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Cod: F03-PO-92.25                                                                                                                 Nr. ................../....... .09.2022 

Cerere bursă de studiu  

 

Doamna Director, 

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

 

Subsemnatul(a),..............................................................., domiciliat(ă) în …….........………, str. 

……………………...…, nr.….…, bl. ..…., sc. ..., ap. ..., telefon......................................... în calitate 

de ……………...…….……………. al elevului/elevei …………….……...……………………, din 

clasa ..…..…..., vă solicit acordarea bursei de studiu fiului meu/fiicei mele în anul școlar 2022-

2023 

1. Declar că familia mea este formată din ............... membri. Anexez adeverinţele de elev/preşcolar 

pentru copiii aflaţi în întreţinere sau copii după certificatele de naştere pentru ceilalţi copii, 

copiile BI/CI pentru ambii părinţi sau hotărâre divorț (daca este cazul). 

 

2. Declar că în ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2022)  nu am realizat un venit mediu net lunar 

pe membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie (1524 lei). Anexez 

documente pentru toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv 

alocația complementară pentru copii, după cum urmează: 

3.  

 document…………………………..………………………… suma....................... 

 document……………………………..……………………… suma....................... 

 document………………………………..…………………… suma....................... 

 document………………………………..…………………… suma....................... 

 

4. Declar că situația școlară a fiului meu/fiicei mele permite acordarea bursei de studiu.  

Media anuală generală în anul școlar 2021-2022 este ............. . 
Calificativul la toate disciplinele, în anul școlar 2021-2022, (în cazul elevilor de clasa a V-a) 

este ............................ . 

Elevul/eleva a acumulat un număr de ................... absențe nemotivate în anul școlar 2021-2022. 

 

 

Data:……………                      

Semnătura:…………………… 

 

 
Unitatea de învățământ Școala Gimnazială ”Ion Ghica” Iași prelucrează datele dumneavoastră personale 

în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, și în conformitate cu prevederile specifice 

aplicabile: OME nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
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învăţământul preuniversitar. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea 

obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. (1) litera c) și e) din GDPR. 


