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Nr.________ din ____/____/________

DOAMNĂ DIRECTOR,
Subsemnatul(a) ____________________________________________________________________________________________
elev(ă) în clasa __________, cod numeric personal

, vă rog să-mi aprobați acordarea

bursei de ajutor social, conf. art.13 lit.c)-VENIT MIC din OMECTS 5576/2011, în anul școlar 2019-2020. Menționez că la sfârșitul anului
școlar 2018-2019 am obținut media generală la purtare ____________ .
Anexez prezentei cereri documente din care reiese faptul că provin dintr-o familie care îndeplinește în mod cumulat următoarele
condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe
economie – adică 673.00 lei (Conform HG 935/2019 din 13 decembrie 2019 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată – MO nr 1010 din
16 decembrie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 2230 lei. În consecință salariul minim net pe economie este 1346 lei);

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Am luat la cunoștință faptul că:


Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în
veniturile nete lunare ale familiei.



Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.



Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare
ale fiecărui semestru.



La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de
membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.



Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii:
a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi
au media anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare;
b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, întro unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Data ____/____/________

Semnatura
_____________

DOAMNEI DIRECTOR AL COLEGIULUI NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Conform OMECTS Nr. 5576 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat – cu toate
modificările și completarile ulterioare

