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      Nr……./………………………  

 

 

Domnule Director, 

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
 

 

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 pentru elevii proveniți 

din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, 

mai mare de 50% din salariu minim net pe economie,conform art. 15, alin. (1), lit. a) din OME nr. 

  

 
Anexez prezentei următoarele:  

- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;  

- Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei,  

- 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 

(septembrie 2021-august 2022) ale tuturor membrilor familiei. 

 - Alocația complementară pentru copii (daca este cazul);  

- adeverință fiscală (ANAF) va fi atașată de unitatea de invatamânt 

. declarație notarială pentru părinţişifratii care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt elevi/studenţi sau 

lucrează 

 -. Copiecertificat de divorț (dacăestecazul); 

-Extras de cont bancar elev 

- dosar de plastic cu şină 
 

Am depus / Nu am depus dosar pentru altă bursa socială.  

 
COLEGIUL TEHNIC „Gheorghe Asachi” ONEȘTI prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în 

calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile: OME nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea 

obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. (1) litera c) și e) din GDPR.  

 

                     Data ……………………..                                    Semnătura …………………… 

Domnului  Director al Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești 

• Termen de depunere a dosarului: 28 septembrie 2022 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  AL  JUDEŢULUI  BACĂU 

 

http://www.gasachi.ro/


 

 


