Colegiul National "Anastasescu"
Str. Republicii, nr. 9-11
Municipiul Roşiorii de Vede
Judeţul Teleorman
Tel./Fax: 0247/460229
Nr.
din

Reprezentant legal,
Prof. Dr. RACEANU SERBAN

Domnule Director,
Nume şi prenume părinte: .....................................................................Telefon............................
Nume şi prenume elev/ă: .............................................................................Clasa: ………….
Prin prezenta, vă rog să acordaţi fiului/fiicei mele bursă de ajutor social tip b : orfani, aflati
in intretinerea unui singur parinte(copil pentru care instanta de tutela a hotarat exercitarea
autoritatii parintesti de catre un singur parinte, nefiind stabilit modul de indeplinire a obligatiei de
intretinere a celuilalt parinte-pensie de intretinere,copil cu tata declarat necunoscut, copil adoptat
de o singura persoana) si elevi abandonati de parinti asupra carora a fost instituita o masura de
protectie sociala, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenta, pe anul școlar 2022-2023.
Anexez următoarele documente:
 Copie certificat de naştere și Copie C.I. elev;
 Documente justificative..................................................................................

 Extras de cont bancar pe numele elevului bursier

Am luat la cunoștință de prevederile OME NR.5379/2022 privind aprobarea Criterilor generale
de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
*Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de
studiu.
**Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru
luna respectivă.
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității, nu am alte
venituri decât cele anexate la dosar sunt exacte șicompletate în tabelul de mai sus iau la cunoștință că în caz contrar voi
pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în vigoare (fals și uz de
fals).
Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale
instituției.
Am luat la cunoștință că informațiile din cerea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de instituție cu
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Data: ………………

Semnătura părintelui,

Semnătura elevului,

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR 30 septembrie 2022

Colegiul National "Anastasescu"
Str. Republicii, nr. 9-11
Municipiul Roşiorii de Vede
Judeţul Teleorman
Tel./Fax: 0247/460229
Nr.
din

Reprezentant legal,
Prof. Dr. RACEANU SERBAN

Domnule Director,
Nume şi prenume părinte: .....................................................................Telefon............................
Nume şi prenume elev/ă: .............................................................................Clasa: ………….

Prin prezenta, vă rog să acordaţi fiului/fiicei mele bursă de ajutor social tip c
(elevi care au deficiente /afectari functionale produse de boli, tulburari sau afectiuni
ale structurii si functiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului
ministrului sanatatii si al ministrului muncii, protectiei sociale si persoanelor varstnice
nr. 1306/1883/2016) pe anul școlar 2022-2023.
Menționez că fiul/fiica mea suferă de.............................................................
Anexez următoarele documente:
 Copie certificat de naştere și Copie C.I. elev;
 Certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de
familie/medicul de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în
grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei;
 Extras de cont bancar pe numele elevului bursier
Am luat la cunoștință de prevederile OME NR.5379/2022 privind aprobarea Criterilor generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
*Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
**Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna
respectivă.
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității, nu am alte
venituri decât cele anexate la dosar sunt exacte șicompletate în tabelul de mai sus iau la cunoștință că în caz contrar voi
pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în vigoare (fals și uz de
fals).
Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale
instituției.
Am luat la cunoștință că informațiile din cerea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de instituție cu
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Data: ………………

Semnătura părintelui,

Semnătura elevului,

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR 30 septembrie 2022

Colegiul National "Anastasescu"
Str. Republicii, nr. 9-11
Municipiul Roşiorii de Vede
Judeţul Teleorman
Tel./Fax: 0247/460229
Nr.
din

Reprezentant legal,
Prof. Dr. RACEANU SERBAN

Domnule Director,
Nume şi prenume părinte: .....................................................................Telefon............................
Nume şi prenume elev/ă: .............................................................................Clasa: ………….
Prin prezenta, vă rog să acordaţi fiului/fiicei mele bursă de ajutor social tip a (venituri
mici) pe anul şcolar 2022-2023.
Menţionez următoarele:
-Numărul total al membrilor familiei mele este de ................
- Venitul net lunar realizat de toţi membrii familiei în fiecare lună din ultimele 12 luni este cel
trecut în tabelul următor (venitul mediu net/ membru al familiei/ lună nu trebuie să depășească
echivalentul a 50% din salariul minim net pe economie):

Venitul net realizat pe ultimele 12 luni (lei)
Septem. Octomb. Noiem. Dec Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August.
2021
2021
2021
2021 2022
2022
2022
2022
2022 2022 2022 2022

