Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti
Tel./fax. 0212551265
E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro

Anexa 8 – cerere pentru continuarea acordării bursei de venituri mici

Nr. ……../………………..

DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul (a ) …………………………………………………… domiciliat în …………….…, strada
……………………………….. nr. ………. bl. …………, sc. ………, et. ….., ap. …, sector ………., telefon
………………………………….., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului (ei)
………………………………………………………/ elev major din clasa ……………, de la Liceul Teoretic
„Lucian Blaga”, vă rog să-mi aprobaţi continuarea acordării bursei de ajutor social (venituri

mici) conform art. 13 lit. c) din OMECTS 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, pe semestrul al II-lea, an şcolar 2018-2019.
Menţionez că numărul membrilor de familie este ….……, conform documentelor din dosar (copie
CI/BI părinţi, copie certifciat naştere copii însoţită de adeverinţa de elev – unde este cazul).
Anexez prezentei următoarele :
- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 5 luni anterioare depunerii
dosarului (SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2018, IANUARIE 2019),
inclusiv alocația suplimentară pentru copii). Dacă unul dintre părinţi/ambii nu lucrează depun declaraţie
notarială că în lunile SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2018, IANUARIE
2019 nu au realizat nici un venit;

Data_________________

Semnătura părintelui ____________________

Domnului Director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”

Se completează de către diriginte/învăţător
Fişă de calcul al venitului mediu pentru acordare bursei de venituri mici
Nume şi prenume elev solicitant: ……………………………………………….
Nr. membri familie: ….…………
Nr. copii: ………...…..
Valoare alocaţie (nr. de copii x 84 lei): ……………..……
(mediei pe ultimile 12 luni)

Valoare alocaţie suplimentară (dacă este cazul): …………..……….
(mediei pe ultimile 12 luni)

Alte venituri (pensie alimentară, etc.): ……………..
(mediei pe ultimile 12 luni)

Venit tată
Februarie 2018
Martie 2018
Aprilie 2018
Mai 2018
Iunie 2018
Iulie 2018
August 2018
Septembrie 2018
Octombrie 2018
Noiembrie 2018
Decembrie 2018
Ianuarie 2019
Total
Venit mediu, pe
lună, tată

Venit mamă
Februarie 2018
Martie 2018
Aprilie 2018
Mai 2018
Iunie 2018
Iulie 2018
August 2018
Septembrie 2018
Octombrie 2018
Noiembrie 2018
Decembrie 2018
Ianuarie 2019
Total
Venit mediu, pe
lună, mamă

(totalul împărţit la 12)

(totalul împărţit la 12)

Total venituri (alocaţie+alocaţie suplimentară+venit mediu tata+venit mediu mama+alte venituri): ……………..……….
(mediei pe ultimile 12 luni)

Venit mediu pe ultimile 12 luni (total venituri împărţit la număr de membrii ai familiei): ………………………….……..
Nota la purtare pe semestrul I, an şcolar 2018-2019

…………………..…………………

Situaţia şcolară la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2018-2019 (Promovat/Corigent/SN) …………...……

Certific exactitatea datelor
Diriginte/învăţător

Membru comisie

(nume şi prenume semnătură)

(nume şi prenume semnătură)

…………………………………….

…………………………………….

……………

……………

