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

Domnule Director,

Numele şi prenumele elevului..........................................................................
Clasa .........................................
Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi BURSĂ SOCIALĂ – ORFANI pe anul
şcolar 2021-2022- semestrul II.
Media la purtare în anul școlar 2021-2022, semestrul I a fost
……………………………
Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și
că am făcut acestă opțiune în cunoștință de cauză, de asemenea, știu că pot cumula
bursa de ajutor social cu bursa de merit, de studiu sau de performanță.
Data
Anexez cererii următoarele documente:
1. copie după certificat de naştere
2. copie după certificat de deces
3. copie C.I. / B.I. părinte/tutore;
4. extras de cont pe numele elevului bursier.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR 31 IANUARIE 2022

Semnătură

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

Domnule Director,

Numele şi prenumele elevului..........................................................................
Clasa .........................................
Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi BURSĂ SOCIALĂ – MEDICALĂ pe
anul şcolar 2021-2022- semestrul II.
Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și
că am făcut acestă opțiune în cunoștință de cauză, de asemenea, știu că pot cumula
bursa de ajutor social cu bursa de merit, de studiu sau de performanță.

Data

Semnătură

Anexez cererii următoarele documente:
1. copie după certificat de naştere;
2. certificat medical în original eliberat de medicul specialist și avizat de medicul
de familie/medicul de la cabinetul şcolar;
3. copie C.I. / B.I. părinte/tutore;
4. extras de cont bancar pe numele elevului bursier.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR 31 IANUARIE 2022

Colegiul National "Anastasescu"
Str. Republicii, nr. 9-11
Municipiul Roşiorii de Vede
Judeţul Teleorman
Tel./Fax: 0247/460229
Nr.
din
Domnule Director,
Numele şi prenumele elevului..........................................................................
Clasa .........................................
Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi BURSĂ AJUTOR SOCIAL pe anul şcolar 20212022- semestrul II, deoarece ne încadrăm la categoria venituri maxim 762 lei net/membru de
familie.
Menţionez următoarele:
-Numărul total al membrilor familiei mele este de ................
- Venitul net lunar realizat de toţi membrii familiei, în fiecare lună, cumulat din
ultimele 12 luni este:

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

- Venitul net mediu lunar pe membru de familie realizat pe ultimele douasprezece luni
este de ……………. lei
Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am
făcut acestă opțiune în cunoștință de cauză, de asemenea, știu că pot cumula bursa de ajutor
social cu bursa de merit, de studiu sau de performanță.
Semnătură

Data
Anexez cererii următoarele documente:

1. Copie după certificatul de naștere a tuturor copiilor aflați în întreținere (pentru elevii școlarizați la alte
unități școlare se anexează adeverință de înscriere de la școala respectivă);
2. Copie buletin/carte de identitate părinți;
3. Adeverință cu salariu net pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 pentru membrii care sunt angajați;
4. Adeverinta de la Administrația Financiară privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri
agricole, închirieri de locuinţe)pentru anul 2021;
5. Adeverinţă Primărie cu suprafaţa de teren pe care o deţin;
6. Copie cupoane de pensie pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt
pensionați/ sau adeverință de la Casa de pensii (dacă este cazul);
7. Cupon de şomaj, dacă părinţii sunt şomeri;
8. Copie cupon de pensie alimentară/ extras de cont pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 , în cazul în care
părinții sunt despărțiți;
9. Copie cupoane alocaţie complementară;
10. Copie cupon ajutor social;
11. Hotararea de divorț sau de încredințare a copilului şi de pensie alimentară dacă este cazul-copie şi
original;
12. 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;
13. Copie certificat de deces(parinte) unde este cazul;
14. Extras de cont pe numele elevului bursier.
DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR 31 IANUARIE 2022

Colegiul National "Anastasescu"
Str. Republicii, nr. 9-11
Municipiul Roşiorii de Vede
Judeţul Teleorman
Tel./Fax: 0247/460229
Nr.
din
Domnule Director,
Numele şi prenumele elevului..........................................................................
Clasa .........................................
Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi BURSĂ DE STUDIU pe anul şcolar 2021-2022semestrul II, deoarece ne încadrăm la categoria venituri maxim 1524 lei net/membru de
familie.
Menţionez următoarele:
- La sfârsitul semestrului I al anului şcolar 2021-2022 am un număr de
.......absenţe nemotivate.
- 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)
Octombrie 2021

Noiembrie 2021

Decembrie 2021

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
Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am
făcut acestă opțiune în cunoștință de cauză, de asemenea, știu că pot cumula bursa de ajutor
social cu bursa de merit, de studiu sau de performanță.
Data

Semnătură

Anexez cererii următoarele documente:
1. Copie după certificatul de naștere a tuturor copiilor aflați în întreținere (pentru elevii școlarizați la alte
unități școlare se anexează adeverință de înscriere de la școala respectivă);
2. Copie buletin/carte de identitate părinți;
3. Adeverință cu salariu net pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 pentru membrii care sunt angajați;
4. Adeverinta de la Administrația Financiară privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri
agricole, închirieri de locuinţe)pentru anul 2021;
5. Adeverinţă Primărie cu suprafaţa de teren pe care o deţin;
6. Copie cupoane de pensie pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt
pensionați/ sau adeverință de la Casa de pensii (dacă este cazul);
7. Cupon de şomaj, dacă părinţii sunt şomeri;
8. Copie cupon de pensie alimentară/ extras de cont pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 , în cazul în care
părinții sunt despărțiți;
9. Copie cupoane alocaţie complementară;
10. Copie cupon ajutor social;
11. Hotararea de divorț sau de încredințare a copilului şi de pensie alimentară dacă este cazul-copie şi
original;
12. 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 ;
13. Copie certificat de deces(parinte) unde este cazul;
14. Extras de cont pe numele elevului bursier.
DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR 31 IANUARIE 2022