- Venitul net mediu lunar pe membru de familie realizat pe ultimele 12 luni este de ……………. lei
Anexez cererii următoarele documente:
1. copii C.I. ale tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru minori);
2. adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/ membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă
salariul net pe ultimele 12 luni;
3. Adeverinta de la Administrația Financiară privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri agricole,
închirieri de locuinţe)pentru anul 2021;
4. Adeverinţă Primărie cu suprafaţa de teren pe care o deţin;
5. Copie cupoane de pensie pe perioada 01.09.2021-31.08.2022 pentru membrii familiei care sunt pensionați/ sau
adeverință de la Casa de pensii (dacă este cazul);
6. Cupon de şomaj, dacă părinţii sunt şomeri;
7. Copie cupon de pensie alimentară/ extras de cont pe perioada 01.09.2021-31.08.2022 , în cazul în care părinții
sunt despărțiți;
8. Copie cupoane alocaţie complementară;
9. Copie cupon ajutor social;
10. Hotararea de divorț sau de încredințare a copilului şi de pensie alimentară dacă este cazul-copie şi original;
11. Declaraţie notarială pentru toţi membrii majori care nu au realizat venituri în ultimele 12 luni și cu numărul total
al membrilor familiei, care locuiesc si gospodaresc impreuna;
12. Copie certificat de deces(parinte) unde este cazul;
13. Extras de cont pe numele elevului bursier.

Am luat la cunoștință de prevederile OME NR.5379/2022 privind aprobarea Criterilor generale de acordare a
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
*Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
**Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității, nu am alte venituri decât
cele anexate la dosar sunt exacte șicompletate în tabelul de mai sus iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe
toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în vigoare (fals și uz de fals).
Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției.
Am luat la cunoștință că informațiile din cerea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de instituție cu respectarea
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR 30 septembrie 2022

Data: ………………

Semnătura părintelui,

Semnătura elevului,

Colegiul National "Anastasescu"
Str. Republicii, nr. 9-11
Municipiul Roşiorii de Vede
Judeţul Teleorman
Tel./Fax: 0247/460229
Nr.
din

Reprezentant legal,
Prof. Dr. RACEANU SERBAN

Domnule Director,
Nume şi prenume părinte: ............................................................Telefon............................
Numele şi prenumele elevului................................................... Clasa .........................................
Prin prezenta, vă rog acordaţi fiului/fiicei mele BURSĂ DE STUDIU pe anul școlar 20222023.
Menţionez următoarele:

- Am un număr de .......absenţe nemotivate (cel mult 10 absente nemotivate / semestru în
anul școlar anterior pentru clasele X, XI, XII și la semestrul I pentru elevii din clasa a-IX-a);
- Media generală în semestrul I este............ (cel puţin 7,50)
- Numărul total al membrilor familiei mele este de ................
- Venitul net lunar realizat de toţi membrii familiei, în fiecare lună, cumulat din ultimele 3
luni este:
Venitul net realizat pe ultimele 3 luni (lei)
Iunie 2022

Iulie 2022

August. 2022

Venitul net realizat
pe ultimele 3 luni

- Venitul net mediu lunar pe membru de familie realizat de toţi membrii familiei în ultimele 3
luni este de ……………. lei (venitul mediu net/ membru al familiei/ lună cel mult egal cu salariul
minim net pe economie)
Anexez cererii următoarele documente:
1. copii C.I. ale tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru minori);
2. adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/ membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă
salariul net pe ultimele 3 luni;
3. Adeverinta de la Administrația Financiară privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri agricole,
închirieri de locuinţe)pentru anul 2021;
4. Adeverinţă Primărie cu suprafaţa de teren pe care o deţin;
5. Copie cupoane de pensie pe perioada 01.06.2022-31.08.2022 pentru membrii familiei care sunt pensionați/ sau
adeverință de la Casa de pensii (dacă este cazul);
6. Cupon de şomaj, dacă părinţii sunt şomeri;
7. Copie cupon de pensie alimentară/ extras de cont pe perioada 01.06.2022-31.08.2022 , în cazul în care părinții
sunt despărțiți;
8. Copie cupoane alocaţie complementară;
9. Copie cupon ajutor social;
10. Hotararea de divorț sau de încredințare a copilului şi de pensie alimentară dacă este cazul-copie şi original;
11. Declaraţie notarială pentru toţi membrii majori care nu au realizat venituri în ultimele 3 luni și cu numărul total
al membrilor familiei, care locuiesc si gospodaresc impreuna ;
12. Copie certificat de deces(parinte) unde este cazul;
13. Extras de cont pe numele elevului bursier.
*Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității, nu am alte
venituri decât cele anexate la dosar sunt exacte șicompletate în tabelul de mai sus iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde
dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în vigoare (fals și uz de fals).
Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției.
Am luat la cunoștință că informațiile din cerea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de instituție cu respectarea
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR 30 septembrie 2022

Data: ………………

Semnătura părintelui,

Semnătura elevului,

