MINISTERUL EDUCAŢIEI

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”, ONEŞTI
Bd. Republicii nr. 45, Oneşti, cod 601137
E-mail: gsamonesti@yahoo.com

Tel: 0234/314477, 0234/313001
Fax: 0234314477

Domnule Director,
Subsemnatul (a) …………………………..............................................……………………………
domiciliat în ............................ ............................................ județ ................................. telefon
......................................., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului (ei)
……………………………………..............................................…………………...............................
elev major din clasa .........................., de la Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Onești, vă rog să
aprobaţi acordarea bursei ajutor social pentru elevii cu diferite afecțiuni medicale1 conform art. 13
lit. a) din OMECTS 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat, pe semestrul I al anului şcolar 2021-2022.
Anexez prezentei următoarele:
- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;
- Certificat medical emis de medicul specialist şi avizat de medicul de familie /medicul de la
cabinetul
şcolar;
- Copie după contul IBAN al elevului (Banca Transilvania).
Am depus / Nu am depus și dosar pentru bursa de merit / bursa de studiu.
• Elevul are cont la .................................. şi doresc ca bursa să fie virată în contul …………............
• Elevul nu are cont personal, dar mă oblig să își deschidă cont în cazul aprobării dosarului și să
prezinte extrasul de cont.
Data …………………….. Semnătura ……………………
Domnului Director al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Onești,
Se completează de către diriginte:
- nota la purtare la sfârșitul anului școlar 2020 - 2021 ………………………
- media generală la sfârșitul anului școlar 2020 - 2021 ................................................
Diriginte:
Nume şi prenume ………………………………
Semnătura …………………………
Elevi bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de
malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom,
miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită
anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie
etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar le pot lua în considerare;
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