Formular F 54
Aprobat ,
Director PROF. EMANOIL REMUS CAZACU

Nr ................ din data ........................

Domnule Director,

* Subsemnatul(a) ............................................................. elev(ă) în clasa ....................
la................................................................, diriginte………………………... , domiciliat în
sat .........................., com..................................., jud...................... având C.I. seria .....,
nr....................., CNP.........................................,vă rog să-mi aprobaţi cazarea în căminul
Colegiului Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău.
Mă oblig să respect Regulamentul Şcolar şi Regulamentul de Ordine Interioară a
Căminului, să achit la datele stabilite taxele hotărâte pentru cazarea în cămin.
Îmi asum răspunderea să iau cartelă de masă (3mese/zi) pentru toată perioada cât
locuiesc în cămin (fără zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale) şi să achit
contravaloarea cartelei până pe data de 29ª lunii precedente.
Cunosc faptul că locuirea în cămin implică răspunderea disciplinară şi materială,
individuală sau colectivă conform normelor stabilite.
Am luat la cunoştinţă că în cazul unor abateri va trebui să părăsesc, fără pretenţii,
căminul în termen de 3(trei) zile şi să achit contravaloarea unor eventuale daune materiale.
Semnătura...............................

Data................................
Aviz diriginte

Aviz pedagog

Aviz contabilitate

*Subsemnatul (-a)..................................................., domiciliat în sat ..................................,
com. ............................................., jud. ................................., părinte(mama, tata, tutore) a
elevului (-ei) .................................................de profesie ....................... la ...........................
..............sunt de acord cu cererea fiului(ficei) şi mă oblig ca cel puţin o dată pe lună să-i
verific (direct sau telefonic) situaţia disciplinără în cămin, iar în cazul în care a produs
daune materiale, să achit imediat contravaloarea acestora.
Data ................................

Semnătura.............................

Domnului Director al Colegiului Tehnic de Comunicaţii ”Nicolae Vasilescu-Karpen”
Bacău
*se completează de către elev
**se completează de către părinte

Formular F 30
DATE PERSONALE ALE ELEVULUI
Numele, initiala tatalui si prenumele elevului: ____________________________________________
Adresa: _________________________________________________________
ELEV

NR.TEL.MOBIL

NR.TEL.FIX

MAMA
TATA

INFORMAŢII PRIVIND PĂRINŢII/ SUSŢINĂTORII LEGALI
Elevul se află în grija
Ambilor părinţi

Altei persoane

Mamei

Tatălui

Părinţii sunt plecaţi în străinătate
Ambii părinţi

Mama

Tatăl

DACĂ ELEVUL SE AFLĂ ÎN GRIJA ALTEI PERSOANE
Numele şi prenumele persoanei (persoanelor)

calitatea

(rudă, prieten de familie, vecin, tutore legal)

…………………………………………………

………………………………………

………………………………………………....

………………………………………

Adresa: Sat ……………….. com ……………………………… oras (mun) ………………...………….
str ……………………………………………..……… nr ……… , bl ………, sc …… , et ……, ap ....,
tel fix ……………... tel mobil ………………………… email ………………………………………..

INFORMAŢII PRIVIND SITUAŢIA SOCIO PROFESIONALĂ A PĂRINŢILOR
STUDII /

OCUPAŢIE

Tata

superioare

medii

generale

angajat

şomer

Mama

superioare

medii

generale

angajat

şomer

