentru Sport §i Tineret Dolj suporta integral costurile pentru cazarea, 
masa §i transportul participantilor in tabiira. 

Dosarele vor contine urmatoarele acte: 

1. Cererea tip; 

2. Documentele care atestii faptul ca elevul este provenit din familii al ciiror venit mediu lunar 
pe membru de familie este de pana la 50% din salariul minim brut pe economie 
(Adeverinta cu venitul tatalui semnata §i §tampilata de unitatea ce elibereaza actul, 
Adeverinta cu venitul mamei semnata §i §tampilata de unitatea ce elibereaza actul); 



3. Adeverintii care atesta calitatea de elev In lnvatfunantul de stat §i media la lnviitiiturii din 

ultimul an ~colar. Pentru participarea la tabilra sociala este obligatorie media 10 la 

purtare sau calificativul ,,foarte bine"; 

4. Copie la bulletin sau certificatul de na§tere al elevului; 

5. Copie dupii actul deces, daca unul din piirinti este decedat; 

6. Copie dupii certificatele de na~tere sau a ciirtilor de identitate a tuturor membrilor din 

familie; 

7. Adeverintii sau certificate de ates tare fiscalii ca nu are venituri eliberata de Primiirie. 

Locatiile §i perioadele In care se organizeaza taberele sociale vor fi comunicate In timp util. 

Relatii DJST - referent de tineret-Aurelia Chimijiu: 0251/431806 
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