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 2019-2020.
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 4 luni anterioare depunerii
dosarului (SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2019), inclusiv alocația
suplimentară pentru copii). Dacă unul dintre părinţi/ambii nu lucrează depun declaraţie notarială că în
lunile SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2019 nu au realizat nici un venit;
Am luat la cunoştinţă de prevederile art. 18 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat:
„(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare
sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă
sau burse de merit.
(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanta, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu”.

În conformitate cu art. 3 din HCL nr. 309/27.09.2018, Consiliul de administraţie al unităţii
a hotărât ca pentru toate bursele de venituri mici să se solicite instituţiilor de asistenţă socială
efectuare unei anchete sociale.
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 134 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

Venit mamă

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

Ianuarie 2019
Februarie 2019
Martie 2019
Aprilie 2019
Mai 2019
Iunie 2019
Iulie 2019
August 2019
Septembrie 2019
Octombrie 2019
Noiembrie 2019
Decembrie 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 2019-2020

…………………..…………………

Situaţia şcolară la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2019-2020 (Promovat/Corigent/SN) …………...……

Certific exactitatea datelor
Diriginte/învăţător

Membru comisie

(nume şi prenume semnătură)

(nume şi prenume semnătură)

…………………………………….

…………………………………….

……………

……………

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

Anexa 4 – venituri mici noi
Nr. ……../………………..
Aprobat director,
Mihael Mihalcea

DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul (a ) ……………………………………………………………… domiciliat în …………….…,
strada ……………………………….. nr. ……. bl. ……, sc.……, et. ….., ap. …, sector/judeţ …………….…….,
telefon ………………………………….., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului (ei)
………………………………………………………/ elev major din clasa ……………, de la Liceul Teoretic
„Lucian Blaga”, vă rog să aprobaţi acordarea 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 al anului şcolar 2019-2020.
Menţionez că numărul membrilor de familie este ……….., conform documentelor din dosar (copie
CI/BI părinţi, copie certificiat naştere copii însoţită de adeverinţa de elev).
Anexez prezentei următoarele:
- copie certificat naştere elev şi copie CI elev (dacă este cazul);
- copie C.I. părinţi;
- certificat de divorţ dacă este cazul sau declaraţie notarială din care să rezulte că celălalt părinte
nu contribuie la întreţinerea elevului/elevei;
- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii
dosarului (IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST,
SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2019), inclusiv alocația suplimentară
pentru copii). Dacă unul dintre părinţi/ambii nu lucrează depun declaraţie notarială că în lunile
IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE,
OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2019 nu au realizat nici un venit;
- act doveditor în original cu terenurile agricole deținute și venitul agricol impozabil ( de la ANAF
sau primărie)adeverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţi/ surori;
- copie certificate naştere fraţi/surori şi deverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţi/ surori dacă
au peste 18 ani;
Am luat la cunoştinţă de prevederile art. 18 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat:
„(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare
sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă
sau burse de merit.
(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanta, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu”.

În conformitate cu art. 3 din HCL nr. 309/27.09.2018, Consiliul de administraţie al unităţii
a hotărât ca, pentru toate bursele de venituri mici, să se solicite instituţiilor de asistenţă
socială efectuare unei anchete sociale.


Am cont la BCR şi doresc ca bursa să fie virată în contul ……………….………………………….



Nu am cont la BCR, dar atasez documentele necesare deschiderii unui cont.

Data ……………………..

Semnătura ……………………

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 134 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

Venit mamă

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

Ianuarie 2019
Februarie 2019
Martie 2019
Aprilie 2019
Mai 2019
Iunie 2019
Iulie 2019
August 2019
Septembrie 2019
Octombrie 2019
Noiembrie 2019
Decembrie 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 2019-2020

…………………..…………………

Situaţia şcolară la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2019-2020 (Promovat/Corigent/SN) …………...……

Certific exactitatea datelor
Diriginte/învăţător

Membru comisie

(nume şi prenume semnătură)

(nume şi prenume semnătură)

…………………………………….

…………………………………….

……………

……………

