COLEGIUL NAȚIONAL “ION CREANGĂ”
Confirm media generala10 la purtare
Diriginte
Doamna Director,
Subsemnatul.......................................................................................... parinte al
elevului ................................................................................. din clasa ..................................
an scolar 2021-2022 solicit acordarea bursei sociale - venituri mici. Precizez ca media la
purtare in anul scolar 2020- 2021 a fost 10.
Situatia materiala a familiei mele este urmatoarea:
Tatal ............................................................................este angajat / pensionar cu un venit de
..................................... RON / luna ( Venit NET ).
Mama ............................................................................este angajata / pensionara cu un venit
de ..................................... RON / luna ( Venit NET ).
In intretinerea familiei se mai afla (se trec ceilalti frati) :
1....................................................................................................................................................
.....
2....................................................................................................................................................
.....
3....................................................................................................................................................
.....
4....................................................................................................................................................
se trece numele si prenumele celorlalti copii aflati in intretinere si in ce situatie se afla: elev, prescolar , student,
etc )

TOTAL VENITURI................................................impartit la numarul membrilor familiei
aflati in intretinere = .............................RON/ pers. ( maxim 693 RON/pers)
-

-

-

-

In sprijinul cererii anexez urmatoarele acte:
Carte de identitate elev – copie
Certificat de nastere elev - copie
Copie xerox certificate de nastere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalti
membrii ai familiei
Adeverinte privind venitul net pentru salariati sau taloane de pensie pe ultimele 12
luni anterioare depunerii dosarului(septembrie 2020 – august 2021), inclusiv alocatia
suplimentara pentru copii si adeverinta de venit de la ANAF pentru fiecare parinte
pentru anii 2020 si 2021 (care atesta daca au obtinut sau nu venituri in anii 2020,
respectiv 2021)
Declaratie notariala pentru cei fara venit pentru perioada septembrie 2020 – august
2021 si adeverinta de venit de la ANAF pentru fiecare parinte pentru anii 2020 si
2021 (care atesta daca au obtinut sau nu venituri in anii 2020, respectiv 2021)
Dovada ca nu detin terenuri agricole mai mari de 20000 mp (2ha) in zonele colinare
si de ses si 40000 mp(4ha), in zonele montane (declaratie notariala sau adeverinta
primarie)
Extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele
elevului)
Copie carte de identitate a titularului contului bancar

Data......................................
Telefon......................................

Semnatura..................................................

XII. CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în cartea de identitate și cele în
extrasul de cont, numai în scopul efectuării plații pentru activitatea prestată în baza ordinului MEC nr. 4515 din
12.06.2020.
12.2. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul contract (număr de
telefon, adresă de email) pentru comunicarea informațiilor, numai în scopul efectuării plații pentru activitatea
prestată în baza ordinului MEC nr. 4515 din 12.06.2020.

COLEGIUL NAȚIONAL “ION CREANGĂ”
Confirm media generala10 la purtare
Diriginte

Doamna Director,

Subsemnatul.......................................................................................... parinte al
elevului ................................................................................. din clasa ..................................
an scolar 2021-2022 solicit acordarea bursei sociale - medicala. Precizez ca media la purtare
in anul scolar 2020- 2021 a fost 10.

-

In sprijinul cererii anexez urmatoarele acte:
Certificat medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie si de
medicul de la cabinetul scolar
- Certificat de nastere elev - copie
- Carte de identitate elev – copie
- Extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele
elevului)
- Copie carte de identitate a titularului contului bancar

Data......................................
Telefon......................................

Semnatura..................................................

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în cartea de identitate și cele în
extrasul de cont, numai în scopul efectuării plații pentru activitatea prestată în baza ordinului MEC nr. 4515
din 12.06.2020.
12.2. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul contract (număr de
telefon, adresă de email) pentru comunicarea informațiilor, numai în scopul efectuării plații pentru
activitatea prestată în baza ordinului MEC nr. 4515 din 12.06.2020.

COLEGIUL NAȚIONAL “ION CREANGĂ”
Confirm media generala10 la purtare
Diriginte

Doamna Director,

Subsemnatul.......................................................................................... parinte al
elevului ................................................................................. din clasa ..................................
an scolar 2021 - 2022 solicit acordarea bursei sociale - orfan. Precizez ca media la purtare in
anul scolar 2020- 2021 a fost 10.

In sprijinul cererii anexez urmatoarele acte:
-

Certificat de nastere elev - copie
Carte de identitate elev – copie
Copie certificat de deces
Copia carte de identitate parinte in viata
Extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele
elevului)
Copie carte de identitate a titularului contului bancar

Data......................................
Telefon......................................

Semnatura

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în cartea de identitate și cele în
extrasul de cont, numai în scopul efectuării plații pentru activitatea prestată în baza ordinului MEC nr. 4515 din
12.06.2020.
12.2. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul contract (număr de
telefon, adresă de email) pentru comunicarea informațiilor, numai în scopul efectuării plații pentru activitatea
prestată în baza ordinului MEC nr. 4515 din 12.06.2020.

