Anexa nr. 1

STRUCTURA DOCUMENTARULUI CU PRIVIRE LA CAZURILE
SOCIALE ŞI MEDICALE ÎNAINTATE FUNDAŢIEI

„SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE,
PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ”
Adresa semnată de comandantul unităţii/comandantul

Anexa nr. 1
garnizoanei
Anexa nr. 2

Cererea petentului

Anexa nr. 3

CV –uri membri de familie

Anexa nr. 4

Declaraţie pe propria răspundere a petentului cu privire

la veridicitatea datelor şi informaţiilor transmise în documentarul anexat,
precum şi acordul acestuia cu privire la utilizarea datelor confidenţiale de către
fundaţie cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru

protecţia

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date.
Anexa nr. 5
Ancheta

Ancheta socială

socială se realizează de către o comisie numită de către

comandantul unităţii/garnizoanei care a luat în evidenţă cazul respectiv, în
colaborare, dacă este cazul, cu autorităţile administraţiei locale.
Ancheta socială va cuprinde ca anexe următoarele documente:
1.

fotocopii documente personale – acte de identitate

pentru toţi membrii familiei (carte de identitate/buletin de identitate/certificat
de naştere – pentru copiii sub 14 ani), adeverinţe de salariat/elev/student,
decizia de pensionare/veteran/handicap, certificate diverse : revoluţionar,
handicapat , etc.;
2.

declaraţie de avere

3.

fişe fiscale pe anul anterior pentru toţi membrii familiei

4.

situaţia veniturilor lunare ale familiei cu documente

justificative (adeverinţă de salariat/talon de pensie/talon de şomaj/indemnizaţii
etc, adeverinţă CNAS de ajutor social, adeverinţă de la administraţia financiară
că nu figurează în evidenţe fiscale cu venit impozabil - pentru persoanele care nu
realizează venituri.
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5.

situaţia cheltuielilor lunare ale familiei cu documente

justificative pentru împrumuturi, credite.
6.

adeverinţă de la primărie pentru persoanele care nu au

bunuri mobile şi imobile în patrimoniu şi evidenţa creanţelor bugetare de plată
către bugetul local.
Anexa nr. 6

Documente medicale justificative
1.

Raport de informare medic de familie

Raportul de informare al medicului de familie va cuprinde toate
informaţiile relevante cu privire la cazul medical identificat.
2.

Documentele structurilor specifice implicate – unitatea

militară, medicul de familie, structurile de apartenenţă ale medicilor specialişti,
casa naţională/judeţeană de sănătate, Ministerul Sănătăţii etc. astfel:
scrisori

medicale,

referate

de

justificare,

buletine

de

analize/interpretare/rezultate, bilete de ieşire din spital, invitaţii tratament,
informări cu privire la modul de implicare al diverselor structuri medicale etc.
care să ateste diagnosticul
oportunitatea

persoanei

tratamentelor

aflate în suferinţă, necesitatea

şi

recomandate

şi

costul tratamentelor/intervenţiilor/analizelor medicale solicitate (documente
justificative - facturi proforme, invitaţii tratament etc.).
Persoanele care solicită fonduri pentru tratament/intervenţii chirurgicale în
străinătate vor prezenta avizul Ministerului Sănătăţii care să confirme că în
România nu există acea posibilitate de tratament/intervenţie chirurgicală pentru
cazul respectiv, precum şi adeverinţă de la CNAS privind faptul că nu sunt luaţi
în evidenţă prin formularul E 112.
Anexa nr. 7

Demersuri întreprinse de către petent către autorităţile

centrale/locale, organizaţii nonguvernamentale etc. şi rezultatul acestora
Anexa nr. 8

Detalii de contact (adresa, telefon, fax, e-mail, cont

bancar etc.)
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