
APROBAT : 

                                                                                                                       prin  Decizia  nr. 5  / 3  

              din  31.10.17    

 

Regulament 

 privind  susținerea prin  acordarea   ajutorului  unic  anual  pentru  absolvenţii  

    I.P.L.T.  “ Prometeu  “   din s. Grozeşti, r-nul Nisporeni    

 

1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de  susținere prin acordarea ajutorului unic 

anual  pentru elevii ce absolvesc instituţia de învăţământ din localitate. 

 

   2. Susținerea prin  acordarea ajutorul unic anual  de la Consiliul local Grozeşti reprezintă o formă  

      de sprijin  material , vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor şi liceenilor cu  

      performanţe  deosebite şi comportament adecvat, precum şi pentru implicare la viaţa social- 

     culturală a  comunităţii. 

 

  3. Susținerea prin  acordarea ajutorul unic se oferă o dată pe an, în funcţie de rezultatele obţinute  

      pe  plan  academic  pe parcursul    anului absolvit şi vizând implicare în viaţa social - culturală a  

     localităţii pe parcursul a ultimilor 3 ani. 

 

4. Susținerea prin  acordarea ajutorul unic anual  se realizează prin Decizia Consiliului local, în baza 

 dosarelor propuse şi prezentate de către reprezentantul Consiliului profesoral al instituţiei de  

      învăţământ vizată. 

 

5. I.P.L.T.  “ Prometeu “  îi revine sarcina de a institui o Comisie de evaluare care va selecta  

     dosarele elevilor ce vor conține : 

 

➢ Curriculum Vitae, ce va cuprinde în mod obligatoriu cele mai relevante activităţi 

extracurriculare pe perioada ultimilor 3 ani , aria de interese, abilităţile ; 

➢ Cerificatul de confirmare a mediei anuale pe ultimii  3 ani ; 

➢ Copiile diplomelor, certificatelor , ce atestă participarea la  concursuri, olimpiade,  

proiecte, seminare, training-uri etc. ; 

➢ alte materiale  relevante ( de ex. publicații ) 

 



6. În caz de coincidenţă a mediei notelor, prioritate va obţine candidatul cu mai multe succese  de  

   participare la activităţi socio-culturale atât la nivel local, cât şi naţional, internaţional. 

 

7. Comisia de evaluare, constituită prin ordinul direcţiei instituţiei de învățământ , examinează  

 dosarele , definitivează lista candidaţilor şi o prezintă Consiliului local Grozești spre aprobare. 

 

8. Consiliul local Grozești  aprobă anual , până la data de 30 mai , prin decizie, lista premianţilor şi  

    o  face publică  în cadrul Careului Solemn, consacrat Ultimului Sunet  sau, după caz , în cadrul  

    Festivității de înmânare a diplomelor de absolvire . 

 

9. Susținerea prin  acordarea ajutorul unic anual  se acordă pentru 3 ( trei ) absolvenți  

    performanți în    mărime de   cite 500 lei ( cinci sute ) din mijloacele prevăzute în  

    Fondul de Rezervă  al Primăriei  Grozești. 

 

 

Secretarul Consiliului                    Svetlana  Mitrofan 


