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CĂTRE
UNITĂŢILE ŞCOLARE CARE ŞCOLARIZEAZĂ ELEVI CU VÂRSTA MAI MARE DE 18 ANI
Vă solicităm ca până la data de 25 ale fiecărei luni 2011 -2012, să ne transmiteŃi, în scris şi în
format electronic, situaŃia centralizată cu tinerii peste 18 ani, care urmează cursurile învăŃământului
liceal fără întrerupere, din unitatea dumneavoastră.
SituaŃia se va realiza în format electronic cu Microsoft Excel, conform arhivei de descărcat.
(aloc_18_scoala.xls, de pe site-ul www.isj.gl.edu.ro/comunicate pt scoli) şi în scris, conform listei din
aceeaşi arhiva, avizate de către conducerea unităŃii şcolare. In denumirea formatului electronic se va
înlocui cuvântul "scoala" cu denumirea unităŃii şcolare care trimite situaŃia. Pentru claritate facem
următoarele
precizări:
1. Pentru elevii care au împlinit 18 ani, în anii şcolari anteriori şi au primit până acum alocaŃie,
se va prezenta un tabel cu datele lor, lista printată, semnată şi ştampilată însoŃită doar de
adeverinŃele eliberate de unitatea şcolară care confirmă că ei frecventează cursurile fără
întrerupere şi în anul şcolar 2010-2011 – si se va completa in coloana STARE „sunt in
plata”
2. Pentru elevii care au împlinit 18 ani în anii anteriori şi nu au primit drepturile băneşti ale
alocaŃiei de stat din diverse motive, precum şi pentru cei care au împlinit 18 ani în perioada 1
iunie -30 septembrie 2011, si nu au depus documentaŃia se va completa in coloana STARE –
„vor intra in plata”
Tabelul acestor elevi va fi însoŃit de:
• cererea tip completată de elev;
• adeverinŃa eliberată de unitatea şcolară care atestă că frecventează cursurile neîntrerupt;
• copie după CI;
• extras al contului bancar (dacă este cazul);
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