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 de ajutor social pentru elevi proveniţi din familii cu 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 I al anului şcolar 2021-2022.
Menționez că venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie (total venituri împărţit la
număr de membrii ai familiei) este ………………………….……..
Anexez prezentei următoarele:
- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;
- Cerere
- Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei,
adeverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţi surori
- Copie certificat de divorț (dacă este cazul);
- Acte doveditoare, în original, privind veniturile:
- Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului
- Alocația suplimentara pentru copii (dacă este cazul);
- Declarație notarială pentru părintele/părinții care nu lucrează din care reiese că nu au realizat niciun
venit;
- Adeverință de la Primărie din care reiese că părintele nu deține terenuri agricole cu o suprafață mai
mare de
20 000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40 000 mp, în zonele montane – pentru ambii părinți;
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 …………………………
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