COLEGIUL NAȚIONAL “ION CREANGĂ”
Confirm media generala ............. si 10 la purtare
Diriginte
Doamna Director,
Subsemnatul.......................................................................................... parinte al
elevului ................................................................................. din clasa ..................................
an scolar 2021-2022 solicit acordarea bursei de studiu. Precizez ca media generala la purtare
in anul scolar 2020- 2021 a fost 10 iar media generala de .........................
Situatia materiala a familiei mele este urmatoarea:
Tatal ............................................................................este angajat / pensionar cu un venit de
..................................... RON / luna ( Venit NET ).
Mama ............................................................................este angajata / pensionara cu un venit
de ..................................... RON / luna ( Venit NET ).
In intretinerea familiei se mai afla(se trec ceilalti frati):
1....................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................
3................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................
( se trece numele si prenumele celorlalti copii aflati in intretinere si in ce situatie se afla: elev,
prescolar , student, etc )

TOTAL VENITURI................................................impartit la numarul membrilor familiei
aflati in intretinere = .............................RON/pers ( maxim 1386 RON/pers)
In sprijinul cererii anexez urmatoarele acte:
- Carte de identitate elev – copie
- Certificat de nastere elev - copie
- Copie xerox certificate de nastere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalti
membrii ai familiei
- Adeverinte privind venitul net pentru salariati sau taloane de pensie pe ultimele 3 luni
anterioare depunerii dosarului (iunie – august 2021), inclusiv alocatia suplimentara
pentru copii SI adeverinta de venit de la ANAF pentru fiecare parinte pentru anul
2021 (care atesta daca au obtinut sau nu venituri in anul 2021)
- Declaratie notariala pentru cei fara venit pentru perioada iunie – august 2021 SI
adeverinta de venit de la ANAF pentru fiecare parinte pentru anul 2021 (care atesta
daca au obtinut sau nu venituri in anul 2021)
- Extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele
elevului)
- Copie carte de identitate a titularului contului bancar
Data......................................
Telefon................................

Semnatura

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
12.1.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în cartea de identitate și
cele în extrasul de cont, numai în scopul efectuării plații pentru activitatea prestată în baza ordinului
MEC nr. 4515 din 12.06.2020.
12.2. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul contract
(număr de telefon, adresă de email) pentru comunicarea informațiilor, numai în scopul efectuării
plații pentru activitatea prestată în baza ordinului MEC nr. 4515 din 12.06.2020.

COLEGIUL NAȚIONAL “ION CREANGĂ”

Confirm media generala ............. si 10 la purtare
Diriginte

Doamna Director,

Subsemnatul.......................................................................................... parinte al
elevului ................................................................................. din clasa ..................................
an scolar 2021 -2022 solicit acordarea bursei de merit. Precizez ca media generala la
purtare in anul scolar 2020- 2021 a fost 10 , iar media generala de .....................

In sprijinul cererii anexez urmatoarele acte:
-

-

-

Certificat de nastere elev - copie
Carte de identitate elev – copie
Copie diploma locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si
concursurilor scolare nationale organizate de MEN în anul scolar 2019- 2020
(pt. merit cu art.b);
Copie diploma locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel
national, organizate de MEN în anul scolar 2020- 2021(pt. merit cu art.c)
Extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele
elevului)
Copie carte de identitate a titularului contului bancar

Data......................................
Telefon................................

Semnatura

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
12.1.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în cartea de identitate și
cele în extrasul de cont, numai în scopul efectuării plații pentru activitatea prestată în baza ordinului
MEC nr. 4515 din 12.06.2020.
12.2. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul contract
(număr de telefon, adresă de email) pentru comunicarea informațiilor, numai în scopul efectuării
plații pentru activitatea prestată în baza ordinului MEC nr. 4515 din 12.06.2020.

COLEGIUL NAȚIONAL “ION CREANGĂ”

Confirm media generala10 la purtare
Diriginte

Doamna Director,

Subsemnatul..........................................................................................
parinte
al
elevului ................................................................................. din clasa ..................................
an scolar 2021-2022 solicit acordarea bursei de performanta.
Precizez ca media la purtare in anul scolar 2020- 2021 a fost 10 .

In sprijinul cererii anexez urmatoarele acte:
-

Copia diplomei obtinuta la etapele nationale ale Olimpiadelor si concursurilor scolare
nationale organizate de MEN – locurile I, II, III in anul scolar 2020- 2021
Calificari in loturile de pregatire organizate de MEN pentru competitiile internationale
in anul scolar 2020- 2021
Certificat de nastere elev - copie
Carte de identitate elev – copie
Extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele
elevului)
Copie carte de identitate a titularului contului bancar

Data......................................
Telefon................................

Semnatura

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în cartea de identitate și
cele în extrasul de cont, numai în scopul efectuării plații pentru activitatea prestată în baza ordinului
MEC nr. 4515 din 12.06.2020.
12.2. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul contract
(număr de telefon, adresă de email) pentru comunicarea informațiilor, numai în scopul efectuării
plații pentru activitatea prestată în baza ordinului MEC nr. 4515 din 12.06.2020.

COLEGIUL NAȚIONAL “ION CREANGĂ”

`

Confirm media generala10 la purtare
Diriginte

Doamna Director,

Subsemnatul..........................................................................................
parinte
al
elevului ................................................................................. din clasa ..................................
an scolar 2021-2022 solicit acordarea bursei – rurale. Precizez ca media la purtare in anul
scolar 2020- 2021 a fost 10.

-

In sprijinul cererii anexez urmatoarele acte:
Carte de identitate elev – copie
Certificat nastere elev - copie
Dovada ca in localitatea de domiciliu nu exista unitate scolara liceala
Extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele
elevului)
Copie carte de identitate a titularului contului bancar

Data......................................
Telefon................................

Semnatura

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în cartea de identitate și
cele în extrasul de cont, numai în scopul efectuării plații pentru activitatea prestată în baza ordinului
MEC nr. 4515 din 12.06.2020.
12.2. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul contract
(număr de telefon, adresă de email) pentru comunicarea informațiilor, numai în scopul efectuării
plații pentru activitatea prestată în baza ordinului MEC nr. 4515 din 12.06.2020.

