
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION GHICA” IAȘI 

Strada Primăverii, nr. 8, Iași 

Tel./fax: 0232-231945 

Mail: ionghica24@yahoo.com 

Website: www.scig.ro 

 

                                          Nr înreg ..................................... 

                                            Doamnă Director, 

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________________ 

domiciliat în ________________________________________ vă rog să aprobaţi cererea pentru 

obţinerea bursei medicale pentru  fiul(iica) ____________________________________ elev în 

clasa __________, an şcolar 2020-2021, la Şcoala Gimnazială ”ION GHICA”, Iaşi. 

Anexez următoarele documente doveditoare: 

Copie carte de identitate. 

Copie certificat de naştere copil 

Copie certificat medical care atestă boala cronică. 

Menţionez că în anul şcolar 2019-2020 a avut media general __________ şi media 

________ la purtare. 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul din declaraţii, confirm, pe 

propria răspundere, că toate informaţiile prezentate sunt corecte. 

Atât declar, susțin și semnez. 

 

 

Data                                                                                           Semnatura parinte/reprez legal 

……………………………….                                                              …………………………….. 

Telefon parinte/reprez legal                                                   Semnatura diriginte/învățător 

…………………..…………..                                                               ……………………………..                           

mailto:ionghica24@yahoo.com
http://www.scig.ro/


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION GHICA” IAȘI 

Strada Primăverii, nr. 8, Iași 

Tel./fax: 0232-231945 

Mail: ionghica24@yahoo.com 

Website: www.scig.ro 

 

 

                                            Nr înreg ..................................... 

                                            Doamnă Director, 

 

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________________ 

domiciliat în ________________________________________ vă rog să aprobaţi cererea pentru 

obţinerea bursei de ajutor social pentru  fiul(iica) ____________________________________ 

elev în clasa __________, an şcolar 2020-2021, la Şcoala Gimnazială ”ION GHICA”, Iaşi. 

Declar pe proprie răspundere că familia mea este compusă din ______ membrii şi realizăm 

un venit NET lunar pe membru de familie de _____________ . 

Menţionez că în anul şcolar 2019-2020 a avut media general __________ şi media 

________ la purtare. 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul din declaraţii, confirm, pe 

propria răspundere, că toate informaţiile prezentate sunt corecte. 

Atât declar, susțin și semnez. 

 

 

 

Data                                                                                           Semnatura parinte/reprez legal 

……………………………….                                                              …………………………….. 

Telefon parinte/reprez legal                                                   Semnatura diriginte/învățător 

…………………..…………..                                                               ……………………………..                           

mailto:ionghica24@yahoo.com
http://www.scig.ro/


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION GHICA” IAȘI 

Strada Primăverii, nr. 8, Iași 

Tel./fax: 0232-231945 

Mail: ionghica24@yahoo.com 

Website: www.scig.ro 

 

 

                                            Nr înreg ..................................... 

Doamnă Director, 

 

  Subsemnatul(a) _________________________________________________________ 

domiciliat în_________________________________________ vă rog să aprobaţi cererea pentru 

acordarea bursei de studiu pentru  fiul(iica) _________________________________________ 

elev în clasa __________, an şcolar 2020-2021, la Şcoala Gimnazială ”ION GHICA”, Iaşi. 

 Declar pe proprie răspundere că familia mea este compusă din ______ membrii şi realizăm 

un venit NET lunar pe membru de familie de _____________ . 

Menţionez că în anul şcolar 2019-2020 a avut media general __________ şi media 

________ la purtare.. 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul din declaraţii, confirm, pe 

propria răspundere, că toate informaţiile prezentate sunt corecte. 

Atât declar, susțin și semnez. 

 

 

 

Data                                                                                           Semnatura parinte/reprez legal 

……………………………….                                                              …………………………….. 

Telefon parinte/reprez legal                                                   Semnatura diriginte/învățător 

…………………..…………..                                                               …………………………….. 

mailto:ionghica24@yahoo.com
http://www.scig.ro/


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION GHICA” IAȘI 

Strada Primăverii, nr. 8, Iași 

Tel./fax: 0232-231945 

Mail: ionghica24@yahoo.com 

Website: www.scig.ro 

 

                                                                       

                          Nr înreg ..................................... 

Doamnă Director, 

 

  Subsemnatul(a) ___________________________________________________________ 

domiciliat în _____________________________________ vă rog să aprobaţi cererea pentru 

obţinerea bursei de orfan pentru  fiul(iica)__________________________elev în clasa 

______________, an şcolar 2020-2021, la Şcoala Gimnazială ”ION GHICA”, Iaşi.  

Anexez următoarele documente doveditoare: 

Copie carte de identitate 

Copie certificat naştere copil. 

Copie certificat deces. 

Menţionez că în anul şcolar 2019-2020 a avut media general __________ şi media 

________ la purtare. 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul din declaraţii, confirm, pe 

propria răspundere, că toate informaţiile prezentate sunt corecte. 

Atât declar, susțin și semnez. 

 

Data                                                                                           Semnatura parinte/ reprez legal 

……………………………….                                                              …………………………….. 

Telefon parinte/reprez legal                                                   Semnatura diriginte/învățător 

…………………..…………..                                                               …………………………….. 

mailto:ionghica24@yahoo.com
http://www.scig.ro/